
ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

1. Назвіть правильне визначення терміну «бюджетна установа»: 

2. Метою діяльності бюджетних установ є: 

3. До бюджетних установ належать: 

4. Бухгалтерський облік в бюджетній установі ведеться із застосуванням 

форми обліку: 

5. Кошторис складається на: 

6. Рахунки, що призначені для обліку активів і розрахунків, які вилучені з 

обороту установи й не відображаються в балансі називаються: 

7. До рахунків активів бюджетних установ відносяться рахунки: 

8. 8.До рахунків власного капіталу бюджетних установ відносять рахунки: 

9. До рахунків з обліку доходів бюджетних установ відносять рахунки: 

10. До рахунків з обліку витрат бюджетних установ відносять рахунки: 

11. До рахунків з обліку зобов’язань бюджетних установ відносять рахунки: 

12. План рахунків установи – це  

13. Бухгалтерська обробка документів включає дії щодо: 

14. Перевірка первинних документів включає: 

15. Форма бухгалтерського обліку – це: 

16. Економічна класифікація видатків здійснюється на основі: 

17. Витрати на поточний ремонт основних засобів відносяться: 

18. Доберіть склад готівкових розрахунків: 

19. Укажіть умову, за якої може бути виданий аванс під звіт: 

20. Для відображення в обліку фінансово–розрахункових та кредитних 

операцій служать рахунки класів: 

21. До складу необоротних активів не входять: 

22. Бюджетні установи фінансуються за рахунок коштів: 

23. Ліквідаційна вартість необоротного активу – це:  

а).   До основних засобів відносяться: 

а).   Придбання основних засобів у постачальників оформляється 

кореспонденцією рахунків: 

24. Термін корисного використання нематеріального активу: 

25. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку у державному 

секторі затверджує: 

26. За операцією «Із реєстраційного рахунка погашена заборгованість перед 

постачальниками за попередньо отримані пально-мастильні матеріали» 

складається кореспонденція рахунків: 

27. Доберіть правельне бухгалтерське проведення за операцією «Отримано 

кошти в касу із рахунка для виплати заробітної плати»: 

28. За операцією «Оприбутковано кошти на реєстраційний рахунок за 

реалізовану покупцям продукцію підсобних господарств» складається 

кореспонденція рахунків: 

29. За календарним періодом витрати класифікують на: 



30. Операція «На рахунок в банку оприбутковано кошти від покупців (інших 

дебіторів) за реалізовані їм основні засоби» відображається в обліку 

записом: 

31. Вартість, що амортизується, це: 

а).   Облік витрат на придбання нематеріальних активів ведеться на рахунку: 

32. Списання сум накопиченої амортизації списаних нематеріальних активів 

відображається в обліку записом: 

33. Придбання МШП через підзвітних осіб відображається в обліку записом: 

34. Витрати, пов’язані з поліпшенням стану основних засобів, які призводять 

до збільшення очікуваних у майбутньому економічних вигод: 

35. Нарахування амортизації основних засобів відображається в обліку 

записом: 

36. За належністю необоротні активи поділяються на: 

37. Операція «Відображено витрати на придбання нематеріальних активів» в 

обліку відображається записом: 

38. Нематеріальні активи в бюджетних установах включають: 

39. Нематеріальні активи включаються до валюти балансу: 

40. Операція «Введено в експлуатацію основний засіб» в обліку відображається 

записом: 

41. Операція «Нарахована амортизація на нематеріальні активи в останній 

робочий день грудня» в обліку відображається записом : 

42. Операція «З рахунка в банку перераховано аванс постачальникам в 

рахунок наступного одержання основних засобів» в обліку відображається 

записом: 

43. Обєкт основних засобів визнається активом за таких умов: 

44. Звіт підзвітної особи – це: 

45. Первісною вартістю безоплатно одержаних від фізичних та юридичних осіб 

запасів відповідно до НП(С)БО 123 «Запаси» є їх: 

а).   Дебіторська заборгованість відображається: 

46. Дебіторська заборгованість визнається безнадійною за умови, що після її 

визнання минуло: 

47. Назвіть види рахунків, які можуть відкриватися бюджетним установам в 

органах Державного казначейства: 

48. Одержано асигнування від головного розпорядника коштів на власні 

видатки: 

49. Одержувач бюджетних коштів: 

50. План рахунків бюджетних установ містить: 

51. Кошториси, які складаються міністерством, відомством, органом 

виконавчої влади або місцевого самоврядування для фінансування 

видатків на разові заходи – це …: 

52. Бюджетний запит – це … 



53. Видатки у кошторисі класифікуються на видатки загального фонду та 

видатки спеціального фонду за наступною ознакою: 

54. До надходжень готівки в касу відносяться наступні операції: 

55. Касовий ордер – це: 

56. Звіт касира – це: 

57. Платіжне доручення – це: 

58. До готівкових розрахунків бюджетної установи відносяться: 

59. До безготівкових розрахунків бюджетної установи не відносяться: 

60. Готівку до каси з реєстраційних рахунків касир отримує за: 

61. Облік фінансових активів в бюджетних установах не ведеться на 

наступному рахунку:  

62. Підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії бюджетної установи звіт 

про витрачені суми за закупівлю сільськогосподарської продукції не 

пізніше ніж за: 

а). 2 робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт 

63. Перерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб 

оформлюють: 

64. Для обліку касових операцій в установі ведеться: 

65. Записи по синтетичному рахунку 231 "Грошові кошти на рахунках 

розпорядників бюджетних коштів" виконується на основі: 

66. Амортизацію на основні засоби починають нараховувати: 

67. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси: 

68. Операція «Оприбутковано продукти харчування від постачальника» в 

обліку відображається записом: 

69. Надходження та оприбуткування на склад пально-мастильних матеріалів, 

придбаних підзвітними осібами в обліку відображається записом: 

70. Операція «Отримано від постачальника будівельні матеріали» в обліку 

відображається записом : 

71. Операція «Списано медикаменти, використані на лікування хворих» 

відображається в обліку записом: 

72. Дайте обліково-економічну характеристику субрахунку 6511 «Розрахунки із 

заробітної плати»: 

73. Заборгованість з оплати праці відображаються в: 

74. Операція «Нараховані надбавки студентам за успіхи у навчанні» в обліку 

відображається: 

75. Операція «Виплачено стипендії студентам» в обліку відображається 

записом: 

76. Операція «Нарахований єдиний соціальний внесок на заробітну плату 

працівників установи» в обліку відображається записом: 

77. Ставка податку на доходи фізичних осіб становить: 



78. Іменний список працівників у розрізі відповідних структурних підрозділів, 

який складається до початку місяця в алфавітному порядку особою, 

призначеною керівником установи, - це: 

79. Структура заробітної плати складається з: 

80. Операція «Утримано із заробітної плати податок на доходи фізичних осіб» в 

обліку відображається записом: 

81. Операція «Погашена заборгованості перед постачальниками за матеріали» 

в облікувідображається записом: 

82. Операція «Перераховано кошти підрядній організації за капітальний 

ремонт основних засобів» відображається в обліку записом: 

83. Операція «Списано продукти харчування, використані у лікарні» 

відображається в обліку записом: 

84. Виберіть метод обліку витрат і калькулювання собівартості НДР: 

85. Операція «Списано матеріали, використані на виконання замовлень» в 

обліку відображається записом: 

86. Операція «Оприбутковано готову продукцію із виробництва» в обліку 

відображається записом: 

87. Операція «Оприбуткувано готові вироби з виробництва на склад» 

відображається  в обліку кореспонденцією рахунків: 

88. Операція «Списано за собівартістю реалізовану продукцію підсобних 

сільських господарств» в обліку відображається записом: 

89. Для узагальнення інформації про витрати підсобних (навчальних) 

сільських господарств призначений субрахунок: 

90. Виробничі витрати відображаються на рахунку: 

91. Витрати на виконання бюджетних програм відображаються на рахунку: 

92. Витрати, у сумі нарахованих відсотків за кредитами відображаються на 

рахунку: 

93. У 2-й розділ активу балансу не включаються статті: 

94. В 1-й розділ активу балансу не включаються статті: 

95. До власного капіталу бюджетної установи входить: 

96. Розрахунки в порядку планових платежів - це: 

97. Капітал установи призначений для відображення сум внесенного капіталу 

та заробленого капіталу бюджетних установ і фінансових результатів 

діяльності за минулі роки, це: 

98. Власний капітал бюджетних установ це: 

99. На малоцінні і швидкозношувані предмети у бюджетних установах: 

100. Операцієя «Списано МШП, видані із складу в експлуатацію на 

виконання бюджетних програм» в обліку відображається записом: 

101. Для обліку переоцінки (дооцінки) необоротних активів призначений 

субрахунок: 

102. Мета складання фінансової звітності бюджетної установи: 

103. За складом статей і побудовою баланс бюджетної установи: 



104. Списання витрат та доходів бюджетної установи на фінансовий 

результат це: 

105. До кошторису бюджетної установи не входить: 

106. Назвіть правильне визначення терміна «бюджетні асигнування»: 

107. До інших джерел власних надходжень бюджетних установ відносяться: 

108. Назвіть ознаки бюджетної класифікації видатків: 

109. Касові видатки — це…: 

110. Фактичні видатки — це…: 

111. Економічна класифікація видатків включає такі їхні групи:  

112. Операція: «Визнано доходи у сумі коштів, одержаних в касу як 

спонсорська допомога, благодійні внески» в обліку відображається записом. 

113. Бухгалтерський баланс – це: 

114. Актив бухгалтерського балансу складають: 

115. Пасив балансу складають: 

116. Результати діяльності бюджетної установи відображаються у: 

117. Доберіть правильне бухгалтерське проведення за операцією: «Списано 

на фінансові результати витрати на виконання бюджетних програм: 

118. Доберіть правильне бухгалтерське проведення за операцією: 

«Віднесено суму профіциту до накопичених фінансових результатів» 

119. Доходи від реалізації продукції виробів та виконаних робіт 

відображаються на рахунку: 

120. В 1-й розділ пасиву Балансу не включаються статті: 

121. У балансі бюджетних установ дебетове сальдо по рахунку 2116  

відображають у складі: 

122. До складу нефінансових активів не входять: 

123. Інвентаризація – це …: 

124. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів 

проводиться не менше: 

125. За характером проведення інвентаризації поділяються на: 

126. Інвентаризація є обов’язковою: 

127. Метою інвентаризації є: 

128. Доберіть правильне бухгалтерське проведення за операцією: 

«Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності за перші 5 днів 

непрацездатності». 

129. Внаслідок виникнення заборгованості за виданими авансами зміни 

відбуваються: 

130. Доберіть правильне бухгалтерське проведення за операцією: «З 

реєстраційного рахунка перераховано кошти в погашення заборгованості 

перед бюджетом»: 

131. Доберіть правильне бухгалтерське проведення за операцією: «З 

реєстраційного рахунка перераховано кошти в погашення заборгованості 

перед працівниками з оплати праці»: 



 


