
 При визначенні впливу кількісного фактору на результативний показник способом абсолютних різниць (при умові 
впливу двох факторів) необхідно: 
1. відхилення по кількісному фактору помножити на звітний якісний показник 
2. результативний показник помножити на базовий кількісний показник 
3. відхилення по кількісному фактору помножити на звітний результативний показник 
4. відхилення по кількісному фактору помножити на відхилення по якісному фактору 
5. відхилення по кількісному фактору помножити на базовий якісний показник 
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 При визначенні впливу якісного фактору на результативний  показник способом абсолютних різниць (при умові 
впливу двох факторів) необхідно: 
1. відхилення по якісному фактору помножити на звітний результативний показник 
2. відхилення по якісному фактору помножити на звітний кількісний показник 
3. відхилення по кількісному фактору помножити на базовий результативний показник 
4. відхилення по результативному показнику помножити на звітний якісний показник 
5. відхилення по кількісному фактору помножити на базовий якісний показник 
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 Сумарний вплив кількісного та якісного факторів на зміну результативного показника повинен  дорівнювати: 
1. добутку впливу кількісного та якісного факторів 
2. відхиленню результативного показника з протилежним знаком 
3. добутку результативного показника на базовий кількісний показник 
4. абсолютному відхиленню по результативному показнику 
5. добутку результативного показника на звітний якісний показник 
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 Визначити основні  способи  для  розрахун ку  проценту  вик онанн я  
плану  з  асортименту: 

3 . с посіб питомої в аги  виконаних позицій ; спосіб  
номенклатурності ;  спосіб  аналізу сезонності  

1 . спосіб середнього відсотку;  спосіб  не додано ї  продукції ; спосіб 
найменшого  відсот ку;  спосіб  питомої ваги  в иконаних  позицій; спосіб 
номенклатурності ;  спосіб  аналізу  ритмічності ;  спосіб  аналізу  сезонності 

4 . с посіб найменшого відсотку;  спосіб  питомої  
ваги  виконаних позицій;  спосіб  середнього  
відсотку; спосіб недоданої продукції 

2 . спосіб середнього відсотку;  спосіб  не додано ї  продукції ; спосіб 
найменшого  відсот ку;  спосіб  питомо ї ваги  в иконаних  позицій; спосіб 
номенклатурності ;  спосіб  аналізу  сезонності 

5 . індексний спосіб та спосіб  середніх  в еличин  
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 Визначити суть  способу  середнього  відсотк у для  
розрахунку проценту  виконання плану з  асортимен ту : 

3. суть способу полягає у тому,  що  по кожному  в иробу 
вибирається найменша сума між плановим т а фактичним 
показником, за в сіма виробами  (знаходиться сума) я ка 
зараховується у виконання плану по асортименту, та 
співвідносить ся до фактичної  суми  випуску  

1.  суть способу  поляга є у тому , що по  кожному виробу  
вибирається найменша сума між плановим та фактичним  
показником , за всіма в иробами  (знаходиться  сума) яка 
зараховуєтьс я у  виконання  плану  по  асортименту 4. фактичний  випуск  продукці ї в меж ах планового завдання 

відносить ся до планового обсягу випуску  продукції 2.  фактична с ума в ипуску за всіма виробами  відноситься 
до  планової  суми випуску  за в сією номенклатурою  виробів 
за мінусом 100%  

5. фактичний  випуск  продукці ї в меж ах планового завдання 
відносить ся до фактичного  обсягу випуску продукції за мінусом 
100 % 
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 В изначити суть  с пособу недодан ої  продукці ї дл я  розрахунку 
проценту виконання  плану  з  асортименту : 

3 . суть способу полягає у  співвідношенні фактичного  
випуску  продукці ї за плановою номе нклатурою  до  суми 
продукції за загальним  її обсягом, що недодана 1.  суть способу  поляга є у тому , що по  кожному виробу  

вибирається найменша сума між плановим та фактичним  
показником , як а зараховується в  викона ння  пла ну  по асортименту 

4 . суть способу у розрахунку суми недодано ї продукції за 
вс іма виробами  і її  співвідношення до фактичного  обсягу  
за планов ою  номенклатурою 2.  по всіх виробах додається сума недодано ї продукції,  як а 

співвідноситься до  планового  обс ягу випуску,  множиться на 1 00 % 
після чого в іднімаємо  отриманий  результат від  10 0% 

5 . визначається  сума недоданої продукції і множиться на 
1 00%  з урахуванням фактичного  обсягу випуску 
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 В изначити суть  с пособу питомої  ваги виконаних  
позиц ій  для  розрахунку процен ту вик онання  пл ану  з 
асортименту : 

3. суть  способу у розрахунку співвідношення кількості виробів  з  
повним  в иконанням плану  до загально ї кіль кості планових  
позицій (питома вага продукції  по як ій  в иконано план з  
асортименту)  
4. фактична к ількість найме нувань  продукції  співвіднос ить ся до 
планов ої  к ількості найменув ань 

1.  суть способу  у тому, що по кожному виробу 
визначається найменша с ума між плановим  та фактичним  
показником , яка співвідноситься  до обсягу  випуску  
продукції  за виконаними позиціями  
2.  суть способу  поляга є у виборі  меншого відсотку 
виконання плану серед усіх виробів 

5. суть  способу полягає у розрахунку  співвіднош ення загально ї  
кількості  планових позицій  до  к ількості виробів з повним 
виконанням пла ну 
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 Визначити суть способу найменшого в ідсотку для розрахунку проценту виконання плану з асортименту: 
1. суть способу складається з розрахунку проценту виконання плану з асортименту за  мінусом 100% 
2. по всіх виробах додаються  проценти виконання плану з асортименту, які діляться на кількість номенклатурних позицій за 
мінусом 1 
3. суть способу полягає у виборі меншого відсотку виконання плану серед усіх виробів за їх номенклатурою 
4. суть способу у розрахунку співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану до кількості планових позицій 
5. визначається питома вага продукції по якій виконано план з асортименту в загальному її обсязі 
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 Основні показники аналізу асортименту випуску продукції: 
1. обсяг випуску продукції у вартісному вимірнику 
2. відхилення в зміні асортименту випуску продукції; коефіцієнт  асортиментності 
3. відхилення в зміні асортименту випуску продукції; коефіцієнт  асортиментності; процент асортиментності 
4. коефіцієнт або процент асортиментності; коефіцієнт оновлення асортименту 
5. відхилення в зміні асортименту випуску продукції; коефіцієнт  оновлення асортименту 

4

9

 Коефіцієнт оновлення асортименту розраховується як відношення: 
1. фактичного обсягу продукції до запланованого 
2. фактичного випуску продукції до обсягу випуску нових видів продукції 
3. планового випуску продукції до обсягу випуску нових видів продукції 
4. обсягу випуску нових видів продукції до загального обсягу випуску 
5. фактичного обсягу випуску нових видів продукції до загального обсягу випуску продукції за минулий рік 
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 Брак може бути: 
1. частковим та повним 
2. вагомим та частковим 
3. остаточним та кінцевим 
4. остаточним та виправним 
5. виправним т кінцевим 
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 Визначити основний показник , що більш точно та повно характеризує якість реалізованої продукції: 
1. обсяг реалізованої продукції в діючих цінах 
2. кількість  одержаних та прийнятих рекламацій; сума за рекламованої продукції 
3. питома  вага суми за рекламованої продукції в загальному обсязі реалізації 
4. питома  вага суми забракованої продукції в загальному обсязі реалізації 
5. темп зростання загального обсягу реалізації та суми за рекламованої продукції 
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 Визначити економічний зміст коефіцієнта ритмічності: 
1. випуск продукції однаковими частками 
2. рівномірний випуск продукції відповідно до плану-графіку 
3. однаковий обсяг за однакові проміжки часу 
4. питома  вага продукції, що випущена в  межах планового завдання,  або плану-графіку 
5. питома  вага продукції, що випущена понад плановим завданням 
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 Визначити економічний зміст коефіцієнта аритмічності: 
1. випуск продукції, що випущена понад планом 
2. рівномірний випуск продукції відповідно до плану-графіку 
3. обсяг недовипущеної продукції 
4. питома  вага продукції, що випущена з порушенням плану-графіку 
5. питома  вага продукції, що випущена відповідно до плану 
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 Коефіцієнт ритмічності розраховується як  відношення: 
1. фактичного обсягу випуску продукції до планового 
2. фактичного обсягу випуску продукції в межах плану (графіку) до планового обсягу випуску 
3. фактичного обсягу випуску продукції в межах плану (графіку) до обсягу випуску за минулий рік 
4. планового обсягу випуску продукції до фактичного обсягу випуску продукції в межах плану 
5. фактичного обсягу випуску продукції до обсягу випуску продукції в межах плану за минулий рік 
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 Коефіцієнт аритмічності розраховується як: 
1. одиниця плюс коефіцієнт ритмічності 
2. відношення  фактичного обсягу випуску продукції до планового мінус одиниця 
3. коефіцієнт приросту обсягу випуску продукції мінус одиниця 
4. одиниця мінус коефіцієнт ритмічності 
5. одиниця мінус коефіцієнт приросту обсягу випуску продукції 
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 Як визначити обсяг випуску продукції, що випущена з порушенням  плану (графіку) обсягу випуску продукції? 
1. як добуток коефіцієнту ритмічності на фактичний обсяг випуску продукції 
2. як добуток коефіцієнту аритмічності на плановий обсяг випуску продукції 
3. як добуток коефіцієнту ритмічності на плановий обсяг випуску продукції 
4. як добуток коефіцієнту аритмічності на фактичний обсяг випуску продукції 
5. загальна сума обсягу випуску продукції, що випущена з порушенням графіку за всіма виробами 
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 На загальну суму людино-годин відпрацьованих всіма робітниками впливають: 
1. зміна середногодинної продуктивності праці; структури персоналу; тривалості робочого року; тривалості робочого дня 
2. зміна структури персоналу; тривалості робочого року; тривалості робочого дня 
3. зміна середньооблікової чисельност і робітників; тривалості робочого року; тривалості робочого дня  
4. зміна середногодинної продуктивності праці; структури персоналу; тривалості робочого року 
5. зміна структури персоналу; середньооблікової чисельності; тривалості робочого дня 
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 На середньорічну продуктивність  праці одного  
працюючого впливають: 

3. структура персоналу;  чисель ність пра цюючих; триваліст ь робочого 
року;  тривал ість робочого дня;  годинна продуктив ність  праці  

1 . ст руктура персоналу; чисельність  працюючих;  
тривалість робочого року ; тривал ість робочого дня  

4. чисельніст ь працюючих;  тривал іст ь робочого року; трив алість 
робочого  дня;  годинна продуктив ність праці  

2 . ст руктура персоналу; чисельність  працюючих;  
тривалість робочого року ; тривал ість робочого дня ; 
денна продуктивність праці 

5. структура персоналу;  тривал ість  робочого  року; трив алість 
робочого  дня;  годинна продуктив ність праці  

 

5

19

 На середньорічну продуктивність праці одного робітника впливають: 
1. структура персоналу; тривалість  робочого року; тривалість робочого дня  
2. чисельність  працюючих; тривалість  робочого року; тривалість робочого дня; денна  продуктивність праці 
3. тривалість робочого року; тривалість робочого дня; годинна продуктивність праці 
4. денна продуктивність праці; тривалість робочого року; тривалість  робочого дня; годинна продуктивність  праці 
5. структура персоналу; тривалість  робочого року; тривалість робочого дня  
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 На середньоденну продуктивність праці одного робітника впливають:  
1. структура персоналу; чисельність  працюючих; тривалість  робочого року; тривалість робочого дня  
2. денна продуктивність праці; структура персоналу; чисельність працюючих; 
3. чисельність  працюючих; тривалість  робочого дня; годинна продуктивність праці 
4. тривалість робочого року; тривалість робочого дня; годинна продуктивність праці 
5. тривалість робочого дня; годинна продуктивність праці 
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 Як розрахувати вплив  зміни годи нно ї продуктивності 
праці  сп особом абсолютних різниць н а відхи лення  по  
середньоріч ній  продуктивн ост і  праці  одн ого  робітник а? 

3 . як добуток фактичної тривалості  робочого року, планової 
триваліс ть робочого дня та в ідхилення по годинній 
продуктивності  праці  

1 . як добуток планової  тривалості робочого  року,  планов ої 
тривалість робочого дня та базового значення годинно ї 
продуктивності праці  

4 . як добуток фактичної тривалості  робочого року, фактичної  
триваліс ть робочого дня та в ідхилення по годинній 
продуктивності  праці  

2 . як добуток планової  тривалості робочого  року,  планов ої 
тривалість робочого дня та відхилення по годинній 
продуктивності праці  

5 . як добуток відхилень по трив алості робочого року , 
тривалості робочого дня та фактичній годинній  
продуктивності  праці  
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 3. фондовіддача, машиновіддача  Визначити основні пок азники щодо  
ефективності  вик орис тання  осн овних фондів: 
1 . фондовіддача, машинов іддача,  коефіцієнт приросту  
основ них фондів 

4 . питома в ага машин  та обладнання у середньорічній  вартості  
основних виробничих  фондів основного  виду  дія льності , коефіцієнт  
приросту  основ них  фондів; коефіцієнт оновлення основних фондів  

2 . кое фіцієнт приросту основних фондів; коефіцієнт 
онов лення основних фондів;  коефіцієнт вибуття 
основ них фондів; фондов іддача 

5 . коефіцієнт приросту основних  фондів; коефіцієнт оновлення 
основних фондів; коефіцієнт вибут тя основних фондів 
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 Який показник характеризує зміну структури основних фондів? 
1. фондовіддача 
2. машиновіддача 
3. питома  вага машин та обладнання у середньорічній вартості основних фондів основного виду діяльності 
4. первісна вартість основних фондів 
5. відхилення по залишковій вартості основних фондів на початок та кінець року 

3
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 Показник фондовіддачі розраховується як  відношення: 
1. суми зносу до первісної вартості основних фондів 
2. середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції 
3. обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів 
4. вартості машин та обладнання до середньорічної вартості основних фондів основного виду діяльності 
5. середньорічної вартості основних виробничих фондів основного виду діяльності до кількості робітників у найбільшу зміну 

3
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 Показник фондомісткості розраховується як відношення: 
1. обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів 
2. середньорічної вартості основних виробничих фондів основного виду діяльності до кількості робітників у найбільшу зміну 
3. середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції 
4. суми зносу до первісної вартості основних фондів 
5. вартості машин та обладнання до середньорічної вартості основних фондів основного виду діяльності 

3

26

31 липня 2020 р. Страница 2 из 57



 Показник фондовіддачі основних фондів основного виду діяльності показує: 
1. скільки гривень продукції отримано із однієї гривни використаних основних фондів основного виду діяльності 
2. скільки необхідно використати основних фондів, щоб отримати одну гривню продукції 
3. скільки продукції отримано із однієї гривни використаних матеріальних ресурсів 
4. скільки витрат приходиться на одну гривню використаних оборотних фондів 
5. рівень прибутку, що приходиться  на одну гривню використаних необоротних активів  

1
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 Показник матеріаловіддачі продукції розраховується як відношення: 
1. суми матеріальних витрат до обсягу випуску товарної продукції 
2. обсягу випуску товарної продукції до суми матеріальних витрат 
3. суми матеріальних витрат до собівартості товарної продукції 
4. собівартості товарної продукції до суми матеріальних витрат 
5. фактичних матеріальних витрат до планових, перерахованих на фактичний обсяг випуску продукції 

2
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 Показник матеріаломісткості продукції розраховується як відношення: 
1. суми матеріальних витрат до собівартості товарної продукції 
2. собівартості товарної продукції до суми матеріальних витрат 
3. суми матеріальних витрат до обсягу випуску товарної продукції 
4. обсягу випуску товарної продукції до суми матеріальних витрат 
5. фактичних матеріальних витрат до планових, перерахованих на фактичний обсяг випуску продукції 

3
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 Визначити економічний зміст показника матеріаловіддачі: 
1. рівень матеріальних витрат на одну гривню товарної продукції 
2. характеризує вихід продукції з однієї гривні витрачених матеріальних ресурсів 
3. характеризує рівень виконання плану з матеріальних витрат 
4. рівень ефективності фактичного витрачання матеріальних ресурсів 
5. рівень ефективності фактичного витрачання матеріальних ресурсів з урахуванням зростання матеріаломісткост і продукції 

2
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 Визначити економічний зміст показника матеріаломісткості: 
1. рівень ефективності фактичного витрачання матеріальних ресурсів з урахуванням зростання матеріаломісткост і продукції 
2. характеризує вихід продукції з однієї гривні витрачених матеріальних ресурсів 
3. характеризує рівень виконання плану з матеріальних витрат 
4. рівень ефективності фактичного витрачання матеріальних ресурсів 
5. рівень матеріальних витрат на одну гривню товарної продукції 

5
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 Зменшення показника матеріаловіддачі свідчить про: 
1. підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 
2. зниження ефективності використання матеріальних ресурсів 
3. зростання обсягу випуску продукції 
4. зменшення суми матеріальних витрат 
5. збільшення суми матеріальних витрат 

2
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 Зменшення показника матеріаломіскості свідчить про: 
1. підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 
2. зниження ефективності використання матеріальних ресурсів 
3. зростання обсягу випуску продукції 
4. зменшення суми матеріальних витрат 
5. збільшення суми матеріальних витрат 

1
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 Рівень витрат на одну гривню товарної продукції розраховується як відношення: 
1. обсягу випуску товарної продукції до собівартості товарної продукції 
2. собівартості товарної продукції до обсягу випуску товарної продукції 
3. собівартості товарної продукції до суми прибутку від її реалізації 
4. суми прибутку від реалізації товарної продукції до її собівартості 
5. собівартості товарної продукції до обсягу випуску товарної продукції, скоректованої на процент трудомісткості випуску 

2
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 На матеріальні статті витрат впливають: 
1. фактор норм,  фактор собівартості 
2. фактор ціни, фактор собівартості 
3. фактор норм,  фактор цін 
4. фактор структури випуску,  фактор ціни 
5. фактор норм,  фактор структури випуску 

3
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 Вплив зміни фактору норм на відхилення по матеріальних статтях витрат способом абсолютних різниць 
розраховується, як добуток: 
1. відхилення по нормі витрат на  базовий показник собівартості товарної продукції 
2. відхилення по нормі витрат на  собівартість товарної продукції за звітний період 
3. відхилення по нормі витрат на  базовий показник ціни 
4. відхилення по нормі витрат на  ціну одиниці матеріалу за звітний період 
5. відхилення по нормі витрат на  відхилення по ціні одиниці матеріалу 

3
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 Вплив зміни фактору цін на відхилення по матеріальних статтях витрат способом абсолютних різниць 
розраховується, як добуток: 
1. відхилення по нормі витрат на  відхилення по ціні одиниці матеріалу 
2. відхилення по ціні на базовий показник норми втрат 
3. відхилення по ціні одиниці матеріалу на норму витрат за звітний період 
4. відхилення по ціні на відхилення по показнику собівартості товарної продукції 
5. відхилення по ціні одиниці матеріалу на планову норму витрат за минулий рік 

3
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 На рівень витрат на обслуговування виробництва та управління на одну гривню товарної продукції впливають: 
1. собівартість реалізованої продукції 
2. сума витрат за кошторисом 
3. обсяг випуску товарної продукції 
4. обсяг випуску продукції та сума  витрат за кошторисом 
5. сума операційних витрат 

4
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 Виправданими  вважаються перевитрати спрямовані на: 
1. збільшення обсягу випуску продукції 
2. зменшення суми загальновиробничих витрат 
3. додаткові дослідження,  охорону та безпеку праці, експерименти 
4. збільшення суми чистого прибутку 
5. зменшення суми операційних витрат 

3
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 Які фактори з точки зору ефективності використання матеріальних ресурсів впливають на обсяг випуску 
продукції? 
1. суми матеріальних витрат та собівартості товарної продукції 
2. собівартості товарної продукції та рівень витрат на одну гривню 
3. матеріаловіддача та сума матеріальних витрат 
4. матеіаловіддача та рівень витрат на одну гривню 
5. матеіаловіддача та собівартості товарної продукції 

3
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 Показники рентабельності розраховуються для оцінки: 
1. для  оцінки рівня  операційних витрат на одну гривню прибутку 
2. для  оцінки рівня  собівартості реалізованої продукції на одну гривню прибутку 
3. для  оцінки рівня  прибутку (чистого, операційного тощо) на одну гривню витрат,  активів, виробничих фондів,  власного 
капіталу 
4. для  оцінки рівня  витрат, активів,  виробничих фондів , власного капіталу на одну гривню прибутку 
5. для  оцінки рівня  обсягу реалізованої продукції на одну гривню операційних витрат  

3
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 Рентабельність окремих виробів розраховується як відношення: 
1. валового прибутку (чистого прибутку)  до суми виручки від реалізації 
2. прибутку від конкретного виробу до його собівартост і 
3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів  та оборотних 
матеріальних коштів 
4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства 
5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу 

2
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 Рентабельність реалізованої продукції розраховується як в ідношення: 
1. валового прибутку (чистого прибутку)  до суми виручки від реалізації 
2. прибутку від конкретного виробу до його собівартост і 
3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів  та оборотних 
матеріальних коштів 
4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства 
5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу 

1
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 Рентабельність виробництва розраховується як відношення: 
1. валового прибутку (чистого прибутку)  до суми виручки від реалізації 
2. прибутку від конкретного виробу до його собівартост і 
3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів  та оборотних 
матеріальних коштів 
4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства 
5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу 

3
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 Рентабельність активів розраховується як відношення: 
1. валового прибутку (чистого прибутку)  до суми виручки від реалізації 
2. прибутку від конкретного виробу до його собівартост і 
3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів  та оборотних 
матеріальних коштів 
4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства 
5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу 

4
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 Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення: 
1. валового прибутку (чистого прибутку)  до суми виручки від реалізації 
2. прибутку від конкретного виробу до його собівартост і 
3. прибутку від реалізації продукції (чистого прибутку) до середньорічної вартості основних фондів  та оборотних 
матеріальних коштів 
4. чистого прибутку до суми активів за балансом підприємства 
5. чистого прибутку до загальної суми власного капіталу 

5
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 Рентабельність окремих виробів показує: 
1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів , що вкладені в  активи підприємства 
2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів  
3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації 
4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат  за окремим виробом 
5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу 

4
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 Рентабельність реалізованої продукції показує: 
1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів , що вкладені в  активи підприємства 
2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів  
3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації 
4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат  за окремим виробом 
5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу 

3
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 Рентабельність виробництва показує:  
1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів , що вкладені в  активи підприємства 
2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів  
3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації 
4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат  за окремим виробом 
5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу 

2
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 Рентабельність активів показує: 
1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів , що вкладені в  активи підприємства 
2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів  
3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації 
4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат  за окремим виробом 
5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу 

1
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 Рентабельність власного капіталу показує:  
1. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню коштів , що вкладені в  активи підприємства 
2. скільки прибутку приходиться на одну гривню основних і оборотних фондів  
3. скільки прибутку від реалізації приходиться на одну гривню виручки від реалізації 
4. скільки прибутку приходиться на одну гривню витрат  за окремим виробом 
5. скільки чистого прибутку приходиться на одну гривню власного капіталу 

5
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 На  рівень рентабельності  ре алізовано ї продукції  впливають : 
1.  зміна структури  та асортименту  обсягу випуску продукції , зміна 
собівартості  реалізованої продукції , зміна цін на продукцію 

4. зміна собівартості реалізованої продукції , зміна 
цін  на продукцію та сума прибутку , що отримана 
від  її реал ізаці ї 

2.  зміна структури  та асортименту  обсягу випуску продукції , обсяг 
реал ізовано ї продукції  і  сума  прибутку, що отрима на  від ї ї реалізаці ї 
3.  зміна соб ів артості реал ізов аної  продукці ї та обся г реалізовано ї  
продукці ї  

5. зміна струк тури та асортименту обсягу  випуску 
продукції , зм іна соб івартості ре алізов аної  продукції  
та сума прибутку, що  отримана від  її  реалізації  

 

1
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 На ріве нь рентабельн ост і 
виробництва впливають:  

3 . зміна коефіцієнта за кр іплення, зміна частки  прибутку на одну  гривню реалізації 
та  рівня  собівартості на одну  гривню  прибутку  від  виробництва продукції  
4 . зміна фондомісткості та зм іна частки  прибутку  на одну гривню реал ізаці ї та 
р івня соб ів артості  на одну гривню прибутку від виробництва продукції 

1 . зм іна фондомісткості, зміна 
коефіцієнта зак ріплення, зміна ча стки 
прибутку  на одну гривню  реалізаці ї  

2 . зм іна фондомісткості, зміна коефіцієнта зак ріплення 
та рівня прибутку від виробництва продукції 

5 . зміна частки  прибутку на одну гривню реалізації , собівартості 
реал ізовано ї продукції на одну гривню прибутку та коефіцієнта 
закріплення  

 

1
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 Що є джерелом  аналізу економічних ресурсів підприємства? 
1. Звіт про фінансові результати 
2. Звіт про власний капітал 
3. Звіт про рух грошових коштів 
4. Баланс (актив)  
5. Баланс (пасив 

4
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 Визначити складові активів підприємства: 
1. необоротні активи та власний капітал 
2. довгострокові зобов’язання 
3. поточні зобов’язання та доходи майбутніх періодів 
4. забезпечення наступних витрат і платежів та оборотні активи 
5. необоротні та оборотні активи,  витрати майбутніх періодів; необоротні активи та групи вибуття 

5

55

 Якщо темп зростання виручки від реалізації менший, ніж темп зростання по середньому підсумку активу балансу, 
це свідчить про: 
1. покращення фінансового стану підприємства 
2. покращення структури активів  
3. підвищення ефективності використання фінансових ресурсів  
4. погіршення фінансового стану підприємства 
5. зменшення ефективності використання фінансових ресурс ів 

5

56

 Порівняння темпів зростання виручці від реалізації та темпів зростання по середньому підсумку активу балансу 
характеризує: 
1. структуру активів підприємства 
2. структуру пасивів підприємства 
3. фінансовий стан суб’єкта господарювання 
4. ефективність використання фінансових ресурсів 
5. забезпеченість підприємства власними та запозиченими коштами 

4
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 Якщо темп зростання виручки від реалізації вищий, ніж темп зростання по середньому підсумку активу балансу, це 
свідчить про:  
1. покращення фінансового стану підприємства 
2. покращення структури активів  
3. підвищення ефективності використання фінансових ресурсів  
4. погіршення фінансового стану підприємства 
5. зменшення ефективності використання фінансових ресурс ів 

3
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 Збільшення частки  необоротних активів свідчить про: 
1. покращення фінансового стану 
2. покращення структури активу 
3. покращення структури пасиву 
4. погіршення структури активу 
5. погіршення фінансового стану 

4
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 Зменшення частки необоротних активів свідчить про:  
1. покращення фінансового стану 
2. покращення структури активу 
3. покращення структури пасиву 
4. погіршення структури активу 
5. погіршення фінансового стану 

2

60

 Збільшення частки  оборотних активів свідчить про: 
1. покращення фінансового стану 
2. покращення структури активу 
3. покращення структури пасиву 
4. погіршення структури активу 
5. погіршення фінансового стану 

2
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 Зменшення частки оборотних активів свідчить про: 
1. покращення фінансового стану 
2. покращення структури активу 
3. покращення структури пасиву 
4. погіршення структури активу 
5. погіршення фінансового стану 

4
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 Зменшення частки виробничих запасів свідчить про: 
1. покращення структури необоротних активів 
2. покращення структури оборотних активів  
3. погіршення структури оборотних активів 
4. покращення стану розрахунків  
5. погіршення фінансового стану 

2
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 Збільшення частки  виробничих запасів свідчить про: 
1. покращення структури необоротних активів 
2. покращення структури оборотних активів  
3. погіршення структури оборотних активів 
4. покращення стану розрахунків  
5. погіршення фінансового стану 

3
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 Збільшення частки  виробничих запасів свідчить про: 
1. покращення структури необоротних активів 
2. покращення структури оборотних активів  
3. погіршення структури оборотних активів 
4. покращення стану розрахунків  
5. погіршення фінансового стану 

2

65
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 Зменшення частки суми  зносу основних засобів у їх первісній вартості свідчить про: 
1. покращення технічного стану основних засобів 
2. погіршення технічного стану основних засобів 
3. зростання первісної вартості 
4. збільшення залишкової вартості 
5. збільшення ефективності використання основних засобів 

1
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 Коеф іцієнт  оборотності обор отних  засоб ів  розраховується  як: 3. відношення собів артості  реалізов аної  продукції до 
се редньо ї вартості  запасів 1 . віднош ення виручки (валового  доходу) від реал ізації 

продукції , без урахування податку на додану вартість та 
акцизного збору до  суми оборотних  засобів підприємства 

4. відношення се редньо ї вартості  запасів до  собівартості 
реалізовано ї продукції 

2 . віднош ення суми  оборотних засобів підприємства до виручки  
(валового  доходу) від реал ізації продукції , без  ура хування 
податку на додану  вартість та  акцизного  збору 

5. відношення виручки  (в алового доходу) від ре алізації  
продукції,  без урахування  податку на додану вартість та 
акцизного збору  до  собівартос ті реал ізовано ї продукції  

1
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 Тривалість одного обороту оборотних засобів розраховується як:: 
1. відношення  кількості календарних днів звітного періоду до коефіцієнту оборотності оборотних засобів 
2. відношення  коефіцієнту оборотності оборотних засобів  до кількості календарних днів звітного періоду 
3. відношення  кількості календарних днів звітного періоду до коефіцієнту оборотності запасів  
4. відношення  виручки (валового доходу) від реалізації продукції до коефіцієнту оборотності оборотних засобів 
5. відношення  кількості календарних днів звітного періоду до суми оборотних засобів підприємства 

1

68

 Коефіцієнт оборотності  запасів  визначається  як: 3 . відношення собівартості  реал ізованої  продукції до  
с ередньої вартості запасів 1 . віднош ення виручки (валового  доходу) від реал ізації продукції, 

без урахування  подат ку на додану вартість та акцизного  збору,  до 
суми  оборотних за соб ів підприємства 

4 . відношення середньої вартості запасів до собів артості  
реал ізовано ї продукції 

2 . віднош ення суми  оборотних засобів підприємства до виручки  
(валового  доходу) від реал ізації продукції , без  ура хування податку  
на додану в артість та акцизного  збору 

5 . відношення виручки (в алового доходу)  від  реалізації  
продукції , без  урахув ання пода тку  на додану  в артість та 
а кцизного  збору до собівартості реа лізованої  продукції  

3
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 Чистий прибуток є: 
1. кінцевим результатом фінансово-господарської діяльності підприємства 
2. кінцевим результатом від звичайної діяльності підприємства 
3. кінцевим результатом від фінансової діяльності 
4. позитивний результат, що акумулює в  собі результати від всіх видів  діяльності підприємства 
5. позитивний результат від операційної діяльності 

4
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 Чистий збиток є: 
1. кінцевим результатом фінансово-господарської діяльності підприємства 
2. негативний результат,  що акумулює в  собі результати від всіх видів діяльності підприємства 
3. кінцевим результатом від звичайної діяльності підприємства 
4. кінцевим результатом від фінансової діяльності 
5. негативний результат від операційної діяльності 

2
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 Фінансовий результат діяльності підприємства формується за: 
1. видами реалізації 
2. видами діяльності 
3. рахунок резервів  збільшення прибутку 
4. проміжними результатами діяльності підприємства 
5. видами реалізації та видами діяльності 

2
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 Чистий  дох ід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів ,  робіт , послуг) розраховується як: 

3. дохід (виручка ) від  реалізації  продукції (товарів,  робіт, послуг) 
збільшений на суму податку на додану вартіс ть, акцизного збору  та 
інших в ирахув ань з доходу 1 . дохід (виручка) від  реалізації  продукції (тов арів,  робіт , 

послуг) зменшений  на суму податку  на додану вартість, 
акцизного збору та збільшений на суму інш их  
вирахува нь  з  доходу 

4. дохід (виручка ) від  реалізації  продукції (товарів,  робіт, послуг) 
збільшений на суму податку на додану вартіс ть, акцизного збору  та 
зме ншений  на суму інших вирахувань з доходу 

2 . дохід (виручка) від  реалізації  продукції (тов арів,  робіт , 
послуг) за мінусом суми податку  на додану вартіст ь, 
акцизного збору та інших вирахувань з доходу  

5. дохід (виручка ) від  реалізації  продукції (товарів,  робіт, послуг) 
за мінусом суми податку  на додану вартість  збільшений  на суму 
акцизного  збору та інших вирахувань з доходу 

2
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 Валови й прибуток (збиток) розраховується  як: 3. чистий дохід (виручка) від реалізації  продукції  (т овар ів, робіт,  
послуг)  збільшений на суму собівартості реал ізованої продукції 1 . чистий  дохід (виручка)  від  реа ліза ції  продукції  

(товар ів , робіт, послуг) зб ільшений на суму  
адміністративних витрат, в итрат на збут 

4. чистий дохід (виручка) від реалізації  продукції  (т овар ів, робіт,  
послуг)  зменш ений на суму собівартості  реал ізованої продукції 

2 . дохід (виручка) від  реалізації  продукції (тов арів,  робіт , 
послуг) за мінусом суми податку  на додану вартіст ь, 
акцизного збору та інших вирахувань з доходу  

5. дохід (виручка ) від  реалізації  продукції (товарів,  робіт, послуг) 
за мінусом за мінусом суми  собівартості  реал ізов аної продукції 

4
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 До фінансових результатів від операційної діяльності відносяться: 
1. дохід (виручка)  від реалізації продукції (товарів,  робіт,  послуг) , акцизний збір 
2. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   
3. валовий прибуток (збиток)  
4. дохід (виручка)  від реалізації продукції (товарів,  робіт,  послуг) , чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів , 
робіт , послуг) , валовий прибуток (збиток)  
5. валовий прибуток (збиток) ,  інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати 

4
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 Звичайна діяльність підприємства поділяється на: 
1. операційну та фінансову 
2. операційну та інвестиційну 
3. операційну,  інвестиційну та фінансову 
4. операційну та звичайну 
5. операційну та надзвичайну 

3
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 Визначити показники,  що характеризують фінансову та інвестиційну діяльність: 
1. дохід від участі в капіталі та інші операційні доходи 
2. дохід від участі в капіталі і інші фінансові та операційні доходи 
3. втрати від участі в капіталі, витрати на збут та інші витрати 
4. дохід від участі в капіталі та інші фінансові та операційні витрати 
5. дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи 

5
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 На дохід (виручку) від реалізації продукції впливають: 
1. зміна обсягу випуску продукції за структурою та асортиментом, зміна собівартості продукції,  зміна цін на продукцію 
2. зміна обсягу випуску продукції,  чистий прибуток підприємства, витрати на збут 
3. зміна обсягу випуску продукції за структурою та асортиментом, зміна собівартості продукції та рівень витрат на збут 
4. зміна собівартості продукції,  зміна цін на продукцію та рівень витрат на збут 
5. зміна обсягу випуску продукції за структурою та асортиментом, зміна собівартості продукції,  зміна цін на продукцію та 
витрат на її збут 

1
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 Горизонтальний аналіз представляє собою: 
1. (трендовий) ,  а саме: у процесі аналізу визначають абсолютні зміни величин та їх зміни у відсотках за різними статтями 
балансу за період що аналізується 
2. (структурний) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу 
і пасиву на звітну дату 
3. зіставлення  показників із середньогалузевими, з показниками передових підприємств,  з показниками конкурентів, окремих 
ланок, з базисними періодами, планом; з показниками на початок та кінець звітного періоду 
4. дослідження  рівнів та динаміки відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення величин 
окремих балансових статей чи інших абсолютних показників , що можна отримати за даними звітності (ці коефіцієнти 
порівнюються з базовими даними)  
5. виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників , а також для  розрахунку впливу причин (факторів) 
на зміну будь якого фінансового показника, що досліджується 

1
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 Факторний  аналіз представляє собою: 
1. (трендовий) ,  а саме: у процесі аналізу визначають абсолютні зміни величин та їх зміни у відсотках за різними статтями 
балансу за період що аналізується 
2. (структурний) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу 
і пасиву на звітну дату 
3. зіставлення  показників із середньогалузевими, з показниками передових підприємств,  з показниками конкурентів, окремих 
ланок, з базисними періодами, планом; з показниками на початок та кінець звітного періоду 
4. дослідження  рівнів та динаміки відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення величин 
окремих балансових статей чи інших абсолютних показників , що можна отримати за даними звітності (ці коефіцієнти 
порівнюються з базовими даними)  
5. виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників , а також для  розрахунку впливу причин (факторів) 
на зміну будь якого фінансового показника, що досліджується 

5
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 Коефіцієнтний  аналіз представляє собою: 
1. (трендовий) ,  а саме: у процесі аналізу визначають абсолютні зміни величин та їх зміни у відсотках за різними статтями 
балансу за період що аналізується 
2. (структурний) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу 
і пасиву на звітну дату 
3. зіставлення  показників із середньогалузевими, з показниками передових підприємств,  з показниками конкурентів, окремих 
ланок, з базисними періодами, планом; з показниками на початок та кінець звітного періоду 
4. дослідження  рівнів та динаміки відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення величин 
окремих балансових статей чи інших абсолютних показників, що можна отримати за даними звітності (ці коефіцієнти 
порівнюються з базовими даними)  
5. виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників , а також для  розрахунку впливу причин (факторів) 
на зміну будь якого фінансового показника, що досліджується 
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 Порівняльний  аналіз представляє собою: 
1. (трендовий) ,  а саме: у процесі аналізу визначають абсолютні зміни величин та їх зміни у відсотках за різними статтями 
балансу за період що аналізується 
2. (структурний) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу 
і пасиву на звітну дату 
3. зіставлення показників із середньо-галузевими, з показниками передових підприємств , з показниками конкурентів,  окремих 
ланок, з базисними періодами, планом; з показниками на початок та кінець звітного періоду 
4. дослідження  рівнів та динаміки відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення величин 
окремих балансових статей чи інших абсолютних показників , що можна отримати за даними звітності (ці коефіцієнти 
порівнюються з базовими даними)  
5. виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників , а також для  розрахунку впливу причин (факторів) 
на зміну будь якого фінансового показника, що досліджується 
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 Вертикальний аналіз представляє собою: 
1. (трендовий) ,  а саме: у процесі аналізу визначають абсолютні зміни величин та їх зміни у відсотках за різними статтями 
балансу за період що аналізується 
2. (структурний) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу 
і пасиву на звітну дату 
3. зіставлення показників із середньо-галузевими, з показниками передових підприємств , з показниками конкурентів,  окремих 
ланок, з базисними періодами, планом; з показниками на початок та кінець звітного періоду 
4. дослідження  рівнів та динаміки відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення величин 
окремих балансових статей чи інших абсолютних показників , що можна отримати за даними звітності (ці коефіцієнти 
порівнюються з базовими даними)  
5. виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників , а також для  розрахунку впливу причин (факторів) 
на зміну будь якого фінансового показника, що досліджується 
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 Актив балансу поділяється залежно від: 
1. ступеня окупності 
2. співвідношення різних за ліквідністю пасивів 
3. рівня ліквідності 
4. ступеня терміновості оплати зобов’язань 
5. ступеня окупності та рівня ліквідності 
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 Пасив балансу групується залежно від: 
1. ступеня окупності 
2. співвідношення різних за ліквідністю пасивів 
3. рівня ліквідності 
4. ступеня терміновості оплати зобов’язань 
5. ступеня окупності та рівня ліквідності 
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 Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку 
платоспроможності підприємства і показує: 
1. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань 
2. скільки гривень поточних активів  підприємства, за мінусом найменш ліквідної їх частини,  припадає на одну гривню 
поточних зобов'язань 
3. яку частину короткострокових позикових зобов'язань  можна  за необхідності погасити негайно 
4. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню довгострокових пасивів 
5. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню постійних пасивів 
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 Коефіцієнт швидкої ліквідності показує: 
1. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань 
2. скільки гривень поточних активів  підприємства, за мінусом найменш ліквідної їх частини,  припадає на одну гривню 
поточних зобов'язань 
3. яку частину короткострокових позикових зобов'язань  можна  за необхідності погасити негайно 
4. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню довгострокових пасивів 
5. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню постійних пасивів 
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 Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує:  
1. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань 
2. скільки гривень поточних активів  підприємства, за мінусом найменш ліквідної їх частини,  припадає на одну гривню 
поточних зобов'язань 
3. яку частину короткострокових позикових зобов'язань  можна  за необхідності погасити негайно 
4. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню довгострокових пасивів 
5. скільки гривень поточних активів  підприємства припадає на одну гривню постійних пасивів 
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 Коефіцієнт концентрації власного капіталу визначає:  
1. співвідношення валюти балансу до власного капіталу підприємства 
2. частку власного капіталу у загальній сумі валюти балансу 
3. яка частина власного капіталу використовується  для  фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в власні 
оборотні кошти підприємства 
4. співвідношення суми довгострокових та поточних зобов’язань до власного капіталу підприємства 
5. яка частина оборотних активів забезпечена саме з власних оборотних коштів підприємства 
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 Коефіцієнт фінансової залежності визначає: 
1. частку власного капіталу у загальній сумі валюти балансу 
2. яка частина власного капіталу використовується  для  фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в власні 
оборотні кошти підприємства 
3. співвідношення валюти балансу до власного капіталу підприємства 
4. яка частина оборотних активів забезпечена саме з власних оборотних коштів підприємства 
5. відношення  необоротних активів  до власного капіталу 
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 При аналізі впливу ефективності використання  виробничих ресурсів на зміну показників обсягу випуску продукції 
необхідно дослідити показники: 
1. аналізу асортименту обсягу випуску продукції 
2. аналізу ритмічності обсягу випуску продукції 
3. аналізу браку та рекламаціях 
4. аналізу ритмічності обсягу випуску продукції, фондовіддачі, матеріаловіддачі, продуктивності праці 
5. фондовіддачі, матеріаловіддачі,  продуктивності праці 
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 Визначити можлив і резерви підвищення ефективності використання всіх основних засобів: 
1. підвищення показників фондомісткості та покращення структури основних засобів 
2. підвищення показників машиновіддачі та покращення структури основних засобів 
3. зменшення середньорічної вартості основних засобів 
4. зростання показників  фондовіддачі та зменшення показників фондомісткості основних засобів 
5. покращення показників руху основних засобів 
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 3. покращ ення струк тури персона лу, покрашення річно ї 
продуктивності  праці робітників 

Визначити можливі  резерви підвищення  еф ективності  
викорис тання  робоч ого  ч асу , відпрацьованого  всіма 
робітниками: 
1 . ефе ктивне викорис тання  чисельності  роб ітників, ліквідація 
цілоденних  та внут рішньозмінних в трат робочого  часу 

4. покращ ення показників руху робочої сили ,  покрашення 
річно ї продуктивності праці робіт ник ів; зменшення тривалості 
робочого  року 

2 . зменшення к ількості  робітників, підвище ння  ефективності  
їх використання  

5. зростання показників продуктивності  праці,  зменшення 
тривалості робочого  року та тривалості  робочого дня 
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 Визначити можлив і резерви зростання денної продуктивності праці одного робітника: 
1. ліквідація внутрішньозмінних втрат робочого часу та зростання  годинної продуктивності праці 
2. зменшення кількості робітників однієї зміни, підвищення ефективності їх праці 
3. покращення структури персоналу, зростання денної продуктивності праці робітників 
4. зменшення тривалості робочого року, збільшення тривалості робочого дня 
5. зростання показників  денної продуктивності праці, зменшення тривалості робочого дня 
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 Визначити можливі  резерви зр остання річно ї продуктивн ост і 
праці  одного робітник а: 

3. зменшення тривалості робочого  року,  збільшення 
тривалості  робочого дня,  зростання річно ї  
продук тивності праці  одного робітник а 1 . зменшення к ількості  робітників однієї  зм іни ,  підвищення 

ефек тивності їх  праці,  збільшення тривалос ті  робочого року 
2 . покращення структури персоналу,  зростання денно ї продукт ивності 
праці робітників, зростання р ічно ї продуктивності праці  

4. л іквідація цілоденних , внутр ішньозмінних втрат 
робочого часу  та зростання годинної продуктивності  
праці одного  робітника 

5 . зростання пок азник ів денної продуктивності  праці, зменшення тривалості  робочого дня 
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 В изначити можли ві резерви зростання  річно ї продуктивності  
праці одного  працюючого : 

3. л іквідація цілоденних та в нутрішньозмінних втрат 
робочого часу,  зростання годинної  продук тивності  пра ці  
одного  робітника,  покращення  структури  персоналу  1.  зме нш ення  кількості  роб ітник ів  однієї  зміни , підвищення 

ефектив ності  їх праці , збільшення трив алості робочого року , 
погіршення структ ури  персоналу 

4. зменшення  тривалості  робочого року , зб ільшення 
трив алості  робочого  дня,  зростання річно ї 
продукт ив ност і праці  одного робітника 2.  покращення структури персоналу , зростання денної  

продукт ивност і праці  роб ітник ів , зростання  річної  продук тивності 
праці , зрост ання  р ічної  продуктивності  праці одного працюючого  

5. зростання пок азників денної  продук тивності праці , 
зменшення тривалості робочого  дня 
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 При аналізі впливу ефективності використання матеріальних ресурсів  на зміну показників обсягу випуску 
продукції та визначення можливих резервів його збільшення необхідно дослідити показники: 
1. фондовіддачі, фондомісткості 
2. фондовіддачі, матеріаловіддачі 
3. матеріаловіддачі,  матеріаломісткості 
4. матеріаломісткості; фондомісткості 
5. продуктивності праці, трудомісткості 
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 При аналізі впливу ефективності використання трудових ресурсів на зміну показників обсягу випуску продукції та 
визначення можливих резервів його збільшення необхідно дослідити показники: 
1. фондовіддачі, фондомісткості 
2. фондовіддачі, матеріаловіддачі 
3. матеріаловіддачі,  матеріаломісткості 
4. матеріаломісткості; фондомісткості 
5. продуктивності праці, трудомісткості 
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 При аналізі впливу ефективності використання основних фондів на зміну показників обсягу випуску продукції та 
визначення можливих резервів його збільшення необхідно дослідити показники: 
1. фондовіддачі, фондомісткості 
2. фондовіддачі, матеріаловіддачі 
3. матеріаловіддачі,  матеріаломісткості 
4. матеріаломісткості; фондомісткості 
5. продуктивності праці, трудомісткості 
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 1. за рахунок покращення структури персоналу –  +1 % 
2. за рахунок покращення показників фондовіддачі  –  6% 
3. за рахунок підвищення ефективності  використання робочого  часу – 7% 
4. за рахунок  підв ищ ення ефективності в икористання матеріальних ресурсів 
– 1% 

Те мпи зростанн я обсягу випуску 
продукції -10 6%,  Темп зростання п о 
середньообліковій чисе льності  – 107%. Які 
існують  на  підпри єм стві  ре зерви  зростання  
обсягу випуску  продукції? Якщо іс нують , то 
за  рахун ок яких ф акторів  і скільки? 5. за рахунок підвищення ефективності  використання трудових  ресурсів – 1%  
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 1. за рахунок покращення структури персоналу –  5% 
2. за рахунок покращення показників фондовіддачі  –  2% 
3. за рахунок зменшення показник ів фондомісткості – 7 % 
4. за рахунок зменшення середньор ічної в артості  основ них фондів –5% 

Темпи зростанн я  обсягу випуску  продукції 
-105%, Тем п зрос тання  п о середньорічній 
вартост і  основних фондів  – 107%. Які 
існують  на  підпри єм стві  ре зерви  зростання  
обсягу випуску  продукції? Якщо іс нують , то 
за  рахун ок яких ф акторів  і скільки? 

5. за рахунок підвищення ефективності  використання трудових  ресурсів – 2%  
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 1.  за рахунок  покращення структури  персоналу – 3% 
2.  за рахунок  скорочення чисельності робіт ник ів –  6% 
3.  за рахунок  підвищення ефективності використання робочого часу  – 6% 
4.  за рахунок  зменшення показників продуктив ності праці  –  3% 

Те мпи зростання обсягу випуску  
продукції -106% , Темп зростання  по  
середньообліковій чисельності – 109 %. Які  
існують  на  підприємстві ре зерви зростання  
обсягу випуску  п родукції?  Якщо  існ ують, 
то  за рахунок яки х факторів  і скільки ? 

5.  за рахунок  підвищення ефективності використання трудових ресурсів –  3 % 
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 1.  за рахунок  зростання  показник ів  фондомісткості –  5 % 
2.  за рахунок  зменшення показників фондомісткості  – 8% 
3.  за рахунок  зменшення се редньорічної вартості основних  фондів – 5% 
4.  за рахунок  підвищення ефективності використання основних засобів –  
2%  

Те мпи зростанн я обс ягу випуску продукції -
103%,  Темп зростання  по  середньоріч ній 
вартост і  основн их  фондів  – 105%. Які  існують на 
підп риємстві резе рви зростання  обсягу  ви пус ку 
продукції? Якщо існують , то  за  рахунок яких  
факторів  і  скільки? 5.  за рахунок  зб ільшення середньорічної  в артості основних  фондів – 3% 
 

4

103

 Темпи зростання обсягу випуску продукції -104%, Темп зростання по сумі матеріальних витрат – 109%. Які існують 
на підприємстві резерви зростання обсягу випуску продукції? Якщо існують, то за рахунок яких факторів і скільки? 
1. за рахунок зменшення показників  матеріаломісткості – 9% 
2. за рахунок зменшення суми матеріальних витрат – 4% 
3. за рахунок зростання  показників матеріаловіддачі – 5% 
4. за рахунок зменшення показника матеріаловіддачі– 5% 
5. за рахунок збільшення суми матеріальних витрат – 9% 

3
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 Темпи зростання обсягу випуску продукції -101%, Темп зростання по сумі матеріальних витрат – 107%. Які існують 
на підприємстві резерви зростання обсягу випуску продукції? Якщо існують, то за рахунок яких факторів і скільки? 
1. за рахунок зменшення показників  матеріаломісткості – 8% 
2. за рахунок зменшення суми матеріальних витрат – 8% 
3. за рахунок підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів – 6% 
4. за рахунок зменшення показника матеріаловіддачі– 6% 
5. за рахунок збільшення суми матеріальних витрат – 7% 

3

105

 1. за рахунок  зменшення  се редньорічної  продуктивності  праці  одного  
робітника  – 8% 
2. за рахунок  зменшення внутр ішнь озмінних  втрат робочого часу –  8  
3. за рахунок зростання середньорічно ї продуктивності  праці одного  
робітника  – 9% 
4. за рахунок  покращення структури персоналу – 1%  

Процент виконан ня  плану  по  середньоріч ній  
продуктивності  праці  одн ого  працюючого  
становить –  108% , процент виконан ня  пл ану  по  
середньорічній продук тивності п раці  одного  
робітни ка становить  –  10 9% . Які  існують  на  
підп риємстві резерви зростання  середньорічної  
продуктивності  праці  одного працююч ого?  Якщо  
існують , то за р ахунок  яких  факторів  і скільки?  

5. за рахунок  погіршення структури  пе рсоналу –  9%  

 

4

106

 1. за  рахунок зменшення середньор ічно ї продуктивності праці  одного  
робітника –  5%  
2 . за рахунок зменшення внутрішньозмінних в трат робочого  часу –  6% 
3 . за рахунок зростання  середнь ор ічно ї продуктивності  праці одного  
робітника –  7%  
4 . за рахунок зб ільшення  чисельності  робітників –  5% 

Процент виконання  плану по  се редн ьорічній 
продуктивності  праці  одног о робітника становить  
– 105%, процент  виконання  плану  по денн ій 
продуктивності  праці  одног о робітника становить  
– 10 7%.  Які  існ ують на підприєм стві  резерви 
зростанн я середньорічно ї продуктивності  праці 
одного робітника? Якщо  існують ,  то за  рахун ок 
яких  факторів  і  скільки?  

5 . за рахунок зменшення цілоденних втрат робочого часу – 2% 

 

5

107

 1. за рахунок зменшення середньогодинної  продуктивності праці 
одного робітника –  7%  
2 . за рахунок зменшення внутрішньозмінних в трат робочого  часу –  3% 
3 . за рахунок зростання середньогодинної  продуктивності праці  одного 
робітника –  7%  
4 . за рахунок зб ільшення  внутрішньозмінних втрат робочого часу –  3% 

Процент вик онанн я  плану  по середн ьоденн ій 
продуктивності  п рац і одного  робітника стан овить  
– 104%,  процен т виконання  плану  по  годинн ій 
продуктивності  п рац і одного  робітника стан овить  
– 107%.  Які  існують н а підприємстві  р езерви  
зростанн я середньоденно ї продуктивност і прац і 
одного робітника? Якщо  існують,  то за  рахунок 
яких  факторів  і  скільки?  

5 . за рахунок зменшення цілоденних втрат робочого часу – 4% 

 

2
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 1. за рахунок зменшення середньогодинної  продуктивності праці одного 
робітника – 7% 
2. за рахунок підвищення ефективності використання робочої сили –  2 % 
3. за рахунок зростання середньогодинної  продуктивності праці одного 
робітника – 7% 
4. за рахунок зменшення внутр ішньозмінних втрат робочого  часу – 3% 

Процен т виконання плану  по обсягу випуску  
продукції  становить  –  106%, процент вик он ання  
плану  по середньообліковій чисельнос ті 
роб ітни ків  становить – 108 %. Які  існують на 
підприємстві резе рви зростання  обсягу  випуску 
продукції? Якщо  існують, то за  рахунок яких 
факторів і  скільки?  5. за рахунок зменшення цілоденних втрат робочого ча су – 4% 
 

2

109

 В каж іть  з н аведених пон ять  ви значення “аудит”: 
1.  це сист ематичне спостереження і пере вірка процесу  
функціонува ння  відпов ідного  об’ єкту  з  метою виявлення його  
відхилень  від  заданих  параметрів.  

3.  це процес спостереження і перевірки господарської  
діяльності підприємств,  яка зд ійснюється відповідними  
суб ’єкт ами  управління  і контролю . З  метою вияв лення  
відхилень від  встановлених параметр ів цієї діяльності,  
законності , достовірнос ті та ефект ивності  зд ійснених 
операцій,  усунення та попередження  негативних  яв ищ  і 
тенденцій . 
4.  не має  правильно ї відповіді  

2.  це перевірка публічної  бухгалтерсько ї звітності,  обл іку,  
перв инних документів та іншої інформації  щодо фінансово-
господарськ ої діяльності  суб’ єктів господарювання з мет ою 
визначення достовірності  їх звітності, обліку, його повноти і  
відповідності  чинному законодавств у та вс тановленим  
нормативам  

5.  це процес прийняття  управл інських  рішень на підставі 
перев ірено ї фінансової звітності 

 

2

110

 Назвіть основні види сертифікатів які можуть видаватися аудиторською палатою України: 
1. серія А – на право проведення аудиту на підприємствах,  в господарських та акціонерних товариствах 
2. серія Б – на право проведення аудиту в банках 
3. серії А та Б – на  право проведення аудиту усіх суб’єктів господарювання 
4. не має правильної відповіді 
5. серія Г – на право здійснення аудиту фінансових установ  

3

111

 Сертифікація аудиторів здійснюється: 
1. Аудиторською палатою України 
2. Спілкою аудиторів України 
3. Міністерством фінансів України 
4. Кабінетом міністрів України 
5. Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України 

1

112

 Чи має право аудиторська фірма проводити аудиторську перевірку на підприємстві,  якому вона надавала послуги з 
відновлення бухгалтерського обліку? 
1. ні 
2. так 
3. так, за дозволом Аудиторської палати України 
4. так, за дозволом керівництва партнера 
5. так, за дозволом Спілки аудиторів України 

1

113

 Реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності в Україні здійснює:  
1. Аудиторська палата України 
2. Федерація професійних бухгалтерів  та аудиторів України 
3. Спілка аудиторів України 
4. Національний банк України 
5. Міністерство фінансів України 

1

114

 Лист-зобов’язання про згоду аудиторської фірми  на проведення перевірки направляється клієнту: 
1. до укладання договору на проведення  аудиту 
2. після укладання  договору на проведення аудиту 
3. одночасно з укладанням угоди на проведення аудиту 
4. одночасно з аудиторським висновком 
5. до аудиторського звіту 

1

115

 Який документ підтверджує згоду аудитора на проведення аудиту та супутніх аудиту послуг? 
1. лист-зобов’язання 
2. лист-погодження 
3. лист-пропозиція 
4. лист-протокол 
5. лист-заява 

2

116

 З якої процедури після укладання договору необхідно починати перевірку фінансової звітності? 
1. з обговорення  основних моментів  перевірки з клієнтом 
2. із запитання  клієнта про наявність претензійних сум 
3. з отримання письмових пояснень від керівництва фірми-клієнта 
4. із ознайомлення з організацією внутрішнього аудиту 
5. з планування аудиту 

5
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 За якою умовою аудиторська фірма має право здійснювати аудиторську діяльність? 
1. якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор 
2. якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор – директор аудиторської фірми 
3. всі співробітники повинні бути сертифікованими аудиторами 
4. якщо є два аудитора 
5. якщо є сертифіковані та не сертифіковані аудитори 

2

118

 Під час аудиту фінансової звітності перевіряються: 
1. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,  декларації 
2. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,  звіт про працю, примітки 
3. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,  звіт про власний капітал, примітки 
4. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів,  декларації, примітки 
5. баланс, звіт про власний капітал, звіт про працю,  примітки 

3

119

 В який період здійснюється аудит фінансової звітності акціонерних товариств для подання його результатів  до 
ДКЦПФРУ? 
1. до 30 червня наступного за звітним року 
2. протягом шести місяців після завершення звітного року 
3. протягом року після завершення  звітного року 
4. до 31 травня  наступного за звітним року 
5. до 20 лютого наступного за звітним року 

1

120

 Джерелами аудиту статутного капіталу є: 
1. баланс, статут підприємства , рішення  засновників, касовий звіт 
2. звіт про фінансові результати, статут підприємства, рішення засновників,  виписка банку 
3. звіт про власний капітал, статут підприємства, рішення засновників, головна книга 
4. виписка банку, статут підприємства, звіт про фінансові результати 
5. виписки банку, статут підприємства, примітки 

3

121

 Який неправильний запис виявить аудитор стосовно обліку статутного капіталу? 
1. Д-т 46 К-т 40 
2. Д-т 104 К-т 40 
3. Д-т 443 К-т 40 
4. Д-т 671 К-т 40 
5. Д-т 311 К-т 46 

2

122

 Під час аудиту власного капіталу аудитор перевіряє записи на рахунках бухгалтерського обліку: 
1. 10, 45, 54, 30,63 
2. 12, 15, 34, 31,40 
3. 40, 42, 44, 42, 46 
4. 12, 36, 69, 49 
5. 12, 63, 69, 48 

3

123

 Аудитор перевіряв касові документи та визначив допустимий  порядок виправлення помилок  в них: 
1. коректурним способом 
2. способом уточнюючих розрахунків 
3. способом від’ємних бухгалтерських проводок 
4. коректором 
5. не допускаються виправлення 

1

124

 Аудит виробничих запасів здійснюється: 
1. суцільним шляхом 
2. вибірковим способом 
3. залежно від суттєвості 
4. під впливом матеріально відповідальної особи 
5. за бажанням адміністрації підприємства 

3

125

 Найбільші аудиторські ризики становлять на підприємстві: 
1. облік витрат та калькулювання  собівартості продукції 
2. операції з гот івковими коштами 
3. банківські операції з постачальниками 
4. банківські операції з покупцями 
5. операції капітального характеру 

2

126

 Найбільш достовірним доказом для  підтвердження повноти обліку грошових коштів є: 
1. аналіз руху грошових коштів, проведений аудитором 
2. інформація , отримана від працівників партнера 
3. інвентаризація каси підприємства 
4. вибіркова перевірка прибуткових та видаткових документів 
5. інформація , отримана від попереднього аудитора 

1

127

 Аудитор виявив зайвий  запис в обліку розрахунків за відрядженням з начальником цеху: 
1. Д-т 93 К-т 372 
2. Д-т 91 К-т 372 
3. Д-т 661 К-т 372 
4. Д-т 372 К-т 301 
5. Д-т 301 К-т 372 

1

128

 У разі виникнення сумнівів у справжності зовнішніх документів аудитор проводить: 
1. вибіркову перевірку 
2. суцільну перевірку 
3. формальну перевірку 
4. зустрічну перевірку 
5. немає вірної відповіді 

4

129

 Аудитором виявлено неправильний бухгалтерський запис щодо дебіторської заборгованості в розрахунках з 
покупцями: 
1. Д-т 94 К-т 38 
2. Д-т 312 К-т 362 
3. Д-т 311 К-т 361 
4. Д-т 38 К-т 361 
5. Д-т 901 К-т 361 

5

130
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 Аудитор підтверджує правильність ведення поточного контролю за касовою книгою: 
1. касиром 
2. ревізором 
3. керівником 
4. головним бухгалтером 
5. менеджером цеху 

1

131

 Аудит грошових коштів починають з перевірки: 
1. касових операцій 
2. грошових документів 
3. коштів на поточному рахунку 
4. цінних паперів 
5. наявност і готівки в касі 

5

132

 Аудитором виявлено, що щорічна інвентаризація основних засобів проведена підприємством без порушення: 
1. пізніше 1 січня звітного року 
2. не раніше 1 жовтня звітного року 
3. не раніше 1 липня звітного року 
4. при зміні матеріально відповідальних осіб 
5. за вимогою головного бухгалтера 

2

133

 Аудитором виявлено порушення у виборі методу нарахування амортизації основних засобів: 
1. згідно з наказом про облікову політику 
2. згідно з податковим законодавством 
3. згідно з П(С) БО 9 
4. згідно з П(С) БО 27 
5. згідно з П(С) БО 7 

5

134

 Аудитором підтверджено правильність ведення поточного обліку основних засобів за:  
1. теперішньою вартістю 
2. первісною вартістю 
3. ринковою вартістю 
4. звичайними цінами 
5. дооціненою вартістю 

2

135

 Метод перевірки  аудитором стану первинного обліку ремонту основних засобів: 
1. інвентаризація 
2. зіставлення податкових накладних 
3. хімічний аналіз 
4. лабораторний аналіз 
5. документальна перевірка 

5

136

 Формування якого з перелічених документів дозволить аудитору виявити , що на підприємстві невірно ведеться 
документальний облік придбання основних засобів: 
1. акт введення в експлуатацію основних засобів 
2. накладна на купівлю основних засобів 
3. податкова накладна 
4. акт на виконані роботи 
5. прибутковий ордер 

5

137

 Аудитором підтверджено правильність записів на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів щодо 
оприбуткування самостійно зведених споруд: 
1. Д-т 151 К-т 103 
2. Д-т 152 К-т 100 
3. Д-т 153 К-т 111 
4. Д-т 154 К-т 122 
5. Д-т 151 К-т 108 

1

138

 Аудитором виявлено, що до первісної вартості основних засобів помилково включено: 
1. транспортні витрати на їх придбання 
2. вартість їх придбання згідно договору постачання 
3. відсотки за кредит на  їх придбання 
4. витрати на монтаж  
5. державне мито 

3

139

 Усі факти розбіжностей фактичної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку 
фіксуються у: 
1. відомостях інвентаризаційних різниць  
2. інвентаризаційних описах 
3. картках складського обліку 
4. книгах складського обліку 
5. інвентарних картках 

1

140

 Яким П(С) БО керується аудитор під час здійснення аудиту запасів? 
1. П(С) БО 7 
2. П(С) БО 9 
3. П(С) БО 8 
4. П(С) БО 11 
5. П(СБО) 16 

2

141

 Аудитором виявлено, що запаси оприбутковуються вірно за:  
1. первісною вартістю 
2. звичайними цінами 
3. ліквідаційною вартістю 
4. відновлювальною вартістю 
5. чистою реалізаційною вартістю 

1

142

 Аудитор виявляє резерви економії і раціонального використання запасів: 
1. за домовленістю з клієнтом 
2. обов’язково при кожній перевірці 
3. за власним бажанням 
4. за вказівкою АПУ 
5. за вказівкою САУ 

1

143
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 Аудитором підтверджено правильність оприбуткування надлишків палива,  виявлених при  інвентаризації: 
1. Д-т 201 К-т 719 
2. Д-т 203 К-т 719 
3. Д-т 203 К-т 714 
4. Д-т 203 К-т 791 
5. Д-т 203 К-т 704 

2

144

 У випадку оформлення результатів взаємної звірки розрахунків з постачальниками  та різними кредиторами 
аудитор складає: 
1. акт інвентаризації 
2. довідку 
3. розрахунок 
4. аналітичну відомість 
5. робочий документ  

5

145

 Аудитор виявив правильність відображення в обліку факту наданих послуг з ліквідації наслідків надзвичайних 
подій: 
1. Д-т 91 К-т 631 
2. Д-т 92 К-т 631 
3. Д-т 99 К-т 631 
4. Д-т 93 К-т 631 
5. Д-т 949 К-т 631 

3

146

 Після розкриття фактів порушення аудитор повідомляє: 
1. керівництво підприємства 
2. АПУ 
3. податкову службу 
4. органи боротьби з економічною злочинністю 
5. САУ 

1

147

 Аудитором виявлено правильний бухгалтерський запис щодо формування  первісної вартості придбаної сировини: 
1. Д-т 201 К-т 361 
2. Д-т 201 К-т 681 
3. Д-т 201 К-т 631 
4. Д-т 209 К-т 631 
5. Д-т 203 К-т 631 

3

148

 Аудитор підтвердив те, що торговельна націнка формується на рахунку бухгалтерського обліку: 
1. 281 
2. 284 
3. 283 
4. 285 
5. 286 

4

149

 Аудитор підтвердив, що списання відсотків за кредит на фінансові результати відображають: 
1. Д-т 952 К-т 311 
2. Д-т 792 К-т 951 
3. Д-т 952 К-т 792 
4. Д-т 791 К-т 952 
5. Д-т 793 К-т 951 

2

150

 При виявленні в процесі аудиту розрахунків з підрядниками  фактів завищення обсягу виконаних робіт необхідно 
провести: 
1. експертизу 
2. інвентаризацію 
3. контрольний замір робіт 
4. лабораторний аналіз 
5. опитування  персоналу 

3

151

 Під час аудиту ПДВ аудитор ретельно вивчає: 
1. касові документи 
2. податкові накладні 
3. платіжні відомості 
4. акти прийому-передачі виконаних робіт 
5. виписки банку 

2

152

 Під час здійснення аудиту податків аудитор аналізує аналітичні рахунки до основного рахунку:  
1. 642 
2. 631 
3. 641 
4. 361 
5. 791 

3

153

 При аудиті податку на прибуток аудитор керується принципом: 
1. безперервності 
2. історичної собівартості 
3. превалювання сутності над формою 
4. нарахування  
5. немає вірної відповіді 

4

154

 Джерелами аудиту податків є наступне: 
1. табель обліку робочого часу, декларація з ПДВ,  декларація з податку на прибуток, реєстр податкових накладних 
2. рахунок 641, декларація з ПДВ , декларація  з податку на прибуток, реєстр податкових накладних 
3. баланс, декларація з ПДВ, декларація з податку на прибуток,  звіт з праці 
4. форма № 4,  декларація з ПДВ, декларація  з податку на прибуток, реєстр касових ордерів 
5. рахунок 791, журнал № 5, декларація про валютні цінності, виписки з рахунків банків 

2

155

 ПДВ  перев іряється аудитором з огляду на обороти по основних рахунках: 
1. 70, 644, 643, 641 
2. 79, 644, 643, 641 
3. 74, 644, 643, 641 
4. 75, 641, 643, 644 
5. 79, 651, 643, 631 

1

156
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 Аудитор підтвердив нарахування ЄВСС адміністративного персоналу: 
1. Д-т 91 К-т 652 
2. Д-т 901 К-т 651 
3. Д-т 23 К-т 652 
4. Д-т 93 К-т 652 
5. Д-т 92 К-т 651 

5

157

 Контроль якості надання аудиторських послуг здійснюється: 
1. МФУ 
2. КМУ 
3. ВРУ 
4. АПУ 
5. немає вірної відповіді 

4

158

 Під час аудиту ПДФО аудитор керується ставкою: 
1. 20%, 16% 
2. 13%,25% 
3. 17%, 23% 
4. 25%, 23% 
5. 15%, 17% 

5

159

 Під час аудиту експортних операцій аудитором перевіряється ПДВ за ставками: 
1. 15% та 20% 
2. 0% та 25% 
3. 0% та 13% 
4. 0% та 15% 
5. 0% та 20% 

5

160

 Який запис надасть аудитору твердження щодо правильності обліку нарахованої допомоги з тимчасової 
непрацездатності за перші 5 днів? 
1. Д-т 92 К-т 661 
2. Д-т 949 К-т 663 
3. Д-т 652 К-т 661 
4. Д-т 652 К-т 663 
5. Д-т 92 К-т 652 

2

161

 Аудитор підтвердив запис на рахунках щодо утримання підзвітних сум із заробітної плати: 
1. Д-т 372 К-т 661 
2. Д-т 661 К-т 377 
3. Д-т 661 К-т 372 
4. Д-т 661 К-т 301 
5. Д-т 661 К-т 662 

3

162

 Аудитор під час перевірки  дії соціальної пільги  для працівника, який працює на декількох підприємствах, 
керується наступним: 
1. пільга враховується за одним місцем роботи за бажанням працівника 
2. пільга враховується за основним місцем роботи 
3. пільга враховується за сумісництвом 
4. пільга не враховується 
5. пільга враховується за бажанням керівника 

2

163

 Аудит витрат підприємства здійснюється відповідно таких П(С) БО: 
1. 16, 18, 30 
2. 15, 16, 19 
3. 16, 17, 32 
4. 16, 19, 21 
5. 16, 15, 22 

1

164

 Аудитор виявив,  що запис на рахунках Д-т 93 К-т 685 відповідає правильному трактуванню операції: 
1. відображення орендної плати за приміщення офісу 
2. відображення суми витрат на рекламу 
3. відображення суми наданих комунальних послуг адміністрації 
4. відображення нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту 
5. відображення витраченої електроенергії цехом 

2

165

 Аудитор виявив,  що перелік статей калькуляції на підприємстві визначається: 
1. бюджетом держави 
2. нормативними актами Міністерства фінансів України 
3. підприємством 
4. методичними вказівками Міністерства фінансів України 
5. немає вірної відповіді 

3

166

 Аудитор виявив,  що запис на рахунках Д-т 23 К-т 91 відповідає правильному трактуванню операції: 
1. відображення орендної плати за приміщення складу 
2. відображення нарахованої пені 
3. відображення суми розподілених непрямих витрат виробництва 
4. відображення суми нерозподілених непрямих витрат виробництва 
5. відображення суми непрямих витрат виробництва, списаних на фінансові результати 

3

167

 Аудитор виявив,  що запис на рахунках Д-т 92 К-т 131 відповідає правильному трактуванню операції: 
1. відображення амортизації основних засобів адміністративного призначення  
2. відображення амортизації нематеріальних активів офісу 
3. відображення суми за ремонт основних засобів офісу 
4. відображення зносу малоцінного інвентарю 
5. відображення нарахування заробітної плати працівникам відділу транспорту 

1

168

 Аудитор виявив,  що собівартість реалізованої продукції формується за даними оборотів по рахунку: 
1. 901 
2. 902 
3. 903 
4. 904 
5. 791 

1

169
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 Аудитор виявив,  що запис на рахунках Д-т 901 К-т 23 відповідає правильному трактуванню операції: 
1. відображення реалізованого товару 
2. відображення суми витрат на реалізацію наданих послуг 
3. відображення собівартості реалізованої продукції 
4. відображає списання  незавершеного виробництва 
5. немає вірної відповіді 

5

170

 Аудит форм фінансової звітності розпочинається з перевірки:  
1. форми № 2 та форми № 5 
2. форми № 1 
3. форми № 3 та приміток 
4. форми № 5 
5. форми № 4 та форми № 5 

2

171

 Аудитор виявив,  що витрати  майбутніх періодів на підприємстві списуються вірно з огляду на: 
1. одноразове їх списання в міру здійснення  
2. розподіл та їх пропорційне  списання за періодами 
3. пропорційне списання відповідно нарахованій зарплаті 
4. їх пряме списання 
5. розподіл пропорційно машино-годинам 

2

172

 Аудитором виявлено вірне трактування записів на рахунках бухгалтерського обліку щодо оприбуткування готової 
продукції з виробництва: 
1. Д-т 26 К-т 631 
2. Д-т 26 К-т 21 
3. Д-т 26 К-т 23 
4. Д-т 23 К-т 26 
5. Д-т 201 К-т 26 

3

173

 Аудитор у своїй роботі керується МСА в редакції: 
1. 1998 року 
2. 2000 року 
3. 2007 року 
4. 2010 року 
5. 2008 року 

4

174

 Аудитор перевіряє облік  доходів підприємства відповідно вимогам П(С) БО: 
1. 16 
2. 17 
3. 18 
4. 15 
5. 20 

4

175

 Доходи від одержаних неустойок та штрафів можуть бути підтверджені аудитором на предмет їх вірного 
формування за даними рахунку: 
1. 70 
2. 71 
3. 72 
4. 73 
5. 74 

2

176

 Аудитор виявив,  що доходи майбутніх періодів на підприємстві списуються вірно з огляду на: 
1. одноразове їх списання в міру отримання  
2. касовий метод їх обліку 
3. розподіл та їх періодичне списання 
4. пропорційне списання відповідно нарахованій зарплаті 
5. використання принципу відповідності 

5

177

 Аудитор виявив порушення у підтвердженні статей бухгалтерського балансу: 
1. проведена інвентаризація 
2. ведеться головна книга 
3. відсутні шахрайські операції 
4. ведуться  облікові реєстри 
5. відсутній наказ про облікову політику 

5

178

 Аудитор,  підтверджуючи  звіт про фінансові результати,  виявив порушення принципу складання даного звіту: 
1. безперервності діяльності підприємства 
2. автономності 
3. відповідності нарахованих витрат та доходів 
4. єдиного грошового вимірника 
5. історичної собівартості 

3

179

 Аудитор вивчає розкриття інформації щодо річної фінансової звітності у: 
1. бухгалтерському балансі,  звіті про фінансові результати,  описових примітках 
2. бухгалтерському балансі,  звіті про фінансові результати,  тільки у формі № 5 
3. бухгалтерському балансі,  звіті про рух грошових коштів,  формі № 5 
4. бухгалтерському балансі,  звіті про фінансові результати,  тільки у примітках за формою № 6 
5. бухгалтерському балансі,  звіті про фінансові результати,  у примітках за встановленими формами та описових 

5

180

 Аудитора запрошують на аудит річної фінансової звітності малого підприємства не раніше: 
1. 20 січня наступного після звітного року 
2. 31 грудня звітного року 
3. 9 лютого наступного після звітного року 
4. 25 лютого наступного після звітного року 
5. 31 березня наступного після  звітного року 

3

181

 Під час аудиту балансу підприємства аудитор керується наступними принципами: 
1. безперервності, історичної собівартості, грошового вимірника 
2. безперервності, первісної собівартості, грошового вимірника 
3. безперервності, відновлювальної вартості,  грошового вимірника 
4. безперервності, історичної собівартості, нарахування  
5. накопичення, принципом першої події, нарахування 

1

182
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 До складових основного змісту листа-зобов’язання належить: 
1. мета аудиту,  відповідальність управлінського персоналу,  обсяг аудиту, консультації аудитора 
2. мета аудиту,  відповідальність управлінського персоналу,  обсяг аудиту, форма звіту аудитора 
3. мета аудиту,  відповідальність управлінського персоналу,  робочі документи аудитора,  консультації аудитора 
4. мета аудиту,  відповідальність управлінського персоналу,  обсяг аудиту, аудиторський висновок 
5. мета аудиту,  відповідальність обслуговуючого персоналу, програма аудиту 

2

183

 Контроль якості аудиторської діяльності здійснює: 
1. АПУ, керівництво аудиторської фірми,  самостійно приватний аудитор 
2. САУ,  керівництво аудиторської фірми, самостійно приватний аудитор 
3. ФПБАУ,  керівництво аудиторської фірми, найманий приватний аудитор 
4. МФУ, персонал аудиторської фірми, самостійно приватний аудитор, 
5. МВФ, фізична особа -економіст, САУ 

1

184

 Основне призначення документації з аудиту полягає в тому, щоб: 
1. бути основою для  аудиторського висновку; як доказ його відповідност і до МСА 
2. бути основою для  аудиторського висновку; як доказ його відповідност і до ННА 
3. бути основою для  аудиторського звіту; як доказ його відповідності до П(С) БО 
4. бути основою для  аудиторського звіту; як доказ його відповідності до МСА 
5. бути основою для  планування; як доказ його відповідності МСФЗ 

1

185

 Основний зміст документац ії з  аудиту  
полягає в тому,  щоб було зрозумілим: 

3 . характер, час та обсяг аудиторських процедур адекватно в имогам  
МСА ; ре зультати аудиторських процедур;  отримані аудиторські  докази ; 
важливі пит ання  під час аудиту 

1 . характер , час та обсяг аудиторських процедур 
адекв атно вимогам  МСА;  результати  аудиторських 
процедур ; ва жливі питання під час аудиту 

4 . характер, час та обсяг аудиторських процедур адекватно в имогам  П(С) 
БО ; результ ати  аудиторських  процедур;  отримані  аудиторські  докази; 
важливі пит ання  під час аудиту 

2 . характер , час та обсяг аудиторських процедур 
адекв атно вимогам  ННА;  результати  аудит орських  
процедур ; ва жливі питання під час аудиту 

5 . характер, час,  обс яг  аудиторсь ких  процедур  а декватно  вимогам 
МСФЗ ; результати  інвентаризації ;отримані  аудиторські докази; 
шахрайсь кі  операції  

 

3
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 1.  40 днів після дати аудиторського  висновку 
2.  60 днів після дати аудиторського  висновку 
3.  50 днів після дати аудиторського  висновку 
4.  35 днів після дати аудиторського  висновку 

МСКЯ 1  «Контроль якості для  фірм, що виконують  
аудит та  огляд  історичної  ф інансової інф орм ації , а 
також інші  завдання  з надання  впевненості… » 
встановлює термін для ф орм уванн я остаточного 
аудиторського файлу , який  не перевищує: 5.  немає вірної  в ідпов іді  
 

2

187

 При плануванні та виконанні завдань з аудиту аудитор повинен  розглядати ризики суттєвих викривлень у 
фінансових звітах внаслідок  шахрайства для: 
1. збільшення аудиторського ризику до прийнятно високого рівня 
2. зменшення аудиторського ризику до прийнятно високого рівня 
3. зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня  
4. збільшення аудиторського ризику до прийнятно середнього рівня 
5. наявност і постійного аудиторського ризику 

3

188

 В  чому різн иця  між шахрайств ом та помилкою 
за  МСА 2 40?  

3. в тому,  що  в иконана д ія управлінсь ким  персоналом аудиторс ько ї 
фірми призводит ь до викривлення фінансової  звітності навмисно чи 
нена вмисно 1.  в тому , що  виконана дія  управл інс ьким персоналом  

партнера призводить до  в икривлення фінансово ї 
зв ітності  навмисно  чи ненавмисно 

4. в тому,  що  в иконана д ія управлінсь ким  персоналом партнера 
призводить  до нес уттєвого викривлення зв ітності навмисно  чи  
нена вмисно 2.  в тому , що  виконана дія  аудитором  призв одить до 

викривлення фінансової звітності навмисно чи  
ненавмисно 

5. в тому,  що  в иконана д ія АПУ  призводить до викривлення 
фінансово ї зв ітності  навмисно  чи ненавмисно 

 

1

189

 Етичні  при нципи та стандарти контролю  якості  
регулюютьс я: 

1 . МСКЯ  1 , Міжнародною  концептуальною  основ ою завдань 
з  надання в певненості 

2 . МСКЯ  1, Між народною  концептуальною  основ ою зав дань з 
надання впевненості,  Кодексом етики професійних  бухгалтер ів 
МФБ , МСА, МСЗА 

3 . МСКЯ  1 , Міжнародною  концептуальною  основ ою завдань 
з  надання в певненості,  Кодек сом  етики  профе сійних  
бухгалтерів МФБ, МСА,  МСЗА,  МСЗНВ 

4 . МСКЯ  1, Між народною  концептуальною  основ ою зав дань з 
надання впевненості,  Кодексом етики професійних  бухгалтер ів 
МФБ , МСА, МСЗА;  П (С) БО 

5 . МСКЯ1,  Міжнародною  концептуальною  основою завдань з 
надання впе вненос ті,  Кодексом етики професійних 
бухгалтерів МФБ, МСА,  МСФЗ ,  П(С) БО 

 

3

190

 Відновіть пропущене слово у твердженні:  «Завдання з надання впевненості – це завдання,  виконуючи які, практик 
висловлює висновок,  призначений підвищити ступінь довіри  майбутніх…» 
1. аудиторів 
2. користувачів 
3. управлінців  
4. підлеглих 
5. власників 

2

191

 Одним  з елементів завдання з надання впевненості є тристоронні відносини між: 
1. керівництвом клієнта, його працівниками та аудитором 
2. практиком,  відповідальною стороною та АПУ 
3. практиком,  відповідальною стороною та користувачами 
4. практиком,  відповідальною стороною та САУ 
5. практиком,  відповідальною стороною та ФПБАУ 

3

192

 Мета аудиту фінансової звітності публічних акціонерних товариств полягає в наданні аудитору можливості 
висловити думку про те, що складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам: 
1. П(С) БО 
2. ННА 
3. МСА 
4. САУ 
5. МСФЗ 

5

193

 Аудитор повинен планувати і виконувати аудиторську перевірку з: 
1. обачністю 
2. професійним скептицизмом 
3. наполегливістю 
4. критичним підходом 
5. знанням бізнесу клієнта 

2

194

 За виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності несе відповідальність: 
1. керівництво аудиторської фірми,  що підписало договір про аудит 
2. аудитор, який здійснює аудиторську перевірку 
3. керівництво партнера, що підписало договір про аудит 
4. управлінський персонал партнера , що склав  фінансові звіти 
5. аудитор, який складає робочі документи 

3

195
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 Під час аудиту імпортних операцій аудитор приділяє увагу правильності обліку курсових різниць по: 
1. рахунку 631, по якому передбачено грошову форму розрахунку 
2. рахунку 361, по якому передбачено грошову форму розрахунку 
3. рахунку 372, по якому передбачено грошову форму розрахунку 
4. рахунку 362, по якому передбачено грошову форму розрахунку 
5. рахунку 632, по якому передбачено грошову форму розрахунку 

5

196

 Для підтвердження балансових статей активу аудитор дотримується обов’язковості відображення його 4-го розділу 
у таких випадках, якщо на підприємстві відображено в обліку: 
1. основні засоби для  продажу 
2. виробничі запаси для продажу 
3. необоротні активи для продажу 
4. оборотні активи для продажу 
5. нематеріальні активи для продажу 

3

197

 Під час аудиту фінансової звітності малого підприємства аудитор керується наступними П(С) БО: 
1. тільки 25 та 1, 2 
2. тільки 25 та 1, 3 
3. 1-3, 17, 25 
4. тільки 25 та 15,16 
5. 1-3, 15, 16, 25 

5

198

 Під час аудиту форми № 2 публічного акціонерного товариства аудитор виявив порушення щодо відображення 
показників по акціях: 
1. у розділі 1 
2. у розділі 3 
3. у розділах 1, 3 
4. у розділах 1, 2 
5. у розділі 2 

3

199

 Під час аудиту експортних операцій аудитор приділяє увагу правильності обліку курсових різниць по: 
1. рахунку 631, по якому передбачена бартерна форма розрахунку 
2. рахунку 361, по якому передбачена грошова форма розрахунку 
3. рахунку 362, по якому передбачена грошова форма розрахунку 
4. рахунку 632, по якому передбачена грошова форма розрахунку 
5. рахунку 685, по якому передбачена грошова форма розрахунку 

3

200

 Під час аудиту консолідованої фінансової звітності аудитор керується наступними П(С) БО: 
1. 1-6, 20 та тими, які пов’язані з об’єктами обліку на підприємстві 
2. 1-6, 21 та тими, які пов’язані з об’єктами обліку на підприємстві 
3. 1-6, 22 та тими, які не пов’язані з об’єктами обліку підприємства 
4. 1-7, 20 та тими, які пов’язані з об’єктами обліку на підприємстві 
5. 1-6, 20 та тими, які пов’язані із звітністю на підприємстві 

5

201

 Аудитором виявлено, що помилково до первісної вартості товарних запасів включено:  
1. транспортні витрати на їх придбання 
2. вартість їх придбання згідно договору постачання 
3. витрати на складування  
4. суми знижок, отриманих при придбанні 
5. витрати на страхування вантажу 

4

202

 Аудитор виявив помилку в обліку розрахунків з відрядженим директором фірми: 
1. Д-т 301 К-т 372 
2. Д-т 91 К-т 372 
3. Д-т 661 К-т 372 
4. Д-т 92 К-т 372 
5. Д-т 372 К-т 301 

2

203

 Аудитором виявлено порушення у виборі оцінки вибуття запас ів: 
1. згідно з наказом про облікову політику 
2. згідно з податковим законодавством 
3. згідно з П(С) БО 7 
4. згідно з П(С) БО 8 
5. згідно з П(С) БО 9 

5

204

 В процесі проведення аудиторської перевірки аудитор повинен оцінювати суттєвість у взаємозв’язку з: 
1. побажаннями замовника 
2. аудиторськими доказами 
3. аудиторським ризиком 
4. робочими документами 
5. аудиторським висновком 

3

205

 Оцінка суттєвості інформації у фінансовій  звітності є предметом: 
1. уваги керівництва партнера 
2. контролю з боку АПУ 
3. професійного судження аудитора 
4. скептичного ставлення аудитора 
5. немає вірної відповіді 

3

206

 Висновок незалежного аудитора у МСА розглядається щодо: 
1. повного пакету фінансових звітів загального призначення 
2. неповного пакету фінансових звітів загального призначення 
3. повного пакету податкових звітів загального призначення 
4. повного пакету фінансових звітів спеціального призначення 
5. повного пакету фінансових звітів малого підприємства 

1

207

 Плануючи використання роботи  іншого аудитора,  головний аудитор повинен розглянути в контексті конкретного 
завдання: 
1. об’єктивну поведінку іншого аудитора 
2. аудиторські докази іншого аудитора 
3. професійну компетентність  іншого аудитора 
4. зв’язки із партнером 
5. ділову репутацію іншого аудитора 

2

208
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 Що включ ається  до складу елементів  аудиторського  висн овку?  
1. заголовок, вступний  пара граф, відповіда льність аудитора, аудиторськ а думка, осв іта  аудитора 
2. заголовок, вступний  пара граф, відповіда льність аудитора, аудиторськ а думка, підпис аудит ора 
3. заголовок, вступний  пара граф, відповіда льність керів ництв а аудиторської  фірми, аудиторська думк а, підпис аудитора 
4. заголовок, вступний  пара граф, відповіда льність аудитора, аудиторськ а думка, стаж аудитора 
5. заголовок, вступний  пара граф, безвідповідальність  аудитора, аудиторськ а думка,  стаж аудитора 

2

209

 Основна мета управлінського обліку полягає в наданні інформації: 
1. зовнішнім користувачам 
2. внутрішнім користувачам 
3. органам виконавчої влади 
4. податковій адміністрації 
5. немає вірної відповіді 

2

210

 Вимога обов'язковості ведення обліку найбільшою мірою розповсюджується на: 
1. фінансовий облік 
2. управлінський облік 
3. оперативний виробничий облік 
4. на всі три види обліку 
5. немає вірної відповіді 

1

211

 У функціональні обов'язки бухгалтера-аналітика підприємства входять: 
1. аналіз фінансової звітності 
2. управлінське консультування по питаннях планування,  контролю і регулювання діяльності центрів відповідальності 
3. податкове консультування 
4. реєстрація господарських операцій в первинних документах і облікових регістрах 
5. немає вірної відповіді 

2

212

 Безнапівфабрикатний варіант обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції передбачає: 
1. облік витрат за відповідними калькуляційними статтями та окремими стадіями виробництва 
2. калькулювання лише собівартості готового продукту, яка складається із витрат усіх підрозділів  
3. немає вірної відповіді 
4. усі відповіді вірні 
5. облік витрат виробництва лише одного підрозділу  

2

213

 Інформація управлінського обліку може бути використана для: 
1. виплати заробітної плати 
2. нарахування  податків  
3. розрахунків з покупцями 
4. немає вірної відповіді 
5. усі відповіді вірні 

4

214

 Об’єкти управлінського обліку об'єднані у наступні групи: 
1. виробничі ресурси і господарські операції 
2. господарські процеси 
3. виробничі процеси 
4. немає вірних відповідей 
5. усі відповіді вірні 

1

215

 Управлінський  облік є складовою: 
1. статистичного обліку 
2. внутрішнього аудиту 
3. податкового обліку 
4. немає вірної відповіді 
5. зовнішнього аудиту 

4

216

 Які з об'єктів не є об'єктом управлінського обліку? 
1. доходи підприємства 
2. витрати центрів відповідальності 
3. амортизаційна політика 
4. основні засоби 
5. немає вірної відповіді 

3

217

 Яка нормативна база управлінського обліку? 
1. немає вірної відповіді 
2. постанови Кабінету Міністрів 
3. МСФЗ 
4. ПСБО 
5. всі відповіді вірні 

1

218

 Який етап розвитку управлінського обліку пов'язаний  з розробкою системи  калькулювання змінних витрат та 
обліку за центрами відповідальності? 
1. І етап 
2. ІІ етап 
3. ІІІ  етап 
4. немає вірної відповіді 
5. ІV етап 

2

219

 Другий етап розвитку управлінського обліку пов'язаний  з: 
1. розробкою системи калькулювання змінних витрат і системи обліку за центрами відповідальності 
2. застосуванням системи калькулювання  стандартних витрат та оперативного аналізу відхилень 
3. з посиленням ролі стратегічного управління 
4. з аналізом діяльності з урахуванням поточних і довгострокових цілей 
5. немає вірної відповіді 

1

220

 Перший етап розвитку управлінського обліку пов'язаний  з: 
1. розробкою системи калькулювання змінних витрат  
2. застосуванням системи калькулювання  стандартних витрат та оперативного аналізу відхилень 
3. з аналізом діяльності з урахуванням поточних і довгострокових цілей 
4. розробкою методів отримання інформації про критичні фактори успіху підприємства  
5. немає вірної відповіді 

2

221
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 Калькуляційні одиниці: 
1. є вимірниками об'єкта калькулювання 
2. є об'єктом обліку витрат 
3. всі три відповіді вірні 
4. немає вірної відповіді 
5. є вимірником обліку витрат 

1

222

 На методологічному етапі процесу організації управлінського обліку на підприємстві: 
1. здійснюється розподіл обов’язків між працівниками  
2. обираються  форми внутрішньої звітності  
3. встановлюються підходи щодо формування інформації для управлінських рішень 
4. немає вірних відповідей 
5. складається внутрішня звітність 

3

223

 На технічному етапі процесу організації управлінського обліку на підприємстві:  
1. визначаються об’єкти та методи обліку витрат 
2. визначаються підходи щодо формування інформації 
3. обираються  форми внутрішньої звітності 
4. немає вірних відповідей 
5. здійснюється формування  облікової політики 

3

224

 На якому етапі процесу організації управлінського обліку на підприємстві обирається його модель? 
1. підготовчому 
2. методологічному 
3. організаційному 
4. заключному 
5. немає вірної відповіді 

2

225

 На якому етапі процесу організації управлінського обліку на підприємстві встановлюється склад регістрів 
аналітичного обліку? 
1. підготовчому  
2. методологічному 
3. організаційному  
4. технічному 
5. немає вірної відповіді 

4

226

 На якому етапі процесу організації управлінського обліку на підприємстві здійснюється розподіл  обов’язків між 
працівниками? 
1. підготовчому  
2. методологічному 
3. організаційному 
4. технічному 
5. немає вірної відповіді 

3

227

 Якісними  характеристиками  інформації управлінського обліку є: 
1. адресність, оперативність, аналітичність,  конфіденційність 
2. аргументованість, надійність , довговічність 
3. необхідність для прийняття управлінських рішень 
4. всі відповіді вірні 
5. немає вірної відповіді 

3

228

 Функціями управлінського обліку є: 
1. створення умов  для підвищення  рівня  компетентності та зайнятості бухгалтерів-аналітиків на підприємстві 
2. оперативний контроль та оцінка результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому у досягненні 
поставленої мети 
3. збирання інформації для складання податкової звітності 
4. усі відповіді вірні 
5. немає вірної відповіді 

2

229

 При підготовці управлінських рішень використовують наступні групи  витрат: 
1. релевантні і нерелевантні 
2. контрольовані і неконтрольовані 
3. основні та накладні 
4. вичерпані та невичерпані 
5. усі відповіді вірні 

1

230

 Які витрати називають постійними? 
1. витрати,  які пов'язані з постійним асортиментом продукції 
2. витрати,  які зростають зі зростанням обсягу діяльності 
3. витрати,  які не змінюються в  межах релевантного діапазону обсягу діяльності 
4. витрати,  які повторюються у кожному звітному періоді 
5. немає вірної відповіді 

3

231

 Витрати називаються змінними якщо їх розмір змінюється при  зміні: 
1. технології виробництва 
2. обсягу діяльност і 
3. організаційної структури підприємства 
4. структури управління 
5. немає вірної відповіді 

2

232

 У випадку збільшення обсягу діяльності загальна сума змінних витрат на одиницю продукції: 
1. збільшується 
2. зменшується 
3. не змінюється 
4. немає вірної відповіді 
5. дорівнює нулю 

3

233

 У випадку збільшення обсягу діяльності постійні витрати  з розрахунку на одиницю продукції: 
1. збільшуються 
2. зменшуються  
3. не змінюються 
4. змінюються залежно від виду діяльності 
5. немає вірної відповіді 

2

234
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 Витрати називають дійсними , якщо: 
1. вимагають сплати грошей або витрачання  активів в звітному періоді 
2. вони здійснені в  минулому звітному періоді 
3. перевіряються фінансовими органами 
4. менеджер може їх безпосередньо контролювати і може на них впливати 
5. немає вірної відповіді 

1

235

 Витрати називаються можливими , тому що це: 
1. заплановані витрати в майбутніх періодах 
2. витрати,  які виникнуть  в результаті прийняття  управлінського рішення 
3. витрати,  що вимагають сплати коштів 
4. втрачена вигода, коли вибір одного напрямку вимагає відмовитись від альтернативного рішення 
5. немає вірної відповіді 

4

236

 До змінних витрат відносять:  
1. витрати сировини та матеріалів на виготовлення  продукції 
2. витрати матеріалів на ремонт приміщення  офісу 
3. витрати на заробітну плату керівників та спеціалістів  
4. витрати палива на опалення  цеху 
5. усі відповіді вірні 

1

237

 Які витрати відносяться до витрат періоду? 
1. прямі виробничі витрати 
2. загальновиробничі витрати 
3. адміністративні та витрати на збут 
4. витрати на оплату праці 
5. немає вірної відповіді 

3

238

 До непрямих відносяться: 
1. витрати,  не пов’язані з виробництвом продукції 
2. витрати,  що не можуть  бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом 
3. витрати,  які відносяться  до інвестиційної або фінансової діяльності 
4. немає вірної відповіді 
5. витрати,  що списуються на фінансові результати 

2

239

 Витрати групуються за статтями калькуляції для: 
1. узагальнення витрат за видами виготовленої продукції та за місцями виникнення 
2. узагальнення економічно однорідних витрат 
3. аналізу здійсненних витрат 
4. контролю всіх витрат у звітному періоді 
5. усі відповіді вірні 

1

240

 Елемент витрат «Матеріальні витрати» включає: 
1. вартість витрачених матеріалів, що стають часткою готової продукції 
2. витрати матеріальних цінностей в звітному періоді 
3. витрати на придбання матеріальних цінностей в  звітному періоді 
4. немає вірної відповіді 
5. вартість запасів Балансі 

2

241

 Постійні витрати на одиницю продукції становили 3 грн.  при обсязі виробництва 15000 одиниць. Чому дорівнюють 
постійні витрати на одиницю при  обсязі виробництва 11250 одиниць, грн.: 
1. 3 
2. 4 
3. 5 
4. немає вірної відповіді 
5. 6 

2

242

 Загальні змінні витрати становили 12000 грн. при обсязі виробництва 500 од.  Чому дорівнюють загальні змінні 
витрати при обсязі виробництва 800 од., грн.? 
1. 19 200 
2. 20 200 
3. 24 096 
4. 9 600 
5. немає вірної відповіді 

1

243

 Що таке невичерпані витрати? 
1. це збільшення зобов’язань або зменшення  активів щодо отримання  доходу в минулих звітних періодах 
2. це збільшення зобов’язань або зменшення  активів у поточній діяльності для отримання  доходу в майбутніх періодах 
3. це збільшення зобов’язань або зменшення  активів у поточній діяльності для отримання  доходу звітного періоду 
4. немає вірної відповіді 4

244

 Змінні витрати на одиницю продукції становили 15 грн. при обсязі виробництва 5 000 од.  Чому дорівнюють змінні 
витрати на одиницю при обсязі виробництва 7 500 од., грн.? 
1. 7,5 
2. 15,0 
3. 8,0 
4. немає вірної відповіді 
5. 10,0 

2

245

 Загальні витрати на виробництво 6 000 одиниць продукції становили 60 000 грн. (зокрема змінні 36 000 грн .) . 
Загальні витрати на виробництво 10 000 одиниць дорівнюють, грн.: 
1. 110 000 
2. 84 000 
3. 88 000 
4. 108 000 
5. немає вірної відповіді 

2

246

 В основі групування витрат на змінні і постійні лежить ознака: 
1. економічна роль у процесі виробництва 
2. спосіб віднесення на собівартість окремих видів продукції 
3. відношення  до обсягу виробництва 
4. немає вірної відповіді 
5. метод калькулювання 

3

247
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 Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми змінних витрат? 
1. у = bх 
2. у= а + bх 
3. у = а + bх + сх2 
4. немає правильної відповіді 
5. у = а + bх2 

1

248

 Яке з наведених рівнянь є функцією витрат? 
1. у = bх 
2. у= а + bх 
3. у = а + bх + сх2 
4. немає правильної відповіді 
5. у = а + bх2 

2

249

 Метод вищої-нижчої точки при побудові функції витрат базується на припущенні,  що: 
1. змінні витрати – це різниця  між  загальними витратами при найвищому та при найнижчому рівні діяльності 
2. зміна загальних витрат - це різниця між витратами при найвищому і найнижчому їх рівні 
3. постійні витрати – це  різниця між загальними витратами при найвищому та при найнижчому рівні діяльності 
4. змінні витрати на одиницю продукції – це різниця між загальними витратами при найвищому та  при найнижчому рівні 
діяльності 
5. немає вірної відповіді 

1

250

 Вид продукції (робіт,  послуг) ,  замовлення, програма,  собівартість яких визначають, — це : 
1. об'єкт обліку витрат 
2. об'єкт калькуляції 
3. калькуляційна одиниця 
4. немає вірної відповіді 
5. метод калькулювання 

1

251

 Елемент витрат – це : 
1. сукупність економічно однорідних витрат 
2. витрати підприємства на один вид продукції 
3. витрати на окремі види виробів  
4. тарне виробництво 
5. немає вірної відповіді 

1

252

 Як проводиться розрахунок еквівалентної одиниці продукції? 
1. шляхом ділення витрат окремого підрозділу на кількість  виробів, випущених цим підрозділом 
2. шляхом множення кількості оброблених виробів на відсоток їх готовності 
3. шляхом ділення витрат всіх підрозділів на кількість готових виробів  
4. шляхом множення планової собівартості продукції підрозділу на кількість виготовленої ним продукції 
5. немає вірної відповіді 

2

253

 «Матеріальні витрати» – це: 
1. елемент витрат 
2. стаття калькуляції 
3. усі відповіді правильні 
4. немає вірної відповіді 
5. калькуляційна одиниця 

1

254

 «Амортизація» – це:  
1. елемент витрат 
2. стаття калькуляції 
3. усі відповіді правильні 
4. немає правильної відповіді 
5. калькуляційна одиниця 

1

255

 «Відшкодування зносу спеціальних інструментів та пристроїв» – це: 
1. елемент витрат 
2. стаття калькуляції 
3. усі відповіді правильні 
4. немає правильної відповіді 
5. метод обліку витрат 

2

256

 «Сировина та матеріали» – це: 
1. елемент витрат 
2. стаття калькуляції 
3. усі відповіді правильні 
4. немає правильної відповіді 
5. витрати звітного періоду 

2

257

 Скільки існує методів побудови функції витрат? 
1. 5 
2. 6 
3. 4 
4. 7 
5. немає вірної відповіді 

2

258

 Які методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в Україні Ви знаєте? 
1. попередільний,  попроцесний, позамовний і нормативний 
2. прямого розподілу, нормативний і нагромадження витрат 
3. метод розподілу витрат, попроцесний,  позамовний і попередільний 
4. нормативний,  попередільний і позамовний 
5. немає вірної відповіді 

1

259

 Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції базується на наступних складових: 
1. норми витрат  
2. норми витрат , зміни норм,  відхилення  від норм  
3. відхилення від норм і зміни норм 
4. немає вірної відповіді 
5. стандарти витрат 

2

260
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 Переваги нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції порівняно з іншими: 
1. швидкість розрахунку собівартості продукції 
2. можливість контролю витрат 
3. врахування технології виробництва 
4. усі відповіді вірні 
5. немає вірної відповіді 

2

261

 Особливість позамовного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції полягає у тому,  що: 
1. собівартість продукції калькулюється на кожній стадії виробництва 
2. собівартість продукції розраховується на підставі норм,  зміни норм та відхилень від норм 
3. собівартість продукції визначається шляхом сумування усіх витрат протягом усього процесу виробництва 
4. всі відповіді вірні 
5. немає вірної відповіді 

3

262

 Особливість попроцесного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції полягає у тому, що: 
1. собівартість продукції калькулюється на кожній стадії виробництва 
2. собівартість продукції визначається шляхом сумування усіх витрат протягом усього процесу виробництва 
3. собівартість продукції розраховується на підставі норм,  зміни норм та відхилень від норм 
4. немає вірної відповіді 
5. визначається еквівалентна одиниця продукції  

2

263

 Метод калькулювання собівартості продукції – це: 
1. способи визначення калькуляційних одиниць 
2. сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами 
3. групування витрат на виробництво за об’єктами калькуляційного обліку 
4. немає вірної відповіді 
5. групування витрат за економічними елементами 

2

264

 Суть попередільного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції полягає у тому, що: 
1. собівартість продукції визначається шляхом сумування усіх витрат протягом усього процесу виробництва 
2. собівартість продукції розраховується на підставі норм,  зміни норм та відхилень від норм 
3. собівартість продукції калькулюється на кожній стадії виробництва 
4. немає вірної відповіді 
5. відбувається групування витрат за статтями калькуляції 

3

265

 Одними із способів калькулювання собівартості продукції є: 
1. прямого розрахунку, нагромадження  витрат 
2. позамовний і попередільний 
3. попроцесний і нормативний 
4. немає вірної відповіді 
5. стандарт-кост 

1

266

 Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції базується на наступних складових: 
1. норми витрат  
2. зміни норм 
3. відхилення від норм  
4. норми витрат  та їх зміни, відхилення від них 
5. немає вірної відповіді 

4

267

 Спосіб калькулювання – це: 
1. технічні прийоми розрахунку собівартості продукції 
2. процес групування  витрат на виробництво за об’єктами калькуляційного обліку 
3. сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво 
4. немає вірної відповіді 
5. сукупність калькуляційних одиниць 

1

268

 Від чого залежить метод калькулювання собівартості продукції? 
1. від типу організації і технології виробництва 
2. масове чи дрібносерійне виробництво 
3. від форми власності підприємства 
4. немає вірної відповіді 
5. усі відповіді вірні 

1

269

 Що є однією з важливих частин методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції? 
1. форма власності підприємства 
2. тип організації і технологія виробництва 
3. сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво за калькуляційними об’єктами 
4. немає вірної відповіді 
5. усі відповіді вірні 

3

270

 Що є головним  недоліком позамовного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції? 
1. складність підрахунку собівартості замовлення 
2. недостатній контроль  витрат 
3. не врахування технології виробництва 
4. немає вірної відповіді 
5. порядок розподілу загальновиробничих витрат 

2

271

При застосуван ні нормативного  м етоду обліку визначення 
фактично ї собівартості  пр одукці ї (робіт, послуг) зд ійс нюється 
шляхом: 

3. додавання вартості  незавершеного виробницт ва за 
нормою на початок  місяця та  нормативних витрат, 
зд ійснених у  звітному міся ці  
4. нема є вірної  відповіді 1 . додав ання (в іднімання) до нормативної  собівартості  вия влених 

у звітному періоді  в ідхилень від  норм та змін норм 
2 . додав ання норм  витра т відповідно до  нормативно ї калькуляції 

5. віднімання в ід  витрат зв ітного пер іоду за нормами  суми  
незавершеного виробництва на початок пер іоду 

 

1

272

Система  обліку  та калькулювання п овних витрат 
передбачає: 
1. списання усіх виробничих витрат за мінус ом  в артості  
незав ершеного  виробництва та запасів готов ої  продукції  (тобто  
собівартос ті  реал ізації) на рахунок  фінансових результатів 

3 . обрахув ання прямих  витрат, що утворюют ь 
собіва ртість продукції,  в розрізі окремих завершених 
технологічних переділ ів (фаз, стад ій) та статей 
витрат, включаючи собівартість напівфабрикат ів,  
виготовлених  у  попередньому цеху  
4 . немає вірної відповіді  2. додавання  норм  витрат відповідно  до нормативно ї 

калькуляції 5 . усі  відповіді  вірні  
 

1

273
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 При калькулюванні змінних витрат передбачається: 
1. списання усіх виробничих витрат за мінусом вартості незавершеного виробництва та запасів готової продукції (тобто 
собівартості реалізації) на рахунок фінансових результатів  
2. додавання до виробничої собівартості витрат періоду 
3. віднесення до собівартості реалізації прямих виробничих витрат 
4. немає вірної відповіді 
5. усі відповіді вірні 

3

274

 Калькулювання собівартості за системою дірект-костінг  передбачає: 
1. незмінну величину постійних витрат але  змінну величину прямих витрат при будь-якому обсязі виробництва 
2. змінну величину постійних і змінних витрат при будь-якому обсязі виробництва 
3. незмінну величину прямих і постійних витрат при будь-якому обсязі виробництва 
4. всі відповіді вірні 
5. встановлення стандартів витрат 

1

275

 Основними ознаками системи дірект-костінг є наступні: 
1. у процесі калькулювання визначається маржинальний дохід 
2. собівартість продукції (робіт, послуг) калькулюється на основі лише прямих змінних виробничих витрат 
3. постійні виробничі та невиробничі покриваються за рахунок загального доходу 
4. всі відповіді вірні 
5. немає вірної відповіді 

4

276

 Зміст системи стандарт-кост полягає у тому, що: 
1. необхідно паралельно розподіляти між  виробами постійні витрати 
2. ця система оцінює запаси відповідно до поточних витрат,  необхідних для виготовлення виробів  
3. встановлені норми витрат не можуть  бути недовиконаними 
4. немає вірної відповіді 
5. у процесі калькулювання визначається маржинальний дохід 

3

277

 З якою метою використовують стандартні витрати в системі «стандарт-кост»? 
1. для  контролю витрат 
2. для  оцінки виконання бюджетів 
3. для  управління за відхиленнями 
4. усе з переліченого 
5. немає вірної відповіді 

4

278

 Калькулюванн я на  основі діяльності  –  це: 3.  ка лькулювання соб івартості  
продукції  за обмеж еними  витрата ми  
4.  немає вірної  відпов ід і 

1.  метод калькулювання, що передбачає спочатку групування  накладних витрат  за 
основними видами  дія льності , а потім розподіл їх між видами  продукції,  в иходячи  з 
того , які  види д іяль ності необхідні при виготов ленні  даного виду продукції  
2.  метод калькулювання ,  при якому основою виявлення відхилень у  процесі 
витрачання  ресурсів  є бухгалтерські  записи  на спеціальних рахунках , але не їх 
документув ання 

5.  метод  калькулювання, щ о 
пе редбачає визначення 
маржинального  доходу 

 

1

279

 Калькуляційні системи за ступенем  поглинання постійних витрат поділяють на: 
1. позамовне та попроцесне калькулювання 
2. фактичне та змішане калькулювання 
3. калькулювання повних та змінних витрат 
4. усі відповіді правильні 
5. немає вірної відповіді 

3

280

 Загальний маржинальний дохід підприємства – це: 
1. різниця між виручкою (доходом)  від продажу продукції, товарів,  робіт, послуг і сумою змінних витрат 
2. різниця між виручкою (доходом від продажу продукції, товарів, робіт,  послуг) і сумою постійних витрат 
3. різниця між виручкою (доходом від продажу продукції, товарів, робіт,  послуг) і загальною сумою всіх витрат (змінних і 
постійних)  
4. немає вірної відповіді 
5. різниця між постійними і змінними витратами 

1

281

 Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо показник 
маржинального доходу для неї: 
1. дорівнює нулю 
2. перевищує постійні витрати 
3. перевищує змінні витрати 
4. перевищує сумарні витрати 
5. немає вірної відповіді 

2

282

 Чому дорівнює маржинальний  дохід у точці беззбитковості? 
1. нулю 
2. змінним витратам 
3. постійним витратам 
4. доходу від реалізації 
5. немає вірної відповіді 

3

283

 Точка беззбитковості підприємства буде зростати коли будуть: 
1. зменшуватись постійні витрати 
2. збільшуватись коефіцієнт маржинального доходу 
3. збільшуватись змінні витрати 
4. зменшуватись змінні витрати 
5. немає вірної відповіді 

4

284

 Як визначається точка беззбитковості в грошових одиницях? 
1. діленням постійних витрат на коефіцієнт маржинального доходу 
2. множенням постійних витрат на  коефіцієнт маржинального доходу 
3. діленням постійних витрат на маржинальний дохід з одиниці продукції 
4. немає вірної відповіді 
5. діленням змінних витрат на  коефіцієнт маржинального доходу 

1

285

 Як визначається точка беззбитковості в натуральних одиницях? 
1. множенням постійних витрат на  коефіцієнт маржинального доходу 
2. діленням постійних витрат на маржинальний дохід з одиниці продукції 
3. множенням постійних витрат на  маржинальний дохід з одиниці продукції 
4. немає вірної відповіді 
5. діленням постійних витрат на коефіцієнт маржинального доходу 

2
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 Чому дорівнює точка беззбитковості підприємства в натуральних одиницях, якщо ціна одиниці продукції дорівнює 
35 грн.,  змінні витрати одиниці продукції – 27 грн., постійні витрати підприємства – 176 000 грн.: 
1. 27 000 
2. 30 000 
3. 22 000 
4. 24 000 
5. немає вірної відповіді 

3

287

 1. 65 000  од.  
2. 34 000  од.  
3. 32 500  од.  
4. 66 000  од.  

Скіл ьк и один иць  продукції  має продати 
підп риємство,  щоб  отрим ати 10 000  грн.  чистог о 
прибутку , якщо ц іна  одиниці продукції  дорівнює 3 0 
грн. , змінні  витрати  одиниці  продукції – 2 2 грн ., 
постійні  ви трати підп риємства  – 250 000  грн .: 5. немає вірно ї відповіді  
 

3

288

 Обсяг реалізації продукції підприємства становить 5 000 одиниць,  ціна продажу — 20 грн., змінні витрати  на 
одиницю — 15 грн. , а постійні витрати — 16 000 грн.  Чому за таких умов дорівнює запас міцності: 
1. 60 000 грн.  
2. 40 000 грн.  
3. 36 000 грн.  
4. 56 000 грн.  
5. немає вірної відповіді 

3

289

 1 . 9  000  од . 
2 . 8  000  од . 
3 . 9  500  од . 
4 . 1 2  00 0 од. 

Підприємство  планує продавати п родукцію  за цін ою  32 грн. за один ицю.  При 
цьом у змінні витрати  на оди ницю  дорівнюють  2 6 г рн. Постійні  витрати становлять  
40  000  г рн. за місяць . Ск ільки  одини ць  продукції  необх ідно  реалізувати за місяць  
для  отримання  10  000  грн. операц ійного прибутку , якщо  керівниц тво  підприємства 
додатково вирішило виділи ти 7 000 грн.  на реклам ну компанію: 5 . немає вірно ї відповіді  
 

3

290

 Чому дорівнюють змінні витрати на одиницю, якщо ціна продажу одиниці продукції дорівнює 27 грн.,  обсяг 
продажу — 180 000 одиниць, а загальний маржинальний дохід — 900 000 грн.: 
1. 5 грн. 
2. 18 грн. 
3. 20 грн. 
4. 22 грн. 
5. немає вірної відповіді 

4

291

 Чому дорівнюють постійні витрати підприємства за умов, що ціна продажу одиниці продукції становить 35 грн., 
обсяг продажу — 9 000 од. , змінні витрати  на одиницю — 22 грн., а операційний прибуток  — 15 000 грн.? 
1. 102 000 грн. 
2. 105 000 грн. 
3. 185 000 грн. 
4. 255 000 грн. 
5. немає вірної відповіді 

1

292

 Рішення про спеціальне  замовлення — це: 
1. рішення  про одноразовий продаж продукції за ціною,  нижчою за звичайну або нижчою за собівартість  
2. рішення  про одноразовий продаж продукції без складання попередньої угоди 
3. рішення  про придбання матеріалів для випуску ексклюзивного виду продукції 
4. немає правильної відповіді 
5. рішення  щодо виконання Держзамовлення  

1

293

 Оптимальне використання обмежених ресурсів – це : 
1. рішення , спрямоване на складання виробничої програми, котра забезпечить максимізацію прибутку в умовах наявних 
обмежень  
2. рішення  щодо визначення релевантних доходів і витрат для прийняття альтернативних управлінських рішень 
3. рішення  про одноразовий продаж продукції без складання попередньої угоди за ексклюзивною ціною 
4. немає вірної відповіді 
5. усі відповіді вірні 

1

294

 Зовнішніми якісними релевантними факторами для прийняття рішення “виробляти чи купувати” є: 
1. стабільність ціни постачальника 
2. завантаження персоналу 
3. технологічні зміни 
4. все з переліченого 
5. немає вірної відповіді 

1

295

 Для прийняття рішення щодо скорочення сегмента,  слід розглядати: 
1. всі витрати, що змінюються 
2. лише змінні витрати 
3. всі витрати, що залишаються незмінними 
4. всі витрати підрозділу 
5. немає вірної відповіді 

4

296

 Рішення про розширення або скорочення сегмента – це рішення про: 
1. розширення або скорочення послуг, виробів, підрозділів на підставі аналізу їх прибутковості 
2. розширення або скорочення персоналу підприємства на підставі аналізу їх продуктивності праці 
3. розширення або скорочення послуг, виробів, на підставі аналізу їх ринків збуту 
4. усе з наведеного 
5. немає вірної відповіді 

1

297

 У разі обмеженої кількості машино-годин слід виробляти продукцію, яка: 
1. має найбільший маржинальний дохід на одиницю 
2. має найбільший коефіцієнт маржинального доходу 
3. потребує меншої кількост і машино-годин 
4. немає вірної відповіді 
5. немає вірної відповіді 

4

298

 Доцільність ліквідації збиткового підрозділу визначається: 
1. порівнянням фінансових результатів  окремих підрозділів 
2. порівнянням рентабельності роботи підрозділів 
3. порівнянням суми втраченого маржинального доходу із сумою економії постійних витрат 
4. немає правильної відповіді 
5. порівнянням змінних витрат підрозділів 

3

299
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 Суб’єкту господарювання необхідно максимально розвивати виробництво та продаж виробу, який має: 
1. найвищий (у відсотковому відношенні до виручки) розмір маржинального доходу 
2. самий високий розмір маржинального доходу у сумарному відношенні 
3. найменшу суму витрат 
4. немає вірної відповіді 
5. найменшу суму постійних витрат 

1

300

 При якій  кількості обмежень (дефіцитних ресурсів) для оптимізації виробництва застосовують методи лінійного 
програмування? 
1. 0 
2. 1 
3. 2 і більше 
4. 3 і більше 
5. немає вірної відповіді 

3

301

 При наявності лише одного обмеження аналіз з метою оптимального використання 
ресурсів підприємства базується на: 
1. побудові моделі лінійного програмування  
2. показнику маржинального доходу на одиницю обмежувального чинника 
3. показнику маржинального доходу підприємства 
4. показнику максимуму-мінімуму витрат 
5. всі відповіді вірні 

2

302

 Аналіз прийняття управлінського рішення про спеціальне замовлення передбачає: 
1. маржинальний підхід 
2. диференціальний аналіз релевантних доходів та витрат 
3. врахування можливих витрат при відсутності вільної потужності 
4. усе з наведеного 
5. немає вірної відповіді 

4

303

 Бюджет – це: 
1. план діяльності підприємства від вищестоящої організації 
2. затверджений звіт діяльності підприємства 
3. план діяльності підприємства або підрозділу 
4. план прибутку підприємства 
5. немає вірної відповіді 

3

304

 Операційні бюджети – це: 
1. бюджети доходів і прибутку у звітному періоді 
2. бюджети витрат за всіма операціями підприємства 
3. сукупність бюджетів  витрат і доходів , що забезпечують  складання бюджетного звіту про прибуток 
4. звіти підрозділів підприємства про операційні витрати у звітному періоді 
5. немає вірної відповіді 

3

305

 До операційних бюджетів не належать:  
1. бюджет собівартості готової продукції 
2. бюджет адміністративних витрат 
3. бюджет капіталовкладень 
4. бюджет витрат на збут 
5. немає вірної відповіді 

3

306

 Бюджетування через прирощення – це: 
1. складання бюджетів на основі фактичних результатів,  досягнутих у попередньому періоді з їх корегуванням 
2. метод бюджетування,  при якому менеджери щоразу повинні обґрунтувати заплановані витрати 
3. метод бюджетування на основі середньогалузевих показників 
4. складання бюджету на основі показників, досягнутих в попередньому періоді плюс  середній процент зростання  
5. немає вірної відповіді 

1

307

 Бюджетування “з нуля” – це: 
1. складання бюджетів на основі фактичних результатів,  досягнутих у попередньому періоді з їх корегуванням 
2. метод бюджетування на основі середньогалузевих показників 
3. складання бюджету на основі показників, досягнутих в попередньому періоді плюс  середній процент зростання  
4. метод бюджетування,  при якому щоразу необхідно обґрунтувати заплановані витрати так, ніби діяльність 
здійснюється вперше 
5. немає вірної відповіді 

4

308

 Гнучкий бюджет – це: 
1. бюджет, підготовлений на стадії планування і складений для декількох можливих обсягів діяльності у межах релевантного 
діапазону 
2. бюджет, у якому доходи і витрати розраховані, виходячи з попереднього обсягу діяльності (або іншого чинника 
3. бюджет статистичних показників  діяльності підприємства 
4. підсумковий бюджет діяльності підприємства 
5. немає вірної відповіді 

1

309

 Використання гнучкого бюджету дозволяє розділити загальне відхилення від бюджетів на: 
1. відхилення за рахунок зміни комбінації продажу 
2. відхилення за рахунок зміни прямих витрат  
3. відхилення за рахунок постійних витрат 
4. відхилення від гнучкого бюджету 
5. немає вірної відповіді 

4

310

 Зведеним  бюджетом називається:  
1. сукупність бюджетів , що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів підприємства  
2. затверджений звіт діяльності підприємства 
3. план діяльності підприємства від вищестоящої організації 
4. немає вірної відповіді 
5. статичний бюджет 

1

311

 Фінансові бюджети – це: 
1. сукупність бюджетів , що відображають заплановані грошові кошти та фінансовий стан підприємства 
2. сукупність бюджетів  витрат і доходів , що забезпечують  складання бюджетного звіту про прибуток 
3. сукупність бюджетів  підрозділів підприємства 
4. сукупність бюджетів  витрат підрозділів та підприємства в  цілому 
5. немає вірної відповіді 

1

312
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 Основним бюджетом,  на підставі якого розробляються усі решта бюджетів, є бюджет: 
1. звіт про прибуток 
2. продажу 
3. запасів 
4. собівартості реалізованої продукції 
5. немає вірної відповіді 

2

313

 Перевагами бюджетування через прирощення є: 
1. простота та невисока трудомісткість 
2. вимога від кожного бюджетного центру детального аналізу діяльності у минулому звітному періоді 
3. виявлення неефективних операцій та вибору найвигідніших напрямків використання ресурсів 
4. все з переліченого 
5. немає вірної відповіді 

1

314

 Перевагами бюджетування “з нуля” є: 
1. простота та невисока трудомісткість 
2. відсутність значних трудових та фінансових витрат на здійснення відповідних розрахунків 
3. вимога від кожного бюджетного центру детального аналізу діяльності у минулому звітному періоді 
4. все з переліченого 
5. немає вірної відповіді 

3

315

 Недоліками  бюджетування “з нуля” є: 
1. потреба у значних витрат часу та коштів 
2. відсутність аналізу ефективності понесених витрат 
3. автоматичне перенесення досягнутих у звітному періоді результатів (як позитивних так і негативних)  на наступний 
плановий період 
4. все з переліченого 
5. немає вірної відповіді 

1

316

 Недоліками  бюджетування через прирощення є: 
1. є трудомісткий підхід 
2. значні витрати часу та  коштів 
3. потреба у залученні для  розробки бюджетів висококваліфікованих фахівців  
4. автоматичне перенесення досягнутих у звітному періоді результатів (як позитивних так і негативних)  на 
наступний плановий період 
5. немає вірної відповіді 

4

317

 Управління за відхиленнями – це: 
1. принцип управління,  за яким менеджер не звертає уваги на показники, які виконуються задовільно 
2. принцип управління,  за яким менеджер звертає увагу абсолютно на всі відхилення від бюджетів 
3. усі відповіді вірні 
4. немає вірної відповіді 
5. аналіз відхилень підрозділів  підприємства 

1

318

 Що з наведеного може бути використано як база трансфертного ціноутворення? 
1. ринкові ціни 
2. договірні ціни 
3. повна собівартість продукції 
4. усе з наведеного 
5. немає вірної відповіді 

4

319

 Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності і використовують контроль за методом «тариф-година-
машина»: 
1. доходу 
2. витрат 
3. прибутку 
4. інвестицій 
5. немає вірної відповіді 

2

320

 Підрозділ,  керівник якого несе особисту відповідальність за доходи, витрати і використання прибутку, називають 
центром: 
1. доходів 
2. витрат 
3. прибутку 
4. інвестицій 
5. немає вірної відповіді 

3

321

 Система обліку за центрами відповідальності передбачає: 
1. складання бюджету для  кожного підрозділу 
2. регулярне складання звітів про виконання бюджетів 
3. аналіз та оцінка діяльності кожного центру відповідальності 
4. усе з наведеного 
5. немає вірної відповіді 

4

322

 Який з перелічених підрозділів є центром відповідальності? 
1. підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність  за результати його діяльності 
2. усі виробничі підрозділи підприємства  
3. управлінський підрозділ 
4. підрозділи постачання та збуту 
5. немає вірної відповіді 

1

323

 Оцінка діяльності якого центру відповідальності здійснюється на основі аналізу відхилень від бюджетних або 
стандартних витрат? 
1. центру доходів 
2. центру витрат 
3. центру прибутку 
4. центру інвестицій 
5. немає вірної відповіді 

2

324

 Найпоширенішим показником, який використовується для оцінки діяльності центрів інвестицій є: 
1. прибутковість інвестицій 
2. сума інвестицій 
3. сума прибутку 
4. немає вірної відповіді 
5. прибуток центру відповідальності 

1

325

31 липня 2020 р. Страница 25 из 57



 Метою трансфертного ціноутворення є:  
1. удосконалення організаційної структури підприємства  
2. стимулювання менеджерів підприємства до прийняття ефективних управлінських рішень 
3. всі відповіді вірні  
4. немає вірної відповіді 
5. покращення зв’язків з партнерами 

2

326

 Суть методу «тариф-година-машина» полягає у тому, що: 
1. за кожним центром відповідальності закріплюється певне устаткування і заздалегідь визначаються витрати на одну машино-
годину роботи такого устаткування 
2. визначають час роботи кожного виду устаткування 
3. розраховують прямі витрати на обробку продукції устаткуванням і додають витрати на амортизацію 
4. всі відповіді вірні 
5. немає вірної відповіді 

1

327

 Трансфертна ціна – це ціна,  за якою: 
1. продукти або послуги одного центру відповідальності підприємства передаються іншому центру відповідальності цього 
підприємства 
2. продукти або послуги підприємства передаються іншому підприємству 
3. продукти або послуги одного з центрів відповідальності підприємства передаються  іншому підприємству 
4. продукти або послуги отримуються підприємством від інших підприємств цієї ж галузі 
5. немає вірної відповіді 

1

328

 Підрозділи  одного підп риємства,  що  реалізують  продукцію або  посл уги  один одному  отримують  прибуток, у  випадку 
використання  трансфер тної  ціни, що базується  на : 
1. в ит ратах 
2. договірних цінах 
3. собівартості  
4. очікуваному прибутку 
5. немає  в ірної відповіді  

2

329

  Що є регістром аналітичного обліку касових операцій? 
1. відомість 1.1 
2. журнал 1 
3. Головна книга 
4. Касова книга 
5. відомість 1.2 

4

330

  Повернення залишку невикористаного готівкового авансу працівником оформляється: 
1. платіжним дорученням 
2. касовим ордером КО-2 
3. звітом касира 
4. касовим ордером КО-1 
5. грошовим чеком 

4

331

  Видача авансу на господарські цілі оформляється: 
1. платіжним дорученням 
2. об’явкою про внесок готівки 
3. звітом касира 
4. касовим ордером КО-1 
5. касовим ордером КО-2 

5

332

  Підставою для перерахування податків  до бюджету є: 
1. касовий ордер КО-2 
2. розрахунковий чек 
3. платіжне доручення 
4. грошовий чек 
5. акредитив 

3

333

  Документальним підтвердженням надходження оплати в ід покупців виступає: 
1. платіжне доручення 
2. касовий ордер КО-2 
3. Касова книга 
4. виписка банку 
5. грошовий чек 

4

334

  Який первинний документ оформляється при здачі виручки з каси на поточний  рахунок? 
1. касовий ордер КО-1 
2. об’ява про внесок готівки 
3. грошовий чек 
4. чек 
5. звіт касира  

2

335

  Який первинний документ є підставою для зняття готівки з поточного рахунку підприємства? 
1. касовий ордер КО-1 
2. касовий ордер КО-2 
3. грошовий чек 
4. розрахунковий чек 
5. платіжне доручення 

3

336

  Яким записом проводиться оплата готівкою виставлених постачальникам претензій? 
1. Дт685 Кт301 
2. Дт301 Кт374 
3. Дт374 Кт301 
4. Дт948 Кт301 
5. Дт301 Кт716 

2

337

  Яким записом відображається виплата неоподатковуваної матеріальної допомоги  за заявою працівника? 
1. Дт661 Кт301 
2. Дт663 Кт301 
3. Дт661 Кт333 
4. Дт949 Кт661 
5. Дт661 Кт313 

2

338
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  Зарахована виручка на рахунки через інкасатора відображається записом: 
1. Дт311 Кт301 
2. Дт311 Кт333 
3. Дт311 Кт331 
4. Дт311 Кт313 
5. Дт311 Кт685 

2

339

  Оплачені безготівковим розрахунком путівки до санаторно-курортних установ відображаються проведенням: 
1. Дт331 Кт311 
2. Дт331 Кт301 
3. Дт333 Кт301 
4. Дт333 Кт311 
5. Дт333 Кт331 

1

340

  Яким П(С) БО регулюється облік грошових розрахунків в іноземній валюті? 
1. П(С) БО 9 
2. П(С) БО 12 
3. П(С) БО 13 
4. П(С) БО 21 
5. П(С) БО 16 

4

341

  Яким чином належить провести видачу працівникам санаторних путівок , вартість яких повністю компенсується 
підприємством? 
1. Дт92 Кт661 
2. Дт333 Кт311 
3. Дт663 Кт301 
4. Дт949 Кт333 
5. Дт92 Кт313 

4

342

  Яким записом враховується виручка, задана інкасатору для зарахування на рахунок  підприємства? 
1. Дт301 Кт311 
2. Дт333 Кт313 
3. Дт311 Кт301 
4. Дт333 Кт301 
5. Дт331 Кт301 

4

343

  При збільшенні валютного курсу курсові різниці по залишку коштів на валютному рахунку повинні бути враховані 
записом: 
1. Дт312 Кт744 
2. Дт714 Кт312 
3. Дт312 Кт945 
4. Дт312 Кт714 
5. Дт945 Кт312 

4

344

  При зниженні валютного курсу курсові різниці по залишку коштів на валютному рахунку повинні бути враховані 
записом: 
1. Дт312 Кт744 
2. Дт974 Кт312 
3. Дт312 Кт945 
4. Дт945 Кт312 
5. Дт312 Кт714 

4

345

  Яким записом відображаються розбіжності між даними обліку та фактичною наявністю грошових коштів у касі 
підприємства? 
1. Дт947 Кт301 
2. Дт92 Кт301 
3. Дт301 Кт719 
4. Дт301 Кт661 
5. немає вірної відповіді 

3

346

  Які документи  (з перелічених) є підставою для виконання бухгалтерського запису Дт301 Кт311? 
1. касовий ордер КО-2 
2. платіжне доручення 
3. грошовий чек 
4. відомість 1.3 
5. відомість 1.2 

3

347

  Отримання готівкової виручки відображається записом: 
1. Дт361 Кт301 
2. Дт301 Кт715 
3. Дт302 Кт703 
4. Дт949 Кт301 
5. Дт301 Кт331 

3

348

  Отримання авансу від покупців проводиться кореспонденцією рахунків: 
1. Дт301 Кт361 
2. Дт371 Кт301 
3. Дт301 Кт681 
4. Дт301 Кт701 
5. Дт301 Кт631 

3

349

  Видача авансу постачальнику повинна бути проведена записом: 
1. Дт301 Кт631 
2. Дт631 Кт301 
3. Дт371 Кт301 
4. Дт681 Кт301 
5. Дт301 Кт371 

3

350

  Погашення виданих векселів належить провести записом: 
1. Дт341 Кт311 
2. Дт621 Кт311 
3. Дт311 Кт621 
4. Дт311 Кт341 
5. Дт143 Кт311 

2

351
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  Погашення отриманих векселів належить провести  записом: 
1. Дт341 Кт311 
2. Дт621 Кт311 
3. Дт311 Кт621 
4. Дт311 Кт341 
5. Дт143 Кт311 

4

352

  Яким чином в обліку проводиться  врегулювання нестачі готівки в касі підприємства? 
1. Дт301 Кт719 
2. Дт947 Кт301 
3. Дт374 Кт301 
4. Дт375 Кт301 
5. Дт301 Кт374 

4

353

  Який з перелічених записів відповідає змісту операції: «Перераховані дивіденди акціонерам»? 
1. Дт311 Кт373 
2. Дт671 Кт311 
3. Дт443 Кт671 
4. Дт373 Кт311 
5. Дт46 Кт311 

2

354

  Готівкові внески засновників до капіталу акціонерного товариства можуть проведені записом: 
1. Дт311 Кт41 
2. Дт301 Кт46 
3. Дт46 Кт301 
4. Дт301 К40 
5. Дт421 Кт302 

2

355

  Перерахування сум передоплати за періодичні видання юридичного призначення належить провести записом: 
1. Дт371 Кт31 
2. Дт31 Кт681 
3. Дт39 Кт31 
4. Дт92 Кт31 
5. Дт333 Кт31 

3

356

  Який обліковий  регістр  формується за дебетом рахунку 30? 
1. журнал 1 
2. відомість 1.1 
3. відомість 1.2 
4. відомість 1.3 
5. касовий ордер КО-1 

2

357

  Який обліковий  регістр  формується за кредитом рахунку 33? 
1. журнал 1 
2. відомість 1.1 
3. відомість 1.2 
4. відомість 1.3 
5. виписка банку 

1

358

  Який обліковий  регістр  формується за дебетом рахунку 31? 
1. журнал 1 
2. відомість 1.1 
3. відомість 1.2 
4. відомість 1.3 
5. меморіальний ордер 

3

359

 1 . 52  грн.  
2 . 14 2 грн .  
3 . 20 2 грн .  
4 . 16 0 грн .  

 Яким  буде сальдо  готівкових кошт ів  станом на  кін ець  робочого 
дн я, якщо поч аткове сал ьдо  готівки складало 42 грн ., а  протягом  дн я 
підп риємством  отримано  готів кову виручку 360  грн.; перераховано 
податки  до  бюджету – 150  грн.; видано з  каси мен еджеру  аванс на 
відрядження  –  200  грн.?  5 . 10  грн.  
 

3

360

 1. 880  грн . 
2. 2  080  грн. 
3. 1  999  грн. 
4. 799  гр. 

 Яким  буде сальдо грошових  кошт ів на поточному рахунку 
підп риємства,  якщо на початок дня  воно  складало  1  200  грн., а 
протягом  дня  мали місце такі операції: зарахован о виручку  від 
ін касатора  – 1 5 00  грн.; перераховано  податки  до  бюдже ту – 
620 грн. ; видано проїзні  к витки працівникам  – 8 1 грн. ? 5. 3  280  грн. 
 

2

361

 1 . 3 6 000  грн.  
2 . 3 6 150  грн.  
3 . 3 6 200  грн.  
4 . 3 6 050  грн.  

Підприємство  планує придбати 3 000  EU R.  Яку с уму  
національно ї валюти  воно  повинне  перерахувати з  цією метою, 
якщо оф іцій ний курс UAH/EUR =12.00, а  комерційни й курс УМВБ  
UAH/EUR=1 2.05, при  ц ьому банківська  комісія  у сумі 5 0 грн . 
зг ідно  договору сплачується  авансом? 5 . 5 0 грн . 
 

3

362

 1. негативна,  15 грн . 
2. позитивна, 15  грн .  
3. різниця не визнається 
4. позитивна, 21  грн .  

Якщо сальдо валютних  к оштів  складає 300  USD, що 
зараховані 17.0 1.2 012 р. на  валютний рахунок за  курсом 
UAH/USD=8 .00,  а  на  31. 01.2012  р.  курс U AH /USD= 7.98  і  на 
31 .03 .201 2 р. курс U AH/U SD=8.05, то на  дату балансу 
належить відобразити курсову  різницю: 5. негативна,  21 грн . 
 

2

363

 1 . р ізниця не визнається 
2 . позитивна, 84 грн.  
3 . негативна, 84  грн.  
4 . позитивна, 35 грн.  

За  умови, що  на валютний рахунок  підп риємства 
17 .01 .201 2 р. надійшла валюта у  сумі  700 EU R за курсом  
UAH/EUR = 12 .00,  а  на  31 .01.2012 р.  курс UAH/EUR =12.05  і на 
31 .03 .201 2 р. к урс UA H/EUR=11. 88 , то к урсову різницю  на 
дату  балансу належи ть відобразити: 5 . негативна, 35  грн.  
 

3

364
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 Первісною вартістю дебіторської заборгованості за реалізовані послуги є: 
1. сума коштів,  отриманих до підписання  Акту наданих послуг 
2. сума погашення  за вирахування резерву сумнівних боргів 
3. вартість,  за якою заборгованість може бути реалізована фактором 
4. номінальна сума грошових коштів,  що очікується до отримання 
5. вартість погашення,  збільшена на суму додаткових витрат,  пов’язаних зі стягненням боргу 

4

365

 Дебіторська заборгованість за позиками , наданими підприємством  своїм  працівникам,  класифікується як: 
1. товарна 
2. довгострокова 
3. сумнівна  
4. фінансова 
5. поточна 

4

366

 Дебіторська заборгованість,  термін  оплати  якої не настав , класифікується як: 
1. поточна 
2. довгострокова 
3. нормальна 
4. сумнівна  
5. звичайна 

3

367

 Якщо проти дебітора підприємства порушено справу про банкрутство, як належить класифікувати його 
заборгованість? 
1. поточна 
2. довгострокова 
3. сумнівна  
4. безнадійна 
5. нормальна 

3

368

 Яким чином підприємство відображає у балансі дебіторську заборгованість,  що виникла 01.01.2008 р. , на дату 
балансу – 30.06.2011 р.? 
1. поточна 
2. довгострокова 
3. сумнівна  
4. нормальна 
5. немає вірної відповіді 

5

369

 Стандартний термін позовної давності для списання нестягнутої дебіторської заборгованості становить:  
1. 30 днів 
2. 90 днів 
3. 1 рік 
4. 3 роки 
5. 5 років 

4

370

 На суму яких боргів підприємство може сформувати відповідний резерв під сумнівну заборгованість? 
1. незабезпечена заборгованість покупців 
2. заборгованість підзвітних осіб 
3. бюджетна заборгованість 
4. заборгованість учасників 
5. усі відповіді вірні 

1

371

 Як класифікується дебіторська заборгованість за об’єкт, переданий у фінансову оренду, щодо строків погашення? 
1. нормальна 
2. сумнівна  
3. дійсна  
4. довгострокова 
5. поточна 

4

372

 Що є критерієм розмежування дебіторської заборгованості за строками погашення для підприємства,  період 
кругообігу капіталу якого триває 15 місяців? 
1. календарний рік 
2. звітний період 
3. впевненість у погашенні 
4. операційний цикл 
5. фінансовий цикл 

4

373

  Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за розрахунками з відшкодування завданих збитків 
визначається шляхом вирахування з первісної вартості суми: 
1. резерву сумнівних боргів 
2. сумнівних боргів 
3. безнадійних боргів 
4. нормальних боргів 
5. немає вірної відповіді 

5

374

 Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості покупців визначається шляхом вирахування з первісної 
вартості суми:  
1. резерву сумнівних боргів 
2. сумнівних боргів 
3. безнадійних боргів 
4. нормальних боргів 
5. немає вірної відповіді 

1

375

 Якими  чином оцінюється дебіторська заборгованість за реалізовані товари  на момент її виникнення? 
1. за первісною вартістю 
2. за справедливою вартістю 
3. за ринковою вартістю 
4. за амортизованою собівартістю 
5. за чистою реалізаційною вартістю 

1

376

 При відстроченні платежу дебітора, що супроводжується втратою номінальної вартості коштів, належних до 
отримання, належить: 
1. проводити переоцінку дебіторської заборгованості до справедливої вартості 
2. амортизувати початкову вартість дебіторської заборгованості 
3. формувати під неї резерв сумнівних боргів  
4. визнавати заборгованість з нарахованих доходів 
5. визнавати заборгованість як сумнівну 

4

377
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 Який з перелічених методів формування резерву сумнівних боргів передбачений  П(с) БО 10? 
1. визначення питомої ваги безнадійних боргів 
2. застосування абсолютної суми сумнівних боргів 
3. класифікації дебіторської заборгованості за імовірністю погашення  
4. визначення середньої частки списаних за період боргів 
5. усі відповіді вірні 

2

378

 1 . 60 0,0 грн .  
2 . 73 0,8 грн .  
3 . 10 ,8 грн.  
4 . 72 0,0 грн .  

Якою буде первісна  оцінка дебіторської 
заборгованості  за  п ретензіями , якщо постачальник ом 
недоп оставлено си ровини на  суму 720  грн. (в  т.ч. ПДВ) , 
а штрафн і санкц ії  за  неви кон анн я договірн их 
зобов’язань  згідно  договору  скл адають  1 ,5 %? 5 . 9, 0 грн . 
 

2

379

 Визначення суми резерву сумнівних боргів на основі аналізу платоспроможності за кожним дебітором  відповідає 
розрахунку: 
1. коефіцієнта сумнівності визначенням питомої ваги безнадійних боргів в  чистому доході 
2. коефіцієнта сумнівності шляхом класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення 
3. коефіцієнта сумнівності визначенням середньої частки списаних за період боргів в  їх загальній сумі 
4. резерву на основі абсолютної суми сумнівних боргів 
5. немає вірної відповіді 

4

380

 1 . 33 0 грн . 
2 . 36 0 грн . 
3 . 24 0 грн . 
4 . 21 0 грн . 

 У якому розмірі  п овинна бути відображена деб іторськ а 
заборгованіс ть  за  розрахун ками з п ідзвітним и особами, якщо 
тривалість  відряджен ня  складає 3 дні, добові  за к оле кти вним 
договором –  60  грн., вартість квитків  в обидва бок и –  18 0 г рн. (в 
т.ч. П ДВ) ?  5 . 27 0 грн . 
 

2

381

 Яким записом  відображається поповнення резерву сумнівних боргів? 
1. Дт944 Кт36 
2. Дт38 Кт36 
3. Дт36 Кт944 
4. Дт944 Кт38 
5. Дт36 Кт38 

4

382

 Яким записом належить врахувати  заборгованість покупців за реалізовані будівельні матеріали , не потрібні 
підприємству? 
1. Дт377 Кт701 
2. Дт377 Кт712 
3. Дт702 Кт361 
4. Дт361 Кт702 
5. Дт377 Кт733 

2

383

 Як провести на рахунках обліку заборгованість замовників будівельної організації? 
1. Дт361 Кт701 
2. Дт944 Кт361 
3. Дт361 Кт703 
4. Дт361 Кт733 
5. Дт361 Кт151 

3

384

 Яким чином проводиться вирахування із заборгованості покупців сум ПДВ, включених у ціну реалізації? 
1. немає вірної відповіді 
2. Дт361 Кт701 
3. Дт701 Кт641 
4. Дт361 Кт641 
5. Дт641 Кт701 

1

385

 Погашення заборгованості покупців видачею векселя належить провести записом: 
1. Дт621 Кт361 
2. Дт361 Кт621 
3. Дт341 Кт361 
4. Дт621 Кт701 
5. Дт361 Кт341 

3

386

 Авансові платежі,  сплачені покупцями за товари та послуги,  термін поставки яких припадає на наступний звітний 
період, належить провести записом: 
1. Дт361 Кт301 
2. Дт311 Кт361 
3. Дт301 Кт681 
4. Дт311 Кт371 
5. Дт361 Кт371 

3

387

 Що є документальним підтвердженням  виникнення дебіторської заборгованості покупців та замовників? 
1. видатковий ордер 
2. рахунок-фактура 
3. прибуткова накладна 
4. фіскальний чек 
5. авансовий звіт 

2

388

 Що є документальним підтвердженням виникнення заборгованості за розрахунками із покупцями,  що провели 
передоплату? 
1. видатковий ордер 
2. виписка банку 
3. платіжне доручення 
4. грошовий чек 
5. авансовий звіт 

2

389

 Документальним підтвердженням виникнення  дебіторської заборгованості замовників послуг є:  
1. Акт виконаних робіт 
2. видаткова накладна 
3. товарно-транспортна накладна  
4. касовий ордер КО-2 
5. грошовий чек 

1

390
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 Який з перелічених документів свідчить про виникнення дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними 
особами? 
1. касовий ордер КО-2 
2. касовий ордер КО-1 
3. авансовий звіт 
4. бухгалтерська довідка 
5. посвідчення про відрядження 

1

391

 Який документ витупає підтвердженням виникнення дебіторської заборгованості з відшкодування завданих 
підприємству збитків? 
1. авансовий звіт 
2. прибутковий касовий ордер 
3. претензія 
4. бухгалтерська довідка 
5. приймально-здавальна накладна 

4

392

 Яким документом підтверджується сума фактично понесених витрат працівником,  що отримав кошти  на 
господарські цілі підприємства? 
1. касовий ордер КО-1 
2. касовий ордер КО-2 
3. авансовий звіт 
4. бухгалтерська довідка 
5. виписка банку 

3

393

 Граничний термін , передбачений для звітування за готівковими авансами,  отриманими  на господарські потреби, 
складає: 
1. 1 день 
2. 3 дні 
3. 7 днів  
4. 10 днів 
5. не обмежений 

1

394

 Граничний термін,  передбачений  для звітування за безготівковими  авансами , отриманими  на відрядження, складає: 
1. 1 день 
2. 3 дні 
3. 7 днів  
4. 10 днів 
5. не обмежений 

4

395

 Начальник розкрійного цеху отримав аванс на відрядження у сумі 500 грн ., а документально підтверджені у 
відрядженні витрати склали 480 грн.  Яким бухгалтерським записом буде проведено такі фактичні витрати? 
1. Дт301 Кт372 
2. Дт91 Кт372 
3. Дт92 Кт372 
4. Дт372 Кт301 
5. Дт901 Кт372 

2

396

 Який запис  належить сформувати на суму заборгованості, що сформувалася внаслідок перерахування авансу 
постачальнику (підряднику) ? 
1. Дт371 Кт311 
2. Дт311 Кт371 
3. Дт311 Кт681 
4. Дт681 Кт311 
5. Дт631 Кт311 

1

397

 У який спосіб відображається сума безготівкового авансу, отриманого від покупців (замовників) підприємства? 
1. Дт371 Кт311 
2. Дт681 Кт311 
3. Дт311 Кт681 
4. Дт311 Кт371 
5. Дт311 Кт361 

3

398

 Визначити розмір збитків, завданих підприємству особою, винною у нестачі виробничих запасів балансової вартості 
300 грн., якщо загальний індекс інфляції становить 1,1? 
1. 330,0 грн. 
2. 780,0 грн. 
3. 360,0 грн. 
4. 300,0 грн. 
5. 396,0 грн. 

2

399

 Загальний розмір завданої шкоди, що утримується із місячної заробітної плати винної особи,  не може бути: 
1. більшим 50% завданої шкоди 
2. меншим 50% завданої шкоди 
3. більшим 50% нарахованої заробітної плати 
4. меншим 50% нарахованої заробітної плати 
5. більшим 50% балансової вартості цінностей 

3

400

 Яким записом відображається списання безнадійної заборгованості, забезпеченої векселем , якщо резерв сумнівних 
боргів відповідно до облікової політики підприємства не формується? 
1. Дт944 Кт38 
2. Дт944 Кт34 
3. Дт38 Кт34 
4. Дт36 Кт38 
5. Дт704 Кт36 

2

401

 Якщо відповідно до облікової політики підприємства формується резерв сумнівних боргів, то визнана безнадійна 
заборгованість у межах резерву повинна списуватися записом: 
1. Дт944 Кт38 
2. Дт38 Кт36 
3. Дт944 Кт36 
4. Дт36 Кт38 
5. Дт79 Кт36 

2

402

 1. 3 00 0 ,00 грн . 
2. 539,33 грн. 
3. 356,00 грн. 
4. 4 00 0 ,00 грн . 

В изначити велич ну резерву  сумнівних боргів  за  
наступними даними: обсяг  реалізації товарів на  умовах  
наступно ї оп лати в  звітному  пе ріоді с клав  12 000 грн. , а за  
попередні п’ять років  –  89  000  г рн.,  при чому за  цей  же 
період сп исано бе знад ійних  борг ів  на  суму 4 000 грн. 5. 14 ,9 8  грн . 
 

2

403
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 1. 715 грн . 
2. 585 грн . 
3. 465 грн . 
4. 220 грн . 

У  якому  розмірі належить  сформувати резерв сумнівних  
боргів, якщо  в резул ьтаті  класифікації дебіторської  
заборгованості  ви ділено три  гр упи , сальдо  за якими  становить  
відповідно 15  000  грн., 11  000 грн.  та 4  00 0 грн. , а  значення  
коефіцієнтів  сумнівності  відповідно 3 ,1%,  2,0 % та 0,75 %?  5. 30 грн. 
 

1

404

 Яким стандартом регулюється облік фінансових інвестицій? 
1. П(С) БО 17 
2. П(С) БО 10 
3. П(С) БО 12 
4. П(С) БО 13 
5. П(С) БО 14 

3

405

 З наведеного переліку обрати операцію, в результаті якої визнаються фінансові інвестиції: 
1. придбання частки в капіталі іншого підприємства 
2. придбання основних засобів 
3. придбання раніше розміщених акцій 
4. розміщення  власних акцій 
5. випуск облігацій 

1

406

 Яких різновидів оцінки  фінансових інвестицій не передбачено національними П(с) БО? 
1. історична собівартість 
2. амортизована собівартість 
3. справедлива вартість 
4. номінальна вартість 
5. емісійна вартість 

5

407

 Первісна вартість фінансових інвестицій, набутих підприємством-інвестором в результаті обміну на цінні папери 
власної емісії, дорівнює: 
1. справедливій вартості отриманих цінних паперів 
2. справедливій вартості переданих цінних паперів  
3. номінальній вартості отриманих цінних паперів 
4. номінальній вартості переданих цінних паперів  
5. немає вірної відповіді 

2

408

 За якою вартістю погашаються фінансові інвестиції, утримувані до погашення? 
1. первісною 
2. справедливою 
3. номінальною 
4. ефективною 
5. ціною придбання 

3

409

 1. 1 50 0 грн.  
2. 1 87 5 грн.  
3. 1 20 0 грн.  
4. 2 40 0 грн.  

Підприємство  придбало  1  500  акцій товариства 
(номінальн а вартість  – 1,00  грн., ринковий курс – 1,2 5 
грн. ) в обм ін на товари балансової  вартості  1 2 00  грн., 
що реалізовані  за 2 4 00  грн.  (в  т.ч . ПДВ) .  Якою буде 
первісна  вартість  фінансови х ін вестиц ій ? 5. 2 00 0 грн.  
 

4

410

 1 . Дт351  Кт702  
2 . Дт143  Кт702  
3 . Дт143  Кт361  
4 . Дт351  Кт281  

Підприємство  при дбало 1 500 акцій товариства 
(номінальн а вартість – 1 ,00  грн., рин ков ий курс –  1,2 5 грн.) 
в  обмін на  товари балансової  вартості  1 2 00  грн., що 
реалізовані  за 2 4 00 грн . (в  т.ч. ПДВ) . Яким записом буде 
сформов ана  первісна вартіс ть ф ін анс ових  інвестицій?  5 . немає вірно ї відповіді  
\ 

3

411

 1.  3 000 грн.  
2.  3 750 грн.  
3.  2 560 грн.  
4.  3 680 грн.  

Підприємство  придбало  3 000 ак цій тов ариства (номінальна 
варт ість  – 1 ,00  грн.,  рин ковий кур с –  1 ,2 5 грн .) в  обмін на  3 2 00 
акцій  власної  емісії (ном ін альна вартість –  0 ,8 0 г рн.,  ринк овий 
курс – 1,15  грн. ) . Якою  буде первісна вартість фінансових 
ін вестиц ій? 5.  3 600 грн.  
 

4

412

 1 . Дт35 Кт4 0  
2 . Дт14 Кт4 6  
3 . Дт14 Кт4 21 
4 . Дт35 Кт4 21 

Яким  записом відображається  ф ормування 
первісно ї вартості  фін ан сови х інвести цій , придбан их 
в  обмін  на вл асні  акції  випущені приватн им 
акціонерним  товари ством ,  у  м ежах  суми,  що 
дорівнює номінальній вартості переданих  акцій? 5 . Дт14 Кт3 5  
 

2

413

 1. Д т35  Кт46  
2. Д т14  Кт46  
3. Д т14  Кт421 
4. Д т35  Кт40  

Як н але жить  провести формування  первісно ї вартост і 
ін вестиц ій, придбаних в  обмін н а власні  ак ції,  випущен і 
приватн им ак ціонер ним товариством,  у  м ежах позитивно ї 
різни ці  між сп раведливою та  номінальн ою  вартістю  
передан их акцій?  5. Д т14  Кт45  
 

3

414

 1. 15 00 0 грн .  
2. 17 00 0 грн .  
3. 15 37 5 грн .  
4. 17 42 5 грн .  

Підприємство  придбало  1 000  інве стиційних  сертифікат ів  з 
метою перепр одажу  (н омінальна  вартість  –  15 ,0 грн ., рин кова 
варт ість  – 1 7 грн. ) за  грошові кошти.  Винаг орода ф он дового брокера 
– 1,5 %, державне мито –  1 ,0% . Якою буде первісна  варт іс ть 
фінан сових інвестицій ? 5. 17 22 5 грн .  
 

4

415

 Якщо облігації номінальної вартості 15,0 грн.  придбані за 16,0 грн.  за облігацію,  то різниця визнається 
інвестором як: 
1. доходи 
2. втрати 
3. премія  
4. дисконт 
5. амортизація 

3

416
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 1. 1 80 0 грн.  
2. 1 20 0 грн.  
3. 300 грн .  
4. 150 грн .  

Якщо 4  00 0 шт.  облігацій  номінально ї  вартост і 
2 грн.  придбані  по 3 грн. за облігацію строком на 3 
роки під 15 % річни х (відсотки  нараховуютьс я 
щокварталу ) , якою  буде сума відсотків, періодично 
виплачуван их емітен том інвестору? 5. 1 33 3 грн.  
 

3

417

 Чому дорівнюватиме річна ефективна ставка відсотка,  якщо підприємство придбало 2 000 шт. облігацій 
номінальної вартості 1 грн.  по 2 грн . за облігацію, випущених на 4 роки під 15% річних? 
1. 15,00% 
2. 26,70% 
3. 16,70% 
4. 10,00% 
5. 3,75% 

2

418

 Якщо облігації номінальної вартості 17 грн. придбані по 15 грн. за облігацію, то різниця визнається як: 
1. доходи 
2. втрати 
3. премія  
4. дисконт 
5. амортизація 

4

419

 1. 7 5 00 грн. 
2. 6 0 00 грн. 
3. 3 7 50 грн. 
4. 3 0 00 грн. 

Якою  буде сума відсотків , періодично отримуваних 
ін вестором, котри й придбав  1 0 000 шт.  облігацій  строком 
на 3  роки  під  1 5% річних  (номінальна вартість однієї 
облігації  станови ть 5  грн.,  ціна  купівлі-продажу –  4 г рн.) , 
якщо відсотки нараховуються в  к інці кожного півріччя?  5. 1 5 00 грн. 
 

3

420

 Чому дорівнюватиме річна ефективна ставка відсотка,  якщо підприємство придбало 3 000 шт. облігацій 
номінальної вартості 6 грн.  по 5 грн . за облігацію, випущених на 4 роки під 15% річних? 
1. 15,0% 
2. 20,9% 
3. 16,4% 
4. 13,6% 
5. 34,5% 

2

421

 Яким записом  інвестору належить провести  відсотки, належні до отримання від емітента облігацій? 
1. Дт92 Кт523 
2. Дт521 Кт733 
3. Дт952 Кт523 
4. Дт373 Кт732 
5. Дт952 Кт684 

4

422

 Яким записом  відображається сума амортизації дисконту за придбаними облігаціями  в інвестора? 
1. Дт143 Кт373 
2. Дт523 Кт732 
3. Дт952 Кт523 
4. Дт143 Кт733 
5. Дт143 Кт684 

4

423

 Яким записом  відображається сума амортизації премії за придбаними облігаціями в інвестора? 
1. Дт143 Кт732 
2. Дт143 Кт733 
3. Дт952 Кт522 
4. Дт952 Кт143 
5. Дт952 Кт684 

4

424

 1. 1  200 грн. 
2. 9  000 грн. 
3. 8  000 грн. 
4. 2  667 грн. 

В станов ити,  яку  суму грошових  кошт ів отримає 
ін вестор пр и погаше нні  облігацій, придбаних ним у 
кількос ті  1  000  шт . на 3  р оки  п ід 15%  (номінальн а 
варт ість  – 8  грн., справедлива – 9 грн. за одиницю ) та 
утримуваних до дати  погаше ння?  5. 3  000 грн. 
 

3

425

 Інвестиції в цінні папери, утримувані до погашення та придбані за ціною, відмінною від номінальної вартості, 
обліковуються за:  
1. справедливою вартістю 
2. амортизованою собівартістю 
3. номінальною вартістю 
4. методом участі в капіталі 
5. немає вірної відповіді 

2

426

 Інвестиції в цінні папери, придбані для подальшого перепродажу,  обліковуються за: 
1. справедливою вартістю 
2. амортизованою собівартістю 
3. номінальною вартістю 
4. методом участі в капіталі 
5. немає вірної відповіді 

1

427

 Інвестиції в спільну діяльність обліковуються за: 
1. немає вірної відповіді 
2. справедливою вартістю 
3. амортизованою собівартістю 
4. номінальною вартістю 
5. методом участі в капіталі 

5

428

 Яким записом  повинна бути проведена переоцінка фінансових інвестицій,  обліковуваних за справедливою вартістю, 
якщо на дату балансу остання зменшилася на 300 грн.? 
1. Дт35 Кт746 
2. Дт746 Кт35 
3. Дт975 Кт35 
4. Дт793 Кт35 
5. Дт35 Кт975 

3

429
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 Яким записом  повинна бути проведена переоцінка фінансових інвестицій,  обліковуваних за справедливою вартістю, 
якщо на дату балансу остання зросла на 200 грн.? 
1. Дт35 Кт746 
2. Дт746 Кт35 
3. Дт975 Кт35 
4. Дт793 Кт35 
5. Дт35 Кт975 

1

430

 Балансова вартість фінансових інвестицій , обліковуваних методом  участі в капіталі, збільшується на суму частки 
інвестора в: 
1. прибутку об’єкта інвестування 
2. збитку об’єкта інвестування 
3. дооцінці оборотних активів об’єкта інвестування 
4. уцінці необоротних активів об’єкта інвестування 
5. дивідендах об’єкта інвестування  

1

431

 Балансова вартість фінансових інвестицій,  обліковуваних методом участі в капіталі, зменшується на суму частки 
інвестора в: 
1. прибутку об’єкта інвестування 
2. поповненні резервного капіталу об’єкта інвестування 
3. дооцінці необоротних активів об’єкта інвестування 
4. уцінці оборотних активів об’єкта інвестування  
5. дивідендах об’єкта інвестування  

5

432

 Підприємством  придбано 30%-ву частку в статутному капіталі комерційного товариства. Дохід, отриманий від 
таких інвестицій, інвестором обліковується на рахунку: 
1. 721 
2. 722 
3. 723 
4. 733 
5. 746 

1

433

 Підприємством  придбано 80% акцій деякого акціонерного товариства.  Втрати  через збиткову діяльність об’єкта 
інвестування у інвестора обліковуються на рахунку: 
1. 961 
2. 962 
3. 963 
4. 952 
5. 977 

3

434

 Яким обліковим  записом інвестор проводить коригування балансової вартості фінансових інвестицій у зв’язку з 
нарахуванням дивідендів у об’єкта інвестування? 
1. Дт963 Кт141 
2. Дт141 Кт963 
3. Дт723 Кт141 
4. Дт141 Кт723 
5. Дт373 Кт141 

5

435

 Які з перелічених змін в капіталі об’єкта інвестування не впливають на балансову вартість фінансових інвестицій, 
що обліковуються методом  участі в капіталі? 
1. дооцінка оборотних активів 
2. дооцінка необоротних активів 
3. отримання чистого прибутку 
4. отримання чистого збитку 
5. нарахування  дивідендів  

1

436

 Погашення фінансових інвестицій,  утримуваних до відповідної дати, в обліку інвестора враховується як: 
1. Дт14 Кт741 
2. Дт311 Кт14 
3. Дт971 Кт14 
4. Дт793 Кт14 
5. Дт14 Кт311 

2

437

 Яким записом  відображається виручка від продажу фінансових інвестицій? 
1. Дт31 Кт35 
2. Дт941 Кт35 
3. Дт35 Кт741 
4. Дт37 Кт741 
5. Дт741 Кт35 

4

438

 Яким записом  відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій? 
1. Дт311 Кт35 
2. Дт941 Кт35 
3. Дт35 Кт741 
4. Дт377 Кт35 
5. Дт963 Кт35 

2

439

 До якого виду діяльності належить господарська операція з придбання основних засобів за грошов і кошти? 
1. основна 
2. інша операційна 
3. фінансова 
4. інша звичайна (інвестиційна)  
5. надзвичайна  

4

440

 До якого виду діяльності належить господарська операція з продажу основних засобів за безготівковим 
розрахунком? 
1. надзвичайна  
2. інша операційна 
3. фінансова 
4. інша звичайна (інвестиційна)  
5. основна 

2

441

 До якого виду діяльності належить господарська операція з ліквідації основних засобів, що стали непридатними для 
подальшої експлуатації з причини фізичного зносу? 
1. основна 
2. інша звичайна (інвестиційна)  
3. фінансова 
4. інша операційна 
5. надзвичайна  

2

442
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 1. 256 000  грн . 
2. 250 000  грн . 
3. 300 000  грн . 
4. 306 000  грн . 

Підприємство  придбало  виробни че обладнання  за  
300 00 0 г рн. (з  ПДВ) , крім того витратило 4 000  г рн. на  
його доставку і  2 0 00 грн. —  на монтаж, перевірку  
придатност і та  підготовку до експлуатації. Чом у дорівнює 
первісна  вартість  цього обладнанн я? 5. 252 000  грн . 
 

1

443

 1 . 240 00 0 грн . 
2 . 200 00 0 грн . 
3 . 212 00 0 грн . 
4 . 215 00 0 грн . 

Підприємство  проводить буд івниц тво  оф ісу .  Договірна  вартість  
підрядних роб іт становить – 240  0 00 г рн. (в т .ч.  ПДВ) ,  вартість додатково 
передан их підряднику та вик ористаних  на  будівниц тві  конструкцій  – 
12  000  г рн.,  сплачені  відсотки за кредитом  на будівн ицтво –  3 0 00 г рн. 
Чому  дор івнює первісна  вартість збудованог о об ’єкта основних засобів? 5 . 252 00 0 грн . 
 

3

444

 1 . 1 9 000  грн.  
2 . 1 5 833  грн.  
3 . 2 0 000  грн.  
4 . 1 6 833  грн.  

Підприємство  отримал о безоплатн о ком п’ютерну  техн іку 
справедл ивої вартос ті 19 0 00 грн.  За ї ї доставку транспортному  
підп риємству сплачено 1 2 00 г рн. (в  т.ч. ПДВ) .  Чому дорівнює 
первісна  вартість об ’єкт ів  осн овни х засобів, отриманих  
безоплатно?  5 . 2 0 200  грн.  
 

3

445

 1.  2 000 ,0 0 грн . 
2.  166 ,67 грн . 
3.  160 ,71 грн . 
4.  1 928 ,5 7 грн . 

Для нарахування  амортизації основн их засобів  п ідприємство  
використовує прямолін ійний метод . Яку  суму  амортизаці ї буде 
нараховано  за пе рший місяць  експлуатації , якщо первісна вартість  
об ’єктів  стан ови ть 14 00 0 грн. , ліквідаційн а –  500  грн. , строк  
корисного вик орис тання  – 7 років?  5.  500 ,00 грн . 
 

3

446

 1. 291 ,6 7 грн .  
2. 281 ,2 5 грн .  
3. 659 ,4 9 грн .  
4. 1  059 ,41 грн . 

Для нарахуван ня  амортизації основних  засоб ів  підпри ємство 
використовує метод зменшення  зал ишкової вар тості . Яку суму 
амортизації  буде н араховано за п ерший місяць  експл уатації, я кщо 
первісна  варт ість  об ’єктів  становить 1 4 0 00  грн ., л іквідац ій на – 
500 грн. , строк корис ного використан ня –  4 роки? 5. 507 ,1 7 грн .  
 

3

447

 1 . 17 3,33 грн.  
2 . 16 8,33 грн.  
3 . 34 6,67 грн.  
4 . 33 6,67 грн.  

Для нарахування  аморти зації основних  засоб ів підприємство 
використовує метод  прискореного зме нше ння  залишково ї вартості . 
Яку суму  ам ортизації  буде нараховано  за перший місяць  ек сплуатації , 
якщо первісна  вартість  об’єктів с танови ть  10  4 00  грн., ліквідаційн а – 
300 грн. , строк корис ного використан ня –  5 років? 5 . 10 0,00 грн.  
 

3

448

 1 . 3 800 грн. 
2 . 3 750 грн. 
3 . 6 080 грн. 
4 . 6 000 грн. 

Для  нарахування  амор тизації основних  засобів  підп риємство 
використовує кумулятивний метод.  Яку  суму амортизаці ї буде 
нараховано  за  перший рік екс плуатації , якщо первісна вартість 
об ’єктів  становить 15 200  грн ., ліквідаційна – 2 00  грн ., строк 
корисного вик орис тання  – 4 роки? 5 . 1 500 грн. 
 

4

449

 1.  1 00 ,00 грн . 
2.  9 9,1 7 грн.  
3.  3 40 ,00 грн . 
4.  2 04 ,00 грн . 

Для нарахування  аморти зації ос новн их  засоб ів  підприємство ви користовує 
виробничий  метод. Яку суму ам ортизації  буде нарахован о за  перший міс яць 
експл уатаці ї, якщо п ервісна варт ість  об ’єкт ів станов ить  12  000  грн ., ліквідаційн а –  100 
грн. , строк кори сного вик ористання  – 10 років ,  фактичний обсяг виробни цтва за 
перший місяць  – 2 0 000 од. продукц ії , а ви робни ча ставка  амортизації  дорівнює 1 ,7% ? 5.  2 02 ,30 грн . 
 

3

450

 Якщо первісна вартість будівлі на 31.12 звітного року становить 60000 грн.,  а знос – 24 000 грн. , а справедлива 
вартість – 33 000 грн., то індекс переоцінки становитиме: 
1. 0,917 
2. 1,818 
3. 1,091 
4. 0,727 
5. 0,550 

1

451

 Якою буде переоцінена сума зносу (амортизації) нематеріальних активів, якщо їх первісна вартість становить 
7 000 грн ., накопичена амортизація – 2 500 грн.,  справедлива вартість на дату балансу – 6 000 грн .? 
1. 2 500,00 грн.  
2. 1 000,00 грн.  
3. 3 333,33 грн.  
4. 2 142,86 грн.  
5. 2 916,67 грн.  

3

452

 Визначити переоцінену первісну вартість об’єктів нематеріальних активів, якщо їх первісна вартість до переоцінки 
становила 10 000 грн., накопичена амортизація – 2 500 грн.,  справедлива вартість на дату балансу – 6 000 грн .? 
1. 10 000 грн.  
2. 7 500 грн. 
3. 6 000 грн. 
4. 8 000 грн. 
5. 12 500 грн.  

4

453

 Зарахування на баланс комп'ютера адміністративного призначення відображається кореспонденцією рахунків: 
1. Дт10 Кт15 
2. Дт10 Кт13 
3. Дт15 Кт63 
4. Дт37 Кт742 
5. Дт92 Кт15 

1

454

 Визначити зміст операції,  що відображається записом Дт91 Кт132: 
1. надійшли основні засоби загальновиробничого призначення 
2. нарахований знос на малоцінні необоротні активи цехового комплексу 
3. відображено загальновиробничі витрати у зв’язку із псуванням запасів 
4. нарахований знос основних засобів соціально-культурної сфери 
5. відображено вартість використаного в цеху інвентарю 

2

455
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 Витрати,  пов’язані з ліквідацією виробничого об’єкта основних засобів, відображаються на рахунку: 
1. 97 "Інші витрати" 
2. 23 "Виробництво" 
3. 91 "Загальновиробничі витрати" 
4. 94 "Інші витрати операційної діяльності" 
5. 92 "Адміністративні витрати" 

1

456

 Витрати,  пов’язані з продажем об’єкта нематеріальних активів адміністративного призначення, відображаються на 
такому рахунку: 
1. 97 "Інші витрати" 
2. 95 "Фінансові витрати" 
3. 91 "Загальновиробничі витрати" 
4. 94 "Інші витрати операційної діяльності" 
5. 92 "Адміністративні витрати" 

4

457

 Витрати,  пов’язані зі створенням (розробкою) власної торгівельної марки , відображаються 
на рахунку (субрахунку) : 
1. 39 "Витрати майбутніх періодів" 
2. 154 "Придбання  (створення) нематеріальних активів" 
3. 92 "Адміністративні витрати" 
4. 93 "Витрати на збут" 
5. 941 "Витрати на дослідження і розробки" 

2

458

 Витрати,  пов’язані з експериментами в  процесі пошуку ноу-хау, відображаються на рахунку (субрахунку) : 
1. 39 "Витрати майбутніх періодів" 
2. 154 "Придбання  (створення) нематеріальних активів" 
3. 92 "Адміністративні витрати" 
4. 93 "Витрати на збут" 
5. 941 "Витрати на дослідження і розробки" 

5

459

 При ліквідації комп'ютера на рахунку 976 “Списання необоротних активів” відображається: 
1. ліквідаційна вартість комп’ютера 
2. залишкова вартість комп'ютера 
3. справедлива вартість комп'ютера 
4. сума нарахованого на об’єкт зносу 
5. первісна вартість комп’ютера 

2

460

 За результатами продажу авторських прав  на рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» відображається: 
1. первісна вартість авторських прав 
2. сума накопиченої амортизації 
3. залишкова вартість авторських прав 
4. справедлива вартість авторських прав 
5. сума податкових зобов’язань з ПДВ 

3

461

 Визначити зміст господарської операції,  що відображається кореспонденцією рахунків Дт976 Кт631: 
1. підприємство отримало послуги від підрядника, пов'язані із спорудженням основних засобів  
2. підрядником надані послуги щодо продажу основних засобів 
3. підрядником надані послуги щодо продажу зайвих запасів  
4. визнано витрати, пов 'язані зі знищенням необоротних активів внаслідок пожежі 
5. відображено вартість послуг сторонньої організації з демонтажу ліквідованих основних засобів  

5

462

 Визначити зміст господарської операції,  що відображається кореспонденцією рахунків Дт10 Кт152: 
1. оприбутковано на баланс основні засоби за первісною вартістю 
2. списано капітальні інвестиції на  витрати інвестиційної діяльності 
3. включено до первісної вартост і основних засобів відсотки за користування кредитом 
4. визначено ліквідаційну вартість об’єкта основних засобів 
5. нарахований знос на об’єкти основних засобів 

1

463

 Визначити зміст операції,  відображеної записом Дт152 Кт531: 
1. списано капітальні інвестиції на  валові витрати 
2. на умовах фінансової оренди отримано основні засоби, які потребують подальших інвестицій 
3. надійшли від постачальника основні засоби за ліквідаційною вартістю 
4. віднесено заборгованість перед орендодавцем на фінансові витрати 
5. відображено дисконт при придбанні основних засобів 

2

464

 Якою кореспонденцією буде відображено передачу в експлуатацію калькулятора «Касіо», строк корисного 
використання якого становить 2 роки, а його первісна вартість дорівнює 150 грн .? 
1. Дт104 Кт631 
2. Дт152 Кт112 
3. Дт112 Кт153 
4. Дт153 Кт631 
5. Дт112 Кт104 

3

465

 Яким стандартом регулюється облік вибуття необоротних активів внаслідок їх реалізації третім  особам? 
1. П(с) БО 7 
2. П(с) БО 2 
3. П(с) БО 27 
4. П(с) БО 19 
5. П(с) БО 32 

3

466

 Дохід від реалізації основних засобів відображається записом: 
1. Дт680 Кт742 
2. Дт680 Кт441 
3. Дт680 Кт746 
4. Дт680 Кт712 
5. Дт680 Кт702 

4

467

 Підприємство проводить реконструкцію виробничого устаткування, за що нарахована заробітна плата робітникам. 
Яким записом вона буде відображена в обліку? 
1. Дт23 Кт66 
2. Дт152 Кт66 
3. Дт91 Кт66 
4. Дт949 Кт66 
5. Дт976 Кт66 

2

468
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 Який обліковий запис відповідає господарській  операції: «Використані запасні частини на ремонт торгівельного 
обладнання»? 
1. Дт15 Кт207 
2. Дт23 Кт207 
3. Дт91 Кт207 
4. Дт93 Кт207 
5. Дт92 Кт207 

4

469

 Вкажіть кореспонденцію рахунків, що відповідає господарській операції: «Використані МШП для забезпечення 
роботи офісної техніки»: 
1. Дт29 Кт22 
2. Дт91 Кт22 
3. Дт15 Кт22 
4. Дт92 Кт22 
5. Дт93 Кт22 

4

470

 Яка сума відповідає кореспонденції рахунків Дт975 Кт103, якщо вперше проводиться уцінка будівель, при цьому 
уцінка первісної вартості складає 1 200 грн ., а уцінка зносу – 430 грн.? 
1. 430 грн. 
2. 770 грн. 
3. 1 200 грн. 
4. 1 630 грн. 
5. вірної відповіді немає 

2

471

 Встановити, якою кореспонденцією рахунків слід відобразити дооцінку первісної вартості нематеріальних активів, 
якщо вона проводиться вперше: 
1. Дт975 Кт12 
2. Дт131 Кт12 
3. Дт423 Кт12 
4. Дт12 Кт423 
5. Дт423 Кт131 

4

472

 Результат зменшення корисності офісної техніки, що обліковується за первісною вартістю, відображається записом: 
1. Дт972 Кт131 
2. Дт423 Кт109 
3. Дт131 Кт109 
4. Дт423 Кт131 
5. Дт92 Кт109 

1

473

 Які витрати, понесені при придбанні нематеріальних активів,  не включаються до їх первісної вартості? 
1. мито 
2. знижки,  отримані від продавця 
3. пусконалагоджувальні витрати 
4. вартість з доставки 
5. непрямі податки,  що не компенсуються підприємству 

2

474

 Списання повністю зношених основних засобів з балансу підприємства відповідає такій кореспонденції рахунків: 
1. Дт976 Кт10 
2. Дт972 Кт10 
3. Дт10 Кт131 
4. Дт79 Кт10 
5. Д131 Кт10 

5

475

 Для якого виду необоротних активів можливо застосувати метод нарахування зносу (амортизації) 50%:50%? 
1. земельні ділянки 
2. виробниче устаткування 
3. спецодяг 
4. будівлі 
5. авторські права 

3

476

 Який первинний  документ засвідчує наявність основних засобів? 
1. акт приймання-передачі основних засобів 
2. матеріальний ярлик 
3. платіжна відомість 
4. інвентарна картка 
5. накладна 

4

477

 Який первинний  документ є підставою для оприбуткування основних засобів,  придбаних за грошові кошти? 
1. акт приймання-передачі основних засобів 
2. матеріальний ярлик 
3. прибутковий ордер 
4. грошовий чек 
5. накладна 

1

478

 В якому з регістрів бухгалтерського обліку узагальнюється інформація щодо руху необоротних активів за умови 
застосування журнальної форми обліку:  
1. журнал 1 
2. журнал 2 
3. журнал 3 
4. журнал 4 
5. журнал 7 

4

479

 Матеріальні цінності, придбані (отримані) та утримуються підприємством  з метою перепродажу, 
кваліфікуються як:  
1. виробничі запаси 
2. готова продукція  
3. товари 
4. малоцінні та швидкозношувані предмети 
5. незавершене виробництво 

3

480

 До групи запасів власного виробництва не належать:  
1. готова продукція  (рахунок 26)  
2. незавершене виробництво (рахунок 23)  
3. брак (рахунок 24)  
4. напівфабрикати (рахунок 25)  
5. немає вірної відповіді 

5

481
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 Що є одиницею бухгалтерського обліку запасів? 
1. інвентарний об’єкт 
2. однорідна група (вид)  
3. окрема партія 
4. конструктивно відокремлені предмети, призначені для виконання самостійних функцій 
5. немає вірної відповіді 

2

482

 Встановити, яка кореспонденція рахунків відповідає надходженню виробничих запасів на підприємство безоплатно: 
1. Дт20 Кт424 
2. Дт20 Кт718 
3. Дт20 Кт718 
4. Дт20 Кт631 
5. немає вірної відповіді 

2

483

 Чому дорівнює первісна вартість МШП, придбаних за ціною 900 грн.  (в т.ч. ПДВ) і за доставку яких сплачено 60 
грн.  (в т.ч . ПДВ) ? 
1. 900 грн. 
2. 960 грн. 
3. 750 грн. 
4. 800 грн. 
5. 810 грн. 

4

484

 Встановити, якою кореспонденцією рахунків відображається господарська операція: «Оприбутковано брухт від 
будівлі, знищеної внаслідок пожежі»: 
1. Дт209 Кт103 
2. Дт209 Кт372 
3. Дт209 Кт791 
4. Дт209 Кт752 
5. Дт209 Кт716 

4

485

 1.  1 200 грн.  
2.  1 612 грн.  
3.  20 7  грн. 
4.  41 2  грн. 

В станов ити,  я кою  буде варт ість втрат від браку, якщо 
собіварт ість  забрак ованих деталей  скл адає 120  грн.; 
витрати на  ви правлення  браку скл али  412  грн ., із 
заробітн ої плати винних  осіб утримано 300 грн. , а  вартіс ть 
зворотни х відходів  – 25 грн. 5.  13 7  грн. 
 

3

486

 Визначити виробничу собівартість продукції, якщо витрати на її виробництво склали 9 000 грн. , вартість побічної 
продукції – 400 грн.,  загальновиробничі витрати – 1 000 грн.  (в т.ч. нерозподілені – 120 грн.) .  
1. 9 000 грн. 
2. 8 600 грн. 
3. 10 000 грн.  
4. 9 480 грн. 
5. 9 600 грн. 

4

487

 Визначити виробничу собівартість продукції, якщо витрати на її виробництво склали 10 000 грн.,  зворотні відходи – 
250 грн., загальновиробничі витрати – 1 000 грн. (в т.ч.  нерозподілені – 120 грн.)  . 
1. 10 000 грн.  
2. 9 750 грн. 
3. 11 000 грн.  
4. 10 750 грн.  
5. 10 630 грн.  

5

488

 Визначити виробничу собівартість продукції,  якщо витрати на її виробництво склали 8 000 грн.,  вартість 
виявленого браку – 750 грн ., загальновиробничі витрати – 1 000 грн. (в т.ч.  нерозподілені – 120 грн.) . 
1. 8 000 грн. 
2. 7 250 грн. 
3. 9 000 грн. 
4. 7 250 грн. 
5. 8 130 грн. 

5

489

 Яке проведення відповідає операції щодо списання витрат на освоєння нового продукту на собівартість 
виготовленої продукції? 
1. Дт91 Кт23 
2. Дт23 Кт941 
3. Дт23 Кт39 
4. Дт23 Кт91 
5. Дт901 Кт23 

3

490

 Нерозподілені загальновиробничі витрати  списуються записом: 
1. Дт23 Кт91 
2. Дт79 Кт91 
3. Дт90 Кт91 
4. Дт24 Кт91 
5. Дт93 Кт91 

3

491

 1.  6  000 грн.  
2.  4  500 грн.  
3.  3  500 грн.  
4.  3  375 грн.  

В изначити, яку суму заг альн овиробничи х витрат  сл ід 
списати  н а виробниц тву  ви робу  А, якщо  сумарні 
загальновиробничі  витрати скл адають 6  000  грн., а зароб ітна 
плата  основних виробничих роб ітни ків  складає відповідно 
для  виробу  А –  4 5 00 г рн. і Б  – 3 500  грн.  5.  2  625 грн.  
 

4

492

 1 . 6 000 грн .  
2 . 4 500 грн .  
3 . 3 500 грн .  
4 . 3 375 грн .  

В изначити, я ку суму загальновиробн ичих витрат слід 
списати  н а виробництву виробу Б, якщо сумарні 
загальновиробничі  витрати складають 6 000 грн. , а заробітна 
плата  основни х виробничих робітн иків складає відповідно для 
виробу А  –  4  500 грн. і  Б – 3 500  грн. 5 . 2 625 грн .  
 

5

493

 Яким записом списуються витрати допоміжних виробництв у тому випадку,  коли частина їх послуг реалізована на 
сторону? 
1. Дт231 Кт232 
2. Дт91 Кт232 
3. Дт791 Кт232 
4. Дт903 Кт232 
5. Дт39 Кт232 

4

494
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 Яким записом  проводиться оприбуткування готової продукції, виготовленої на підприємстві? 
1. Дт26 Кт901 
2. Дт901 Кт26 
3. Дт26 Кт23 
4. Дт23 Кт26 
5. Дт26 Кт79 

3

495

 Яким проведенням слід відобразити в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати робітникам,  зайнятим 
на роботах з освоєння виробництва нового продукту? 
1. Дт23 Кт661 
2. Дт39 Кт661 
3. Дт91 Кт661 
4. Дт90 Кт661 
5. Дт941 Кт661 

2

496

 Який первинний  документ використовується з метою оприбуткування продукції власного виробництва? 
1. Акт приймання-передачі 
2. інвентарна картка 
3. приймально-здавальна накладна 
4. доручення 
5. авізо 

3

497

 Якою кореспонденцією відобразити використання будівельних матеріалів на роботах з реконструкції 
адміністративного корпусу? 
1. Дт91 Кт205 
2. Дт15 Кт205 
3. Дт92 Кт205 
4. Дт79 Кт205 
5. Дт10 Кт205 

2

498

 Якою буде первісна вартість запасних частин, якщо ціна постачальника складає 4 500 грн. (з ПДВ) , знижка при 
придбанні – 180 грн ., а транспортно-заготівельні витрати становлять 225 грн.? 
1. 4 500 грн. 
2. 3 600 грн. 
3. 4 725 грн. 
4. 3 825 грн. 
5. 4 545 грн. 

4

499

 В якому обліковому регістрі бухгалтерського обліку накопичується та групується інформація про витрати 
підприємства за умови невикористання в обліку рахунків 8 класу? 
1. журнал 1 
2. журнал 3 
3. журнал 4 
4. журнал 5 
5. журнал 5А 

4

500

 Яким з перелічених документів оформляється одноразовий (понадлімітний) відпуск виробничих запасів на 
виробництво? 
1. видатковий ордер 
2. вимога 
3. лімітно-забірна картка 
4. акт на списання  
5. доручення 

2

501

 Які з наведених статей не включаються до первісної вартості запасів, придбаних за плату? 
1. мито 
2. витрати на заготівлю 
3. витрати на збут 
4. витрати на транспортування  
5. витрати на складування  

3

502

 Вартість запасів, що є в наявності для продажу (виробництва)  , складається з двох елементів – собівартості 
придбаних запасів та: 
1. запасів на кінець звітного періоду 
2. запасів на початок звітного періоду 
3. собівартості витрачених (реалізованих) запасів 
4. приріст запасів на кінець місяця 
5. немає вірної відповіді 

2

503

 Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду відображає: 
1. сальдо рахунка 23 “Виробництво” 
2. сальдо рахунка 26 “Готова продукція” 
3. кредитовий оборот рахунка 26 “Готова продукція” 
4. дебетовий оборот рахунка 26 “Готова продукція” 
5. дебетовий оборот рахунка 23 “Виробництво” 

1

504

 Визначити зміст господарської операції,  що відображається кореспонденцією рахунків Дт26 Кт23:  
1. оприбуткована готова продукція із виробництва 
2. відображено витрати по виробництву продукції у складі операційних витрат 
3. списано на валові витрати готову продукцію 
4. сформовано витрати виробничого призначення 
5. списано наднормативні виробничі витрати 

1

505

 Як  визначити ф актичну собіварт ість  ви готовл еної продукції 
при ная вності  залишків  незавершеного виробництва? 
1.  в сумі  фактичних  витрат виробництв а за місяць 

3 . до  фактичних  витрат виробництв а за місяць 
додаються залишки  незавершеного виробництва 
на кінець місяця і  в ирахов уються  залишки  
незавершеного  виробництва на початок  міс яця 
4 . фа ктичні  витрат и за мінусом ПДВ ,  що  
припадає  на виготовлену  продукцію 

2.  до фактичних витрат  виробництва за місяць  додаються залишки 
незав ершеного  виробництва на початок місяця  і вираховуються 
залишки  неза вершеного виробництва на кінець місяця 

5 . немає вірної відповіді 
 

2

506

 Наднормові нестачі цінностей з вини осіб,  провина яких доведена у порядку слідства, списуються на:  
1. винних осіб за обліковими цінами 
2. осіб, визначених рішенням керівника підприємства 
3. винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди згідно чинного законодавства 
4. утримання 50% від заробітної плати винної особи 
5. немає вірної відповіді 

3

507
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 Визначити зміст господарської операції,  що відображається кореспонденцією рахунків Дт20 Кт661: 
1. нараховано працівнику заробітну плату за  розвантаження запасів 
2. нараховано заробітну плату працівникам за виготовлення  продукції 
3. нараховано заробітну плату за рекламу готової продукції 
4. отримано матеріали власного виробництва 
5. внесено виробничі запаси як відшкодування нестачі 

1

508

 Визначити зміст операції,  відображеної записом Дт901 Кт23: 
1. списуються на собівартість реалізованої продукції понаднормові виробничі витрати 
2. списуються на собівартість реалізованих послуг витрати основної діяльності 
3. списуються із виробництва реалізована продукція 
4. списуються витрати на виробництво продукції на фінансовий результат 
5. списуються на собівартість реалізованої продукції нерозподілені загальновиробничі витрати 

1

509

 За результатами продажу готової продукції на рахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” 
відображається: 
1. балансова вартість реалізованої продукції та витрати на її продаж 
2. справедлива вартість готової продукції 
3. нормативна  вартість виготовленої готової продукції 
4. балансова вартість готової продукції,  нерозподілені постійні загальновиробничі витрати 
5. понаднормові виробничі витрати 

4

510

 Витрати,  пов’язані з створенням запасів власними силами,  відображаються на рахунках (субрахунках)  : 
1. 15 "Капітальні інвестиції" 
2. 93 "Витрати на збут" 
3. 23 "Виробництво" 
4. 26 "Готова продукція" 
5. 20 "Виробничі запаси" 

3

511

 Матеріал «А» надходив партіями: 10.03.20хх р. 1 000 кг за ціною 1,00 грн.;  20.03.20хх р. 4 000 кг за ціною 2,00 грн. 
Визначити собівартість використаних матеріалів 500 кг , якщо метод оцінки їх видатку ФІФО. 
1. 500 грн. 
2. 1 000 грн. 
3. 900 грн. 
4. 600 грн. 
5. 400 грн. 

1

512

 Матеріал «А» надходив партіями: 10.03.20хх р. 1 000 кг за ціною 1,00 грн.;  20.03.20хх р. 4 000 кг за ціною 2,00 грн. 
Визначити собівартість використаних матеріалів 500 кг , якщо метод оцінки їх видатку середньозважена собівартість.  
1. 500 грн. 
2. 1 000 грн. 
3. 900 грн. 
4. 600 грн. 
5. 400 грн. 

3

513

 Матеріал «Б» надходив партіями: 10.05.20хх р.  1 000 кг  за ціною 2,00 грн.; 15.05.20хх р . 2 000 кг за ціною 3,00 грн. 
Визначити собівартість використаних матеріалів 1 500 кг, якщо метод оцінки їх видатку ФІФО. 
1. 3 500 грн. 
2. 3 000 грн. 
3. 4 500 грн. 
4. 3 750 грн. 
5. 4 000 грн. 

1

514

 Матеріал «Б» надходив партіями: 10.05.20хх р.  1 000 кг  за ціною 2,00 грн.; 15.05.20хх р . 2 000 кг за ціною 3,00 грн. 
Визначити собівартість використаних матеріалів 1 500 кг, якщо метод оцінки їх видатку середньозважена собівартість. 
1. 4 000 грн. 
2. 3 000 грн. 
3. 4 500 грн. 
4. 3 750 грн. 
5. 3 500 грн. 

1

515

 Що означає бухгалтерський запис Дт301 Кт703? 
1. отримано кошти в касу за реалізовані виробничі запаси 
2. отримано кошти в касу за реалізовані основні засоби 
3. видано кошти з каси за придбані матеріали 
4. отримано готівкову виручку за надані послуги 
5. отримано на поточний рахунок кошти від покупця 

4

516

 Яким записом  відображається нарахування націнки на товари? 
1. Дт285 Кт701 
2. Дт282 Кт285 
3. Дт285 Кт282 
4. Дт282 Кт631 
5. Дт29 Кт285 

2

517

 Яким записом належить відобразити  перевищення фактичної собівартості над нормативною у випадку оцінки 
готової продукції при вибутті методом нормативних витрат? 
1. Дт26 Кт23 (сторно)  
2. Дт26 Кт901 
3. Дт26 Кт23 
4. Дт901 Кт26 (сторно)  
5. Дт791 Кт23 

3

518

 Яким записом  належить списати  торгову націнку, що припадає на реалізовані товари? 
1. Дт282 Кт285 
2. Дт285 Кт282 
3. Дт281 Кт285 
4. Дт285 Кт704 
5. Дт704 Кт285 

2

519

 Яким П(С) БО регулюється облік  зобов’язань? 
1. П(С) БО 7 
2. П(С) БО 10 
3. П(С) БО 11 
4. П(С) БО 17 
5. П(С) БО 16 

3

520
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 Як називаються відповідно до термінології П(С) БО 11 зобов’язання, точна сума яких не може бути визначена до 
настання  певної дати або невідомий  час їх погашення на дату складання балансу? 
1. поточні зобов’язання 
2. довгострокові зобов’язання 
3. монетарні зобов’язання 
4. забезпечення 
5. немонетарні зобов’язання 

4

521

 Що з переліченого не входить до критеріїв визнання зобов’язань як об’єкта бухгалтерського обліку? 
1. достовірна оцінка 
2. виникнення внаслідок минулих подій 
3. потенційне збільшення  економічних вигод 
4. необхідність погашення 
5. немає вірної відповіді 

3

522

 Який документ формується для оприбуткування запасів, отриманих від постачальника, за умови розходження 
фактичних даних з супровідними документами постачальника? 
1. накладна 
2. акт про приймання 
3. прибутковий ордер 
4. рахунок-фактура 
5. інвентарна картка 

2

523

 За якою вартістю в бухгалтерському балансі оцінюються поточні зобов’язання: 
1. вартість погашення 
2. амортизована собівартість 
3. теперішня вартість 
4. відновна вартість 
5. усі відповіді вірні 

1

524

 Який із зазначених документів, не може бути оформлений  постачальником,  якому проведена попередня оплата? 
1. накладна 
2. рахунок-фактура 
3. Акт приймання-передачі основних засобів  
4. Акт виконаних робіт 
5. товарно-транспортна накладна  

2

525

 На підставі якого документа проводиться оприбуткування товарів, отриманих від іноземного постачальника? 
1. рекламаційний акт 
2. вантажно-митна декларація 
3. акт експертизи 
4. специфікація 
5. інкасо 

2

526

 Яким записом  відображається податковий кредит за послугами, наданими підрядником в основному виробництві? 
1. Дт231 Кт641 
2. Дт641 Кт631 
3. Дт641 Кт644 
4. Дт231 Кт631 
5. Дт631 Кт641 

2

527

 Якою є сума податкового кредиту,  якщо від постачальника надійшли запасні частини  контрактної вартості 
1 500 грн ., передоплата постачальнику за які становила 900 грн. (усі суми наведені з урахуванням ПДВ) ? 
1. 150 грн. 
2. 250 грн. 
3. 100 грн. 
4. 300 грн. 
5. 180 грн. 

2

528

 Яким записом належить провести суму податкового кредиту, якщо від постачальника надійшла сировина 
контрактної вартості 3 000 грн. (з ПДВ) , за яку було проведено передоплату? 
1. Дт644 Кт631 
2. Дт201 Кт644 
3. Дт641 Кт644 
4. Дт641 Кт631 
5. Дт641 Кт371 

1

529

 Яким записом  належить відобразити заборгованість перед підрядником  за послуги із доставки легкового автомобіля 
(без урахування ПДВ) ? 
1. Дт152 Кт631 
2. Дт949 Кт631 
3. Дт92 Кт631 
4. Дт29 Кт631 
5. Дт105 Кт631 

1

530

 Яким записом  необхідно провести списання заборгованості перед постачальником-резидентом , за якою минув строк 
позовної давності? 
1. Дт717 Кт631 
2. Дт374 Кт631 
3. немає вірної відповіді 
4. Дт791 Кт717 
5. Дт947 Кт631 

3

531

 У якій формі фінансової звітності слід відображати сальдо заборгованості за розрахунками з постачальниками? 
1. звіт про фінансові результати 
2. баланс 
3. звіт про рух грошових коштів 
4. звіт про власний капітал 
5. усі відповіді вірні 

2

532

 Якою кореспонденцією рахунків необхідно відобразити виникнення заборгованості за розрахунками з 
постачальниками  основних засобів,  якщо підприємством  проведена попередня  оплата? 
1. Дт371 Кт31 
2. Дт15 Кт631 
3. Дт63 Кт681 
4. Дт681 Кт31 
5. Дт31 Кт371 

1

533
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 Яку операцію характеризує запис  «Дт631 Кт621»? 
1. отриманий короткостроковий вексель від постачальника 
2. виданий короткостроковий вексель постачальнику 
3. отриманий довгостроковий вексель від постачальника 
4. виданий довгостроковий вексель постачальнику 
5. немає вірної відповіді 

2

534

 1 . 70 0 грн.  
2 . 20 0 грн.  
3 . 60 0 грн.  
4 . 1 000 грн . 

Яким  буде сал ьдо  заборг ованості  за  розрахунками з  постачальниками, що 
належить розкрити у ф інансовій звітності , у  запропонован ій ситуації. 
Початкове  сальдо  заборгован ост і стан овить  10 0 г рн.,  а  п ротягом місяця 
фактично отриман о матеріальних  цін ностей на  суму  3 0 00 грн. (в  т.ч . П ДВ) та 
перераховано з  поточного  рахунка постачал ьнику  2  400 г рн. (в т .ч.  ПДВ) ? 5 . 50 0 грн.  
 

1

535

 Сума заборгованості перед підрядником за монтаж виробничого устаткування повинна бути відображена 
кореспонденцією: 
1. Дт23 Кт631 та Дт641 Кт631 
2. Дт15 Кт631 та Дт641 Кт631 
3. Дт29 Кт631 та Дт641 Кт631 
4. Дт91 Кт631 та Дт641 Кт631 
5. Дт10 Кт631 та Дт641 Кт631 

2

536

 Якщо погашення кредиторської заборгованості перед постачальником проводиться експедитором підприємства 
готівкою, то яким  записом належить відобразити таку операцію? 
1. Дт631 Кт301 
2. немає вірної відповіді 
3. Дт631 Кт311 
4. Дт631 Кт371 
5. Дт631 Кт621 

2

537

 Який з перелічених журналів є регістром синтетичного обліку за розрахунками з постачальниками? 
1. журнал 1 
2. журнал 2 
3. журнал 7 
4. журнал 3 
5. журнал 6 

4

538

 Який з перелічених регістрів синтетичного обліку забезпечує отримання аналітичної інформації про стан 
розрахунків з постачальниками  та підрядниками? 
1. Журнал 2 
2. Відомість 1.3 
3. Відомість 3.3 
4. Відомість 3.1 
5. Журнал 5А 

3

539

 Яка сума ПДВ буде відображена в  проведенні Дт641 Кт631, якщо оприбутковано матеріали, отримані від 
постачальника за первісною вартістю 450 грн.? 
1. 90,0 грн. 
2. 75,0 грн. 
3. 67,5 грн. 
4. 112,5 грн. 
5. немає вірної відповіді 

1

540

 По закінченню якого терміну можливо виконати наступний бухгалтерський запис Дт631 Кт717 (за 
стандартних умов) ? 
1. 30 днів 
2. 3 місяці 
3. 1 рік 
4. 3 роки 
5. 5 років 

4

541

 Якщо підрядником надані послуги з поточного ремонту об’єктів соціально-культурної сфери (заводського 
гуртожитку) , то заборгованість відображається кореспонденцією: 
1. Дт949 Кт631 
2. Дт92 Кт631 
3. Дт91 Кт631 
4. Дт103 Кт631 
5. Дт152 Кт631 

1

542

 Регістром синтетичного обліку за отриманими кредитами виступає: 
1. журнал 2 
2. журнал 1 
3. журнал 3 
4. журнал 6 
5. журнал 7 

1

543

 На якому з рахунків належить обліковувати кредитну суму у розмірі 10 000 грн.,  якщо кредит у розмірі 30 000 грн., 
отриманий 04.01 поточного року терміном на 3 роки на умовах щорічного погашення рівними частками? 
1. 601 
2. 611 
3. 603 
4. 501 
5. 503 

2

544

 Яку суму необхідно відобразити в операції з нарахування відсотків за кредитом у розмірі 5 000 грн. , що отриманий 
на 7 місяців під 18% річних (відсотки погашаються одним платежем) ? 
1. 2 100,00 грн.  
2. 1 225,00 грн.  
3. 175,00 грн.  
4. 714,30 грн.  
5. 1 285,70 грн.  

2

545

 Яку суму відсотків за кредитом у розмірі 12 000 грн.,  що отриманий на 6 місяців під 15,0% річних, необхідно 
нарахувати за строк  кредитування, якщо кредит погашається щокварталу рівними  частками? 
1. 1 800,00 грн.  
2. 675,00 грн.  
3. 900,00 грн.  
4. 300,00 грн.  
5. 450,00 грн.  

2

546
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 До якого виду діяльності належать операції з залучення та обслуговування банківських кредитів? 
1. фінансова 
2. основна 
3. інша операційна 
4. інша звичайна 
5. надзвичайна  

1

547

 Яким П(С) БО регулюється облік  кредитних зобов’язань? 
1. П(С) БО 13 
2. П(С) БО 10 
3. П(С) БО 12 
4. П(С) БО 15 
5. П(С) БО 17 

1

548

 Яким П(С) БО регулюється порядок оцінки  та розкриття  кредитних зобов’язань в іноземній валюті? 
1. П(С) БО 13 
2. П(С) БО 21 
3. П(С) БО 15 
4. П(С) БО 16 
5. П(С) БО 22 

2

549

 Якою кореспонденцією рахунків  відображається нарахування відсотків за кредитом, отриманим  на розширення 
виробництва? 
1. Дт23 Кт601 
2. Дт91 Кт684 
3. Дт951 Кт684 
4. Дт972 Кт601 
5. Дт952 Кт601 

3

550

 Яким записом відображається погашення 5 000 грн. , якщо кредит у розмірі 15 000 отриманий на 3 роки на умовах 
рівномірного погашення раз на рік? 
1. Дт684 Кт501 
2. Дт611 Кт311 
3. Дт501 Кт311 
4. Дт501 Кт601 
5. Дт684 Кт311 

2

551

 На базі якої ознаки  неможливо організувати аналітичний  облік позик та кредитів? 
1. сума позики 
2. позикодавець 
3. термін погашення 
4. вид кредиту 
5. валюта позики 

1

552

 Яким чином в обліку відображається нарахування відсотків за кредитами? 
1. Дт951 К684 
2. Дт792 К684 
3. Дт791 Кт951 
4. Дт684 Кт792 
5. Дт951 Кт792 

1

553

 У якому розділі балансу слід відображати сальдо заборгованості за кредитами, отриманими на 11 місяців? 
1. 2 Активу 
2. 4 Пасиву 
3. 2 Пасиву 
4. 3 Пасиву 
5. 4 Активу 

2

554

 У якому розділі балансу слід відображати сальдо заборгованості за кредитами, отриманими на 2 роки? 
1. 2 Активу 
2. 4 Пасиву 
3. 2 Пасиву 
4. 3 Пасиву 
5. 4 Активу 

4

555

 Яку операцію характеризує запис  «Дт501 Кт611»? 
1. погашено частину довгострокового кредиту 
2. відображено частину короткострокового кредиту, що буде погашена протягом року 
3. пролонгована частина довгострокового кредиту 
4. немає вірної відповіді 
5. визнані поточні зобов’язання за довгостроковим кредитом 

5

556

 Який первинний документ є підставою для виконання запису Дт684 Кт311 у зв’язку з погашенням нарахованих 
відсотків? 
1. чек 
2. платіжне доручення 
3. накладна 
4. кредитна угода 
5. об’ява 

2

557

 На підставі якого документа проводиться запис Дт951 Кт684? 
1. рахунок 
2. акт наданих послуг 
3. об’ява 
4. бухгалтерська довідка 
5. квитанція 

4

558

 Якщо підприємству відкрито кредитну лінію цільового призначення, то суми, отримані за кредитною угодою, 
відображатимуться: 
1. Дт301 Кт48 
2. Дт311 К601 
3. Дт313 Кт501 
4. Дт333 Кт601 
5. немає вірної відповіді 

3

559

31 липня 2020 р. Страница 43 из 57



 Який вексель передбачає можливість визначення платником  особи,  відмінної від емітента векселя? 
1. простий 
2. відсотковий 
3. переказний 
4. безвідсотковий 
5. складний 

3

560

 Вкажіть максимальний термін, на який видається податковий  вексель: 
1. 1 квартал 
2. 1 рік 
3. 3 дні 
4. 3 роки 
5. 30 днів 

5

561

 В результаті реальної угоди з купівлі-продажу матеріальних цінностей (виконаних робіт,  наданих послуг) в обліку 
з’являється: 
1. комерційний вексель 
2. фінансовий вексель 
3. податковий вексель 
4. фіктивний вексель 
5. усі відповіді вірні 

1

562

 Яким записом  відображається сума, списана банком з поточного рахунку клієнта як  плата за авалювання векселя? 
1. Дт92 Кт311 
2. Дт621 Кт311 
3. Дт951 Кт311 
4. Дт949 Кт311 
5. Дт473 Кт311 

1

563

 Якщо покупцем виданий вексель постачальнику на 90 календарних днів, яким записом його має бути відображено в 
обліку емітента? 
1. Дт631 Кт621 
2. Дт631 Кт341 
3. Дт341 Кт361 
4. Дт631 Кт511 
5. Дт341 Кт182 

1

564

 Якщо покупцем виданий вексель постачальнику на 390 календарних днів,  яким записом  його має бути відображено 
в обліку ремітента? 
1. Дт631 Кт621 
2. Дт631 Кт341 
3. Дт341 Кт361 
4. Дт631 Кт511 
5. Дт182 Кт361 

5

565

 Переказ платежу за короткостроковим векселем в обліку ремітента відображається записом: 
1. Дт631 Кт621 
2. Дт341 Кт341 
3. Дт341 Кт361 
4. Дт631 Кт511 
5. Дт182 Кт361 

2

566

 Переказ платежу за короткостроковим векселем в обліку емітента відображається записом: 
1. Дт631 Кт621 
2. Дт341 Кт341 
3. Дт621 Кт361 
4. Дт631 Кт511 
5. Дт182 Кт361 

3

567

 Переказ платежу за короткостроковим векселем в обліку трасата відображається записом: 
1. Дт631 Кт621 
2. Дт341 Кт341 
3. Дт341 Кт361 
4. Дт631 Кт511 
5. Дт182 Кт361 

1

568

 Яким записом  належить провести  нараховані відсотки в обліку емітента векселя? 
1. Дт621 Кт684 
2. Дт92 Кт341 
3. Дт341 Кт361 
4. Дт95 Кт684 
5. Дт95 Кт621 

4

569

 Яким записом  належить провести  нараховані відсотки в обліку векселедержателя? 
1. Дт373 Кт684 
2. Дт92 Кт341 
3. Дт341 Кт361 
4. Дт95 Кт684 
5. Дт373 Кт73 

5

570

 Яким записом  відображається видача податкового векселя  митним  органам? 
1. Дт631 Кт621 
2. Дт641 Кт 621 
3. Дт341 Кт361 
4. Дт644 Кт621 
5. Дт182 Кт361 

2

571

 Яким записом  відображається погашення податкового векселя,  що виданий митним органам? 
1. Дт631 Кт621 
2. Дт641 Кт621 
3. Дт621 Кт311 
4. Дт643 Кт311 
5. Дт642 Кт311 

3

572
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 Як називається право на зменшення заборгованості за розрахунками з ПДВ? 
1. податкове відстрочення 
2. податкове зобов’язання  
3. податковий кредит 
4. податковий вексель 
5. бюджетне запозичення 

3

573

  За якою ставкою стягується ПДВ при експорті товарів з України? 
1. 20% 
2. 17% 
3. 15% 
4. 5% 
5. 0% 

5

574

 Яка ставка ПДВ визначена як  базова для оподатковуваних операцій, що провадяться на території України? 
1. 20% 
2. 15% 
3. 17% 
4. 10% 
5. 5% 

3

575

 Яким записом  відображається сума ПДВ,  засвідчена податковою накладною, у складі виданого авансу? 
1. Дт641 Кт644 
2. Дт641 Кт371 
3. Дт644 Кт641 
4. Дт643 Кт641 
5. Дт371 Кт644 

1

576

 Яким записом  відображається сума ПДВ,  засвідчена податковою накладною,  у складі отриманого від покупців 
авансу? 
1. Дт643 Кт641 
2. Дт641 Кт644 
3. Дт681 Кт641 
4. Дт643 Кт681 
5. Дт361 Кт641 

1

577

 Яким записом  має бути врахований  ПДВ за послугами, що надані замовникам? 
1. Дт641 Кт643 
2. Дт361 Кт641 
3. Дт641 Кт361 
4. Дт641 Кт703 
5. Дт703 Кт641 

5

578

 Якщо замовникам надано послуги договірної вартості 25 000 грн.,  витрати  на виробництво яких склали  17 500 грн., 
у якій сумі слід відобразити податкові зобов’язання з ПДВ? 
1. 5 000 грн. 
2. 4 167 грн. 
3. 3 500 грн. 
4. 2 917 грн. 
5. 1 500 грн. 

2

579

 Якщо у постачальника придбано офісну техніку на умовах наступної оплати (договірна вартість 15 000 грн.) ,  то 
яким  записом слід врахувати ПДВ? 
1. Дт631 Кт641 – 2 500 грн. 
2. Дт641 Кт361 – 2 500 грн. 
3. Дт641 Кт631 – 2 500 грн. 
4. Дт641 Кт631 – 3 000 грн. 
5. Дт641 Кт644 – 3 000 грн. 

3

580

 У якому розмірі має бути перерахований  до бюджету ПДВ,  якщо у звітному місяці у постачальників придбано 
товари контрактної вартості 120 000 грн. та повністю реалізовано їх за договірною вартістю 174 000 грн .? 
1. 20 000 грн.  
2. 29 000 грн.  
3. 9 000 грн. 
4. 10 800 грн.  
5. 34 800 грн.  

3

581

 У якому розмірі має бути відображений податковий кредит з ПДВ, якщо у звітному місяці у постачальників 
придбано товари контрактної вартості 120 000 грн.  та повністю реалізовано їх за договірною вартістю 174 000 грн .? 
1. 9 000 грн. 
2. 24 000 грн.  
3. 29 000 грн.  
4. 20 000 грн.  
5. 34 800 грн.  

4

582

 У якому розмірі мають бути визнані податкові зобов’язання з ПДВ,  якщо у звітному місяці у постачальників 
придбано товари контрактної вартості 120 000 грн.  та повністю реалізовано їх за договірною вартістю 174 000 грн .? 
1. 10 800 грн.  
2. 24 000 грн.  
3. 29 000 грн.  
4. 20 000 грн.  
5. 34 800 грн.  

3

583

 Якою кореспонденцією відображається нарахований  земельний податок (плата за землю) ? 
1. Дт91 Кт641 
2. Дт23 Кт641 
3. Дт949 Кт641 
4. Дт92 Кт641 
5. Дт641 Кт311 

4

584

 Якою кореспонденцією відображається нарахований  суб’єктом малого бізнесу єдиний податок? 
1. Дт91 Кт641 
2. Дт23 Кт641 
3. Дт95 Кт641 
4. Дт92 Кт641 
5. Дт641 Кт311 

4

585
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 Якою є базова ставка податку на прибуток підприємства відповідно до Податкового кодексу України? 
1. 0% 
2. 19% 
3. 15% 
4. 18% 
5. 21% 

4

586

 Якщо за наслідками 2018 р. підприємство отримало прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку – 
90 000 грн. , а податкового – 85 000 грн . внаслідок різниць, то податков і зобов’язання дорівнюють: 
1. 18 900 грн.  
2. 17 850 грн.  
3. 14 400 грн.  
4. 16 200 грн.  
5. 15 300 грн.  

5

587

 Якщо за наслідками 2018 р. підприємство отримало прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку – 
90 000 грн. , а податкового – 85 000 грн . внаслідок різниць, то поточний податок на прибуток складе: 
1. 18 900 грн.  
2. 15 300 грн.  
3. 14 400 грн.  
4. 13 600 грн.  
5. 10 050 грн.  

2

588

 1.  16  200 грн  
2.  17  280 грн  
3.  15  120 грн  
4.  9 000  грн  

Якщо за наслідками  2018  р.  підприємство  отримало прибуток до  
оподаткуван ня  за  даними бухгал терського  обліку – 9 0  0 00 г рн.,  в  тому числі  
амортизація  ос новних  засобів невиробн ичого п ризнач ення 5  0 00 грн. , залишкова  
варт ість  проданого комп’ютера за даними бухгалтерського обліку  4000 , а  за  
даними п одаткового обліку 3000 г рн. Сума податку  на  прибуток дорівнює: 5.  17  100 грн  
 

2

589

 Якщо за наслідками 2018 р. підприємство отримало прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку – 
70 000 грн. , а податкового – 90 000 грн . внаслідок різниць зобов’язання дорівнюють: 
1. 14 700 грн.  
2. 18 900 грн.  
3. 16 200 грн.  
4. 14 400 грн.  
5. 3 200 грн. 

3

590

 Якщо за наслідками 2018 р. підприємство отримало прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку – 
70 000 грн. , а податкового – 90 000 грн . внаслідок різниць, то поточний податок на прибуток складе: 
1. 16 200 грн.  
2. 18 900 грн.  
3. 14 200 грн.  
4. 14 400 грн.  
5. 13 200 грн.  

1

591

 Якщо за наслідками 2018 р. підприємство отримало прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку – 
70 000 грн. , а податкового – 90 000 грн ., то різниця у сумах податку на прибуток  обумовлена наявністю:  
1. амортизації основних засобів невиробничого призначення 
2. відстроченим податковим зобов’язанням 
3. нарахованих штрафів, пені 
4. втрат від нестач товарів  
5. нарахованих разових матеріальних виплат 

1

592

 Яким проведенням належить відображати поточний податок  на прибуток в бухгалтерському обліку? 
1. Дт98 Кт641 
2. Дт98 Кт54 
3. Дт17 Кт641 
4. Дт54 Кт641 
5. Дт98 Кт17 

1

593

 Яким проведенням належить відображати відстрочені податкові активи з податку на прибуток в 
бухгалтерському обліку? 
1. Дт98 Кт641 
2. Дт98 Кт54 
3. Дт17 Кт641 
4. Дт54 Кт641 
5. Дт98 Кт17 

3

594

 Яким проведенням належить відображати відстрочені податкові зобов’язання з на прибуток  в 
бухгалтерському обліку? 
1. Дт98 Кт641 
2. Дт98 Кт54 
3. Дт17 Кт641 
4. Дт54 Кт641 
5. Дт98 Кт17 

2

595

 1 . 13  650  грн . 
2 . 14  400  грн . 
3 . 13  150  грн . 
4 . 10  400  грн . 

У  звітн ому  20 18  р. підприємство отримало п рибуток до 
оподаткуван ня  за  даним и бухг алтерського обліку –  65 00 0 грн., 
а податкового  – 8 0  000 грн.  внаслідок наявності  р ізниць . Якою 
буде сума зобов’язань з  податку  на  прибуток , що її  повинне 
перерахувати підп риємство до бюджету за цей період? 5 . 12  800  грн . 
 

2

596

 Яка кореспонденція рахунків повинна бути складена при нарахуванні мита (загальнодержавного податку) на 
товари, що ввозяться в Україну? 
1. Дт92 Кт641 
2. Дт28 Кт641 
3. Дт39 Кт641 
4. Дт643 Кт641 
5. Дт93 Кт641 

2

597

 Яка кореспонденція рахунків повинна бути складена при нарахуванні мита (загальнодержавного податку) на 
товари, що експортуються з України? 
1. Дт92 Кт641 
2. Дт28 Кт641 
3. Дт39 Кт641 
4. Дт643 Кт641 
5. Дт93 Кт641 

5

598

31 липня 2020 р. Страница 46 из 57



 Яке проведення складається при  нарахуванні забезпечення гарантійних зобов’язань? 
1. Дт92 Кт473 
2. Дт704 Кт473 
3. Дт93 Кт473 
4. Дт36 Кт473 
5. Дт473 Кт36 

3

599

 За допомогою якого первинного документа здійснюється облік робочого часу? 
1. особової картки 
2. табеля 
3. розрахунково-платіжної відомості 
4. накопичувальної картки обліку заробітної плати 
5. наряду 

2

600

 На основі якого документа проводиться нарахування заробітної плати робітникам , форма оплати праці яких є 
відрядною? 
1. особова картка 
2. табель 
3. платіжна відомість 
4. рапорт 
5. авансовий звіт 

4

601

 На яку величину збільшується відрядна розцінка у святкові й неробочі дні? 
1. 100% 
2. 60% 
3. 80% 
4. 1/2 
5. 2/3 

1

602

 Яким проведенням  в обліку відображається нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за перші п’ять 
днів? 
1. Дт652 Кт663 
2. Дт471 Кт663 
3. Дт949 Кт663 
4. Д663 Кт652 
5. Дт663 Кт471 

3

603

 Яким проведенням в обліку відображається нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за час 
непрацездатності, за винятком перших п’яти днів? 
1. Дт651 Кт663 
2. Дт471 Кт663 
3. Дт949 Кт663 
4. Д663 Кт652 
5. Дт663 Кт471 

1

604

 Який коефіцієнт використовується для розрахунку суми  лікарняних працівникові, страховий стаж якого становить 
6 років? 
1. 0,7 
2. 0,6 
3. 1,0 
4. 0,7 
5. 0,5 

1

605

 Який коефіцієнт використовується для розрахунку суми  лікарняних працівникові, страховий стаж якого становить 
12 років? 
1. 0,8 
2. 0,6 
3. 1,0 
4. 0,7 
5. 0,5 

3

606

 Який коефіцієнт використовується для розрахунку суми  лікарняних працівникові, страховий стаж якого становить 
2 роки? 
1. 0,8 
2. 0,5 
3. 1,0 
4. 0,7 
5. 0,5 

2

607

 Згідно з чинним законодавством база оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначається шляхом 
зменшення суми нарахованих працівникові виплат на суму:  
1. прожиткового мінімуму на 1 особу (загальний показник)  
2. єдиного соціального внеску, платник якого є роботодавець  
3. соціальної пільги 
4. мінімальної заробітної плати на 1-ше число звітного місяця 
5. немає вірної відповіді 

3

608

 Стандартна податкова соціальна пільга відповідно до основних положень Податкового кодексу України дорівнює 
розміру: 
1. прожиткового мінімуму на 1 особу (загальний показник) на 1-ше січня звітного року 
2. прожиткового мінімуму на 1 особу (загальний показник) на 1-ше число звітного місяця 
3. мінімальної заробітної плати на 1-ше січня звітного року 
4. мінімальної заробітної плати на 1-ше число звітного місяця 
5. немає вірної відповіді 

3

609

 При нарахуванні страхових зборів до складу бази визначення єдиного соціального внеску, який нараховується на 
заробітну плату найманих працівників, не включається: 
1. основна заробітна плата 
2. добові 
3. відпускні 
4. премії та заохочувальні виплати 
5. лікарняні 

2

610

 При нарахуванні страхових зборів до складу бази визначення єдиного соціального внеску,  який нараховується 
роботодавцями на фонд оплати праці найманих працівників,  не  включається:  
1. компенсаційні виплати 
2. основна заробітна плата 
3. додаткова заробітна плата  
4. премії 
5. винагороди 

1

611
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 Яким проведенням  відображається господарська операція «Утримано із заробітної плати головного бухгалтера 
військовий збір»? 
1. Дт66 Кт64 
2. Дт92 Кт65 
3. Дт91 Кт65 
4. Дт66 Кт685 
5. Дт65 Кт66 

1

612

 Яким проведенням відображається господарська операція «Нарахований єдиний соціальний  внесок на заробітну 
плату головного бухгалтера»? 
1. Дт66 Кт65 
2. Дт92 Кт65 
3. Дт91 Кт65 
4. Дт65 Кт471 
5. Дт65 Кт66 

2

613

 Яким записом належить відобразити в обліку нарахування на заробітну плату лаборантів експериментальної 
лабораторії? 
1. Дт92 Кт65 
2. Дт91 Кт65 
3. Дт23 Кт65 
4. Дт94 Кт65 
5. Дт90 Кт65 

4

614

 Яким записом належить відобразити в обліку нарахування на заробітну плату спеціалістів відділу технічного 
контролю? 
1. Дт92 Кт65 
2. Дт91 Кт65 
3. Дт23 Кт65 
4. Дт94 Кт65 
5. Дт90 Кт65 

2

615

 Утримання податку з доходів фізичних осіб в обліку необхідно проводити бухгалтерським проведенням: 
1. Дт661 Кт641 
2. Дт641 Кт661 
3. Дт661 Кт662 
4. Дт662 Кт661 
5. Дт92 Кт641 

1

616

 Яким проведенням  відображається операція «Нараховані відпускні інженеру в межах сум, що не покриті 
забезпеченням»? 
1. Дт91 Кт661 
2. Дт471 Кт661 
3. Дт92 Кт661 
4. Дт79 Кт661 
5. Дт661 Кт471 

1

617

 Яким проведенням відображається операція «Нараховані відпускні інженеру в межах сум, покритих 
забезпеченням»? 
1. Дт91 Кт661 
2. Дт471 Кт661 
3. Дт92 Кт661 
4. Дт79 Кт661 
5. Дт661 Кт471 

2

618

 Що є підставою для нарахування допомоги  з тимчасової непрацездатності? 
1. особова картка 
2. заява працівника 
3. листок непрацездатності 
4. наказ керівника підприємства 
5. наряд 

3

619

 Якої норми робочого часу не повинна перевищувати  загальна нормальна тривалість робочого тижня, год.? 
1. немає вірної відповіді 
2. 48 
3. 24 
4. 56 
5. 40 

5

620

 Яким проведенням відображається операція –нараховані, але не одержані персоналом  у встановлений строк  суми з 
оплати праці? 
1. Дт661 Кт651 
2. Дт661 КТ662 
3. Дт662 Кт661 
4. Дт661 Кт311 
5. Дт92 Кт662 

2

621

 Яким є граничне обмеження заробітку працівника, який припустився виробничого браку? 
1. не менше 2/3 окладу 
2. не більше 2/4 окладу 
3. не менше 2/4 окладу 
4. не менше 3/4 окладу 
5. не більше 3/4 окладу 

1

622

 Якою є ставка податку на доходи фізичних осіб, сумарні трудові виплати нараховані на користь яких не 
перевищують 10 прожиткових мінімумів у розрахунку на працездатну особу? 
1. 5% 
2. 18% 
3. 16% 
4. 17% 
5. 21% 

2

623

 Чому дорівнює ставка єдиного соціального внеску, який нараховується на заробітну плату найманих працівників? 
1. 2,6% 
2. 2,0% 
3. 22% 
4. 6,1% 
5. 3,2% 

3

624
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 Чому дорівнює ставка єдиного соціального внеску, нарахований на допомогу з тимчасової непрацездатності 
найманим  працівникам? 
1. 2,6% 
2. 22,0% 
3. 3,6% 
4. 6,1% 
5. 3,2% 

2

625

 За якою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується сума виплат працівникам, що перевищує 10 
прожиткових мінімумів у розрахунку на працездатну особу? 
1. 5% 
2. 15% 
3. 16% 
4. 18% 
5. 21% 

4

626

 Вказати розмір заробітної плати , який належить нарахувати  слюсарю, що виготовив 25 виробів (план 23 вироби) . 
Премія 18% за кожен понадплановий  виріб, а відрядний розцінок – 32,60 грн. 
1. 815,00 грн.  
2. 826,74 грн.  
3. 961,70 грн.  
4. 761,54 грн.  
5. 749,80 грн.  

2

627

 Вказати розмір заробітної плати,  який  належить нарахувати  інженеру за березень поточного року (22 робочі дні) , 
якщо його оклад становить 1500 грн.,  а 3 робочих дні він перебував у відпустці за власний рахунок:  
1. 1500,00 грн. 
2. 1295,45 грн. 
3. 1200,00 грн. 
4. 1431,81 грн. 
5. 204,55 грн.  

2

628

 1 . 3 12,7 1 грн.  
2 . 1 74,6 8 грн.  
3 . 1 52,8 5 грн.  
4 . 3 25,7 4 грн.  

В казати розмір допомоги з тимч асово ї 
непрацездатності  особи , яка має страховий стаж  6  
років ,  у  розрахун ковому  п еріоді сум арний зароб іток 
3 974  грн.,  кількість  календарн их  дн ів 91,  робочих – 
61 . Тривалість  тимчасової не прац ездатності 5 днів .  5 . 1 95,4 4 грн.  
 

3

629

 1 . 325,74  грн . 
2 . 260,59  грн . 
3 . 131,01  грн . 
4 . 141,01  грн . 

У  якому розмірі нал ежить  нарахувати доп омогу  з 
тимчасової непрац ездатн ост і особі , яка має страховий стаж  3 
роки, якщо  у розрахунковому п еріоді ї ї сумарни й заробіток 
3 974  г рн.,  кільк ість  к але ндарни х днів 91, робочих – 61. 
Триваліс ть  тимчасової н епрацездатності 5 днів .  5 . 174,68  грн . 
 

3

630

 1. 2  358,33  грн. 
2. 2  653,13  грн. 
3. 1  865,93  грн. 
4. 2  332,42  грн. 

В изначити суму відпускних,  які повинн і бути 
нараховані  бухгал теру, якщо в  розрахунк овому  період і 
його сумарний заробіток –  14  1 50 грн., кількість 
календарних днів  –  1 82, робочих –  128  (право на 
додаткову відпустку не передбачається) : 5. 2  021,43  грн. 
 

3

631

 Яким проведенням належить відобразити заробітну плату, нараховану прибиральниці? 
1. Дт93 Кт66 
2. Дт92 Кт66 
3. Дт91 Кт66 
4. Дт23 Кт66 
5. Дт94 Кт66 

2

632

 Яким проведенням належить відобразити премію, нараховану слюсарю допоміжного виробництва? 
1. Дт94 Кт 66 
2. Дт92 Кт 66 
3. Дт91 Кт 66 
4. Дт23 Кт 66 
5. Дт97 Кт 66 

4

633

 Яким проведенням належить відобразити заробітну плату, нараховану робітникам машинобудівного заводу, які 
зайняті на будівельних роботах? 
1. Дт94 Кт 66 
2. Дт92 Кт 66 
3. Дт91 Кт 66 
4. Дт15 Кт 66 
5. Дт23 Кт 66 

4

634

 Яким проведенням належить відобразити основну заробітну плату агента з продаж? 
1. Дт94 Кт 66 
2. Дт92 Кт 66 
3. Дт91 Кт 66 
4. Дт93 Кт 66 
5. Дт23 Кт 66 

4

635

 Як в бухгалтерському обліку відображається нарахування відпускних директора у розмірі 2 050 грн., якщо сальдо 
забезпечення виплат персоналу становить 2 500 грн.? 
1. Дт94 Кт 66 
2. Дт92 Кт 66 
3. Дт471 Кт 66 
4. Дт97 Кт 66 
5. Дт95 Кт 66 

3

636

 Мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки за відпрацьований час  повинна становити не менше (в 
календарних днях) : 
1. 56 
2. 21 
3. 24 
4. 14 
5. 28 

3

637
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 Оплата щорічних відпусток входить до:  
1. фонду основної заробітної плати 
2. фонду заохочувальних виплат працівникам 
3. фонду додаткової заробітної плати 
4. фонду компенсаційних виплат 
5. виплат,  що не входять до фонду оплати праці 

3

638

 Вкажіть розмір утримань аліментів  на 2-х дітей від заробітку:  
1. 25,0% 
2. 50,0% 
3. 33,3% 
4. 15,0% 
5. 66,7% 

3

639

 Яким є розмір аліментів, які утримуються на 1-у дитину? 
1. 25,0% 
2. 50,0% 
3. 33,3% 
4. 15,0% 
5. 66,7% 

1

640

 Максимальна величина бази для нарахування єдиного соціального внеску становить: 
1. 15 розмірів  мінімальної заробітної плати,  встановленої законом (загальний показник)  
2. 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 
3. 10 прожиткових мінімумів (загальний показник)   
4. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 
5. 1,4 прожиткового мінімуму (загальний показник)  

2

641

 Відношення планового фонду відпускних працівника до планового фонду оплати праці всіх працівників на рік – це: 
1. Коефіцієнт забезпечення 
2. Коефіцієнт нарахування  
3. Коефіцієнт відповідності 
4. Коефіцієнт заробітку 
5. Коефіцієнт утримань 

1

642

 Забезпечення на виплату заробітної плати за час відпустки  розраховується шляхом множення коефіцієнта 
забезпечення на: 
1. Плановий фонд оплати праці на місяць 
2. Фактичний фонд оплати праці на місяць 
3. Плановий фонд оплати праці на рік 
4. Фактичний фонд оплати праці на рік 
5. Фактичний фонд відпускних на рік 

2

643

 1 . 0 ,072 
2 . 0 ,974 
3 . 1 ,026 
4 . 0 ,070 

Чому  буде дорівнювати кое фіцієнт забезп ечення,  якщо у 
розрахунку на  рік плановий ф онд  оплати праці  всіх 
працівн иків  становить  325  890  г рн.,  плановий фонд 
відпускних – 23 5 00 грн.,  тод і як фактичний  місячни й фонд 
оплати п рац і – 22  900  грн.? 5 . 0 ,086 
 

1

644

 1 . 1 908 грн . 
2 . 1 958 грн . 
3 . 1 651 грн . 
4 . 1 609 грн . 

У  як ом у розмірі належить  в изнати забезпечення  виплат  
відпусток,  якщо у  розр ахунку  на  рік плановий фонд оплати  
праці всіх працівників становить  325  890  грн., плановий фонд  
відпускних – 23 500 грн. , тоді як факти чний місячний  фонд  
оплати п рац і – 22  900  грн.? 5 . 2 350 грн . 
 

3

645

 У якому розмірі належить утримати податок  на доходи фізичних осіб з працівника, місячний заробіток якого 
складає 4 400 грн.  (довідка:  мінімальний прожитковий мінімум для працездатної особи на 01.01.2018 р . – 1 762 грн.) ? 
1. 474,84 грн.  
2. 633,42 грн.  
3. 549,05 грн.  
4. 792,00 грн.  
5. 160,95 грн.  

4

646

 У якому розмірі належить утримати податок  на доходи фізичних осіб з працівника, місячний заробіток якого 
складає 12 000 грн. (довідка: соціальна пільга у 2018 р. – 881 грн, ставка ПДФО  – 18,0%) ? 
1. 2001,42 грн. 
2. 1842,84 грн. 
3. 1139,05 грн. 
4. 2160,00 грн. 
5. 2208,73 грн. 

4

647

 Яку суму військового збору буде утримано з працівника, якщо розмір заробітної плати працівника становить 11 500 
грн.  (довідка: мінімальний  прожитковий  мінімум для працездатної особи – 1762 грн , ставка внеску – 1,5%? 
1. 146,07 грн.  
2. 172,5 грн. 
3. 130,00 грн.  
4. 26,43 грн. 
5. 225,00 грн.  

2

648

 Яка сума єдиного соціального внеску буде нарахована на заробіток працівника, якщо він становить 11 500 грн.? 
1. 2530,00 грн. 
2. 2554,00 грн. 
3. 2240,00 грн. 
4. 1498,00 грн. 
5. 1225,00 грн. 

1

649

 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про власний капітал і розкриття такої 
інформації у фінансовій звітності визначаються: 
1. П(С) БО 3 
2. П(С) БО 2 
3. П(С) БО 5 
4. П(С) БО 7 
5. П(С) БО 8 

3

650
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 Яким є мінімальний  розмір статутного капіталу для акціонерного товариства? 
1. 100 мінімальних заробітних плат 
2. 1 350мінімальних заробітних плат 
3. 1 250 мінімальних заробітних плат 
4. 1 250 неоподатковуваних мінімумів 
5. не встановлений нормативно 

3

651

 Мінімальна величина резервного капіталу для акціонерного товариства становить згідно із законодавством: 
1. 10% статутного капіталу 
2. 15% статутного капіталу 
3. 25% статутного капіталу 
4. 5% чистого прибутку 
5. 25% чистого прибутку 

2

652

 Якими  є умови визнання елементів власного капіталу? 
1. достовірна оцінка 
2. ймовірність збільшення економічних вигод 
3. ймовірність зменшення економічних вигод 
4. одночасне визнання з активами або зобов’язаннями 
5. таких критеріїв не встановлено П(С) БО 

4

653

 Якою буде величина статутного капіталу товариства, якщо воно випустило 80 000 шт. акцій  номінальної вартості 
25,0 грн. і вони  розміщені по 26,1 грн .? 
1. 2 000 000 грн. 
2. 2 088 000 грн. 
3. 88 000 грн.  
4. 1 341 250 грн. 
5. 2 044 000 грн. 

1

654

 Якою буде величина емісійного доходу товариства, якщо воно випустило 80 000 шт. акцій номінальної вартості 25,0 
грн.  і вони розміщені по 26,1 грн.? 
1. 2 000 000 грн. 
2. 2 088 000 грн. 
3. 88 000 грн.  
4. 1 341 250 грн. 
5. 2 044 000 грн. 

3

655

 Якою кореспонденцією рахунків фіксується оголошений та зареєстрований статутний капітал? 
1. Дт685 Кт40 
2. Дт46 Кт40 
3. Дт40 Кт46 
4. Дт421 Кт40 
5. Дт46 Кт685 

2

656

 Якою кореспонденцією рахунків фіксується сума перевищення вартості розміщення акцій над їх номіналом за 
готівковими внесками  учасників? 
1. Дт40 Кт421 
2. Дт46 Кт421 
3. Дт30 Кт421 
4. Дт30 Кт40 
5. Дт421 Кт30 

3

657

 Яким чином повинен бути відображений в бухгалтерському обліку внесок до статутного капіталу паливом після 
реєстрації збільшення статутного капіталу товариства? 
1. Дт685 Кт40 
2. Дт203 Кт40 
3. Дт203 Кт685 
4. Дт203 Кт46 
5. немає вірної відповіді 

4

658

 Частка учасника в статутному капіталі товариства складає 37 500 грн . В якості внеску до статутного капіталу цим 
акціонером передано торгову марку справедливої вартості 40 000 грн.  Яким  записом  буде проведена сума 37 500 грн.? 
1. Дт12 Кт421 
2. Дт12 Кт46 
3. Дт12 Кт40 
4. Дт15 Кт685 
5. Дт12 Кт685 

2

659

 1. Дт12  Кт421 
2. Дт12  Кт46  
3. Дт12  Кт40  
4. Дт15  Кт685 

Частка учасника в  статутному  капіталі  товариства 
складає 37 500 грн.  В  якості вн еску до статутног о 
капітал у цим акціонером  передан о торгову марк у 
справедл ивої вартос ті 40 0 00 грн. Яким зап исом буде 
проведен а різниця  між оцінкою  внеск ів (2 500 грн. ) ? 5. Дт12  Кт685 
 

1

660

 1 . 17 7 36 0  грн.  
2 . 17 8 00 0  грн.  
3 . 64 0 грн . 
4 . 14  240  грн . 

Учасник  має 8 % акц ій АТ ,  а статутний капітал 
товариства  становить  2 217  тис. грн. В  якос ті внеску 
до  статутного капіталу  цим акціонером передан о 
верстат с праведли вої  вартос ті  178  000  грн.  Яка сума 
буде проведена  як емісій ний дох ід? 5 . він не утворюється 
 

3

661

 1. 177 36 0 грн . 
2. 178 00 0 грн . 
3. 640 грн . 
4. 14 240  грн . 

Учасник  має 8% акцій АТ , а  статутни й капітал 
товариства  становить  2 217  тис. грн.  В  якості  вн еску до 
статутн ого  кап італу цим  акціонером  пе редано  ве рстат 
справедл ивої вартості 178  000 г рн. Яка сума буде 
проведен а записом Дт10  Кт46? 5. він не утворюється  
 

1

662

 Яким записом належить проводити номінальну вартість анульованих акцій? 
1. Дт451 Кт311 
2. Дт40 Кт 451 
3. Дт421 Кт451 
4. Дт443 Кт451 
5. Дт442 Кт451 

2

663
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 Яким записом належить проводити перевищення викупної вартості акцій  над вартістю їх перепродажу за умови 
наявності сальдо емісійного доходу? 
1. Дт451 Кт311 
2. Дт40 Кт451 
3. Дт421 Кт451 
4. Дт44 Кт451 
5. Дт46 Кт451 

3

664

 Яким записом належить проводити перевищення викупної вартості акцій  над вартістю їх перепродажу за умови 
відсутності сальдо емісійного доходу? 
1. Дт451 Кт311 
2. Дт40 Кт451 
3. Дт421 Кт451 
4. Дт44 Кт451 
5. Дт46 Кт451 

4

665

 Яким записом акціонерному товариству належить проводити  перевищення вартості перепродажу над викупною 
вартістю акцій? 
1. Дт451 Кт311 
2. Дт31 Кт421 
3. Дт421 Кт451 
4. Дт44 Кт451 
5. Дт451 Кт421 

2

666

 Підприємство за підсумками  звітного року отримало чистий  прибуток  у розмірі 25 000 грн . На яку величину має 
бути поповнений резервний капітал (він не досягає нормативного розміру) ? 
1. 2 500,0 грн. 
2. 3 750,0 грн. 
3. 1 250,0 грн. 
4. 2 000,0 грн. 
5. 5 250,0 грн. 

3

667

 Яким записом  слід відобразити поповнення резервного капіталу за умов нормальної господарської діяльності? 
1. Дт43 Кт40 
2. Дт42 Кт43 
3. Дт67 Кт43 
4. Дт44 Кт43 
5. Дт43 Кт67 

4

668

 Якою кореспонденцією рахунків відображається в обліку безоплатне отримання  основних засобів? 
1. Дт10 Кт745 
2. Дт10 Кт718 
3. Дт10 Кт424 
4. Дт15 Кт424 
5. Дт15 Кт745 

3

669

 Яка кореспонденція рахунків відповідає операції «Викуплені власні акції»? 
1. Дт451 Кт 311 
2. Дт40 Кт451 
3. Дт451 Кт421 
4. Дт46 Кт311 
5. Дт311 Кт451 

1

670

 Як належить відобразити в бухгалтерському обліку спрямування прибутку, отриманого в звітному періоді,  на 
покриття збитків, що виникли раніше? 
1. Дт43 Кт442 
2. Дт442 Кт443 
3. Дт443 Кт442 
4. Дт441 Кт442 
5. Дт79 Кт442 

3

671

 Збільшення якої з наведених статей обумовлює скорочення власного капіталу підприємства? 
1. статутний капітал 
2. неоплачений капітал 
3. додатковий капітал 
4. нерозподілений прибуток 
5. резервний капітал 

2

672

 Збільшення якої з наведених статей обумовлює приріст власного капіталу підприємства? 
1. непокритий збиток 
2. неоплачений капітал 
3. резервний капітал 
4. вилучені акції 
5. вилучені вклади 

3

673

 Яка оцінка є базовою в обліку доходів? 
1. первісна вартість 
2. історична собівартість 
3. фактична собівартість  
4. справедлива вартість 
5. чиста реалізаційна  вартість 

4

674

 Яким чином визнаються витрати , які не можливо прямо пов’язати  з доходом? 
1. одночасно з визнанням доходу 
2. систематично 
3. на основі розподілу 
4. відносяться до складу витрат періоду 
5. не визнаються 

4

675

 До складу витрат іншої звичайної діяльності належать: 
1. заробітна плата фінансового директора 
2. відсотки за користування кредитом 
3. собівартість реалізованих фінансових інвестицій 
4. сума, дивідендів нарахована акціонерам 
5. визнані штрафи 

3

676
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 Яким чином визнаються доходи від надання послуг,  що полягають у виконанні невизначеної кількості операцій, за 
П(С) БО? 
1. на основі вивчення виконаної роботи 
2. за принципом нарахування  
3. визначенням питомої ваги обсяг наданих послуг 
4. визначенням питомої ваги обсягу понесених витрат 
5. шляхом рівномірного нарахування 

5

677

 Яким записом  коригується виручка від реалізації продукції на величну пов’язаної з нею безнадійної заборгованості? 
1. Дт704 Кт361 
2. немає вірної відповіді 
3. Дт361 Кт701 
4. Дт701 Кт704 
5. Дт701 Кт38 

2

678

 Платежі за використання нематеріальних активів іменуються: 
1. процентами 
2. дивідендами 
3. роялті 
4. амортизацією 
5. дисконтом/премією 

3

679

 1.  1 200 грн.  
2.  20 400 грн . 
3.  17 200 грн . 
4.  10 000 грн . 

Якою  буде величи на  доходів від інвестиційної  діяльн ост і, 
яку буде списано н а фінансовий результат,  якщо : 
підп риємство отримало виручку від реалізації товарів  – 7  2 00 
грн.  (з ПДВ) , основних засобів  – 12  000  грн.  (з ПДВ) ; 
неопераційна курсова різни ця –  1 200  г рн.? 5.  11 200 грн . 
 

1

680

 1 . 1 200 грн .  
2 . 20  400  грн . 
3 . 17  200  грн . 
4 . 10  000  грн . 

Якою  буде величи на  доходів від  іншої  операційної  
діяльності , як у буде списан о н а фінансовий  результат, якщо:  
підп риємство отримало  виручку від  реалізації  товарів – 7 200  
грн.  (з  ПДВ) , основних засоб ів  –  12 000 грн.  (з  ПДВ) ; 
неопераційна курсова різни ця –  1 200  г рн.? 5 . 11  200  грн . 
 

4

681

 Якою буде величина фінансових витрат, якщо: нараховані відсотки за користування кредитом – 3 100 грн., 
собівартість реалізованих фінансових інвестицій – 2 700 грн. , визнані штрафи – 300 грн.? 
1. 300 грн. 
2. 2 700 грн. 
3. 5 800 грн. 
4. 3 100 грн. 
5. 6 100 грн. 

4

682

 Якою буде величина операційних витрат, якщо: нараховані відсотки за користування кредитом – 3 100 грн., 
собівартість реалізованих фінансових інвестицій – 2 700 грн. , визнані штрафи – 300 грн.? 
1. 3 100 грн. 
2. 2 700 грн. 
3. 5 800 грн. 
4. 300 грн. 
5. 6 100 грн. 

4

683

 1 . 5  3 00  грн . 
2 . 2  8 00  грн . 
3 . 800 грн. 
4 . 4  1 00  грн . 

Яким  буде фінансовий результат від  операційної діяльн ост і (без 
урахування  витрат з податку на прибуток)  , якщо: підп риємство 
отримало в иручку  від  н адання  послуг – 1 5 000 г рн. (з  ПДВ) , соб івартість  
яких  склала  8  400 грн.; сплати ло  відсотки за користування  кредитом – 
2 000  грн. та штраф податковим органам – 1  300  грн.?  5 . 2  1 00  грн . 
 

2

684

 1.  2 500  грн .  
2.  1 800  грн .  
3.  4 300  грн .  
4.  7 300  грн .  

Яким  буде результат фінансової  діяльності  підп риємства,  
якщо  виручка  від реалізації  фінан сових інвестицій ск лала  8 5 00  
грн. (їх  собівартість  6  0 00 грн. ) , сплачені відсотки за  
банківським  к реди том – 1  2 00  грн., а одержан і від інвесторів  
дивіденди –  3 0 00 грн.?  5.  5 500  грн .  
 

2

685

 1 . 2 500 грн .  
2 . 1 800 грн .  
3 . 4 300 грн .  
4 . 7 300 грн .  

Яким  буде фінансови й результат іншо ї звичайно ї  
діяльності  підприємства, якщо  виручка  від реалізаці ї  
фінан сових інвестицій склала 8  50 0 грн. (їх  соб іварт ість  
6 000  грн.) ,  сплачені  відсотки за  банківським  кредитом –  
1 200  грн., а одержані  від  інвесторів  дивіденди – 3 00 0 грн. ? 5 . 5 500 грн .  
 

1

686

 Яким записом  належить врахувати формування резерву сумнівних боргів при реалізації товарів? 
1. Дт944 Кт 38 
2. Дт702 Кт38 
3. Дт38 Кт704 
4. Дт704 Кт38 
5. Дт38 Кт361 

1

687

 Якою кореспонденцією рахунків  відображається нарахування відсотків за користування кредитом, отриманим на 3 
місяці з метою придбання основних засобів? 
1. Дт15 Кт684 
2. Дт92 Кт684 
3. Дт95 Кт 684 
4. Дт95 Кт 60 
5. Дт60 Кт 684 

3

688

 Орендна плата за договором оперативної оренди, що не є основною діяльністю орендодавця,  відображається в 
обліку останнього записом: 
1. Дт949 Кт685 
2. Дт377 Кт703 
3. Дт373 Кт713 
4. Дт713 Кт631 
5. Дт373 Кт531 

3

689
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 Орендна плата за договором  оперативної оренди, що є основною діяльністю орендодавця, відображається в обліку 
останнього записом: 
1. Дт949 Кт685 
2. Дт377 Кт713 
3. Дт373 Кт703 
4. Дт713 Кт631 
5. Дт373 Кт531 

3

690

 Орендна плата за договором оперативної оренди виробничого устаткування  в обліку орендаря відображається 
записом: 
1. Дт94 Кт685 
2. Дт373 Кт713 
3. Дт91 Кт685 
4. Дт92 Кт685 
5. Дт713 Кт685 

3

691

 Яким записом належить відобразити собівартість реалізованих покупцям меблів,  які не використовуються за 
призначенням? 
1. Дт943 Кт286 
2. Дт131 Кт106 
3. Дт976 Кт106 
4. Дт902 Кт286 
5. Дт361 Кт106 

1

692

 Яким записом належить відобразити виручку від реалізації покупцям меблів, які не використовуються за 
призначенням? 
1. Дт377 Кт712 
2. Дт106 Кт742 
3. Дт106 Кт746 
4. Дт943 Кт286 
5. Дт377 Кт746 

1

693

 Яким записом  відображається штраф,  нарахований за результатами податкової перевірки? 
1. Дт642 Кт715 
2. Дт948 Кт642 
3. Дт952 Кт642 
4. Дт977 Кт642 
5. Дт642 Кт733 

2

694

 1.  Дт373  Кт 141 
2.  Дт141  Кт  721  
3.  Дт141  Кт 373 
4.  Дт961  Кт 141 

ВАТ  «Альфа» володіє 69 % акцій ВАТ «Сігма» . За 
підсумк ами  звітного  року ВАТ «С ігм а»  отримало 
оподатковуваний прибуток  у  розмір і 214 000  грн. Якою 
кореспонденцією рахунків необхідно  відобразити вказану 
операцію  в  обліку  ВАТ «Альфа»? 5.  Дт373  Кт 721 
 

2

695

 1 . Дт373 Кт141  
2 . немає вірно ї відповіді  
3 . Дт141 Кт721  
4 . Дт961 Кт141  

ВАТ  «Альфа»  володіє 69% акцій ВАТ  «Сігма» . За 
підсумк ами  звітн ого  рок у ВАТ «Сігма» отримало 
оподатковуваний прибуток  у розмірі 214 000 г рн. Якою  
кореспонденцією рахунк ів необхідно  відобразити вказан у 
операцію  в  обліку  ВАТ «Сігма»? 5 . Дт373 Кт721  
 

2

696

 Яким записом  відображається стягнення банком  плати за розрахунково-касове обслуговування підприємства? 
1. Дт91 Кт31 
2. Дт92 Кт31 
3. Дт93 Кт31 
4. Дт44 Кт31 
5. Дт95 Кт31 

2

697

 Яким записом належить відобразити операцію «Акцептований  рахунок  міськводоканалу за послуги з 
водопостачання та водовідведення цехових приміщень»? 
1. Дт91 Кт 685 
2. Дт23 Кт685 
3. Дт92 Кт685 
4. Дт949 Кт685 
5. Дт685 Кт311 

1

698

 Яким записом  необхідно списувати змінні загальновиробничі витрати? 
1. Дт901 Кт91 
2. Дт949 Кт91 
3. Дт23 Кт91 
4. Дт704 Кт91 
5. Дт93 Кт91 

3

699

 1. 10  000  грн.  
2. 15  000  грн.  
3. 19  000  грн.  
4. 23  000  грн.  

На  основі наведеного перел іку здійсн іть класиф ікацію  доход ів і визначте суму доходу від 
основно ї  діяльност і підп риємства: 1)  дох ід від  реалізації готово ї продукції – 10  000  грн.; 2) 
дохід  від  реалізац ії  основни х засоб ів –  5 000  г рн.; 3 ) дохід  від  неоперац ійної курсово ї  різниці 
– 4 000 грн.;  4) дохід  від  спис анн я  кредиторської  заборг ованості  –  3 00 0  грн.; 5) одержані 
штрафи за невиконання  умов договору – 1 00 0 грн . 5. 9 0 00 грн. 
 

1

700

 1. 9 0 00 грн. 
2. 10  000  грн.  
3. 4 0 00 грн. 
4. 13  000  грн.  

На  основі наведеног о переліку  зд ійсніть  класифікацію  доход ів  підприємства і визначте 
суму іншого оп ерацій ного доходу : 1) дохід від реалізації  готово ї продукц ії –  10  000  грн.; 2) 
дохід  від  реалізац ії  основни х засоб ів –  5 000  г рн.; 3 ) дохід  від  неоперац ійної курсово ї  різниці 
– 4 000 грн.;  4) дохід  від  спис анн я  кредиторської  заборг ованості  –  3 00 0  грн.; 5) одержані 
штрафи за невиконання  умов договору – 1 00 0 грн . 5. 23  000  грн.  
 

1

701

 1. 5  813  грн . 
2. 6  313  грн . 
3. 7  013  грн . 
4. 6  513  грн . 

За  м ісяць на  підприєм стві  мали місце такі операції: 1)  нарахован а 
заробітн а плата офісним працівникам  – 3 200 грн .; 2) утрим ан о з поточн ого  
рахунку  плату  за розрахункове обсл уговування – 11 3 грн. ; 3) сформовани й 
резе рв с умн івн их  боргів  – 700 грн. ; 4) сп лачено за ауди торську п еревірку –  
3 000  грн. (з  ПДВ) .  Яка сума пови нна  бути проведена за Дт 9 2? 5. 5  700  грн . 
 

1

702
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 1 . 700 грн. 
2 . 6 3 13  грн . 
3 . 7 0 13  грн . 
4 . 6 5 13  грн . 

За  місяць  на підприємстві мали місце такі  операції:  1) нарахован а 
заробітн а плата  офісним працівник ам – 3 200  грн. ; 2) утриман о з поточного 
рахунку  плату за розрахункове обс луговування  – 11 3 грн .; 3) сформований  
резе рв сумнівних  боргів  – 700 грн. ; 4) сплачено за ауди торську перевірк у – 
3 000  грн. (з  ПДВ) .  Яка сума пови нна  бути проведена за Дт 9 4? 5 . 5 8 13  грн . 
 

1

703

 1 . 2  000 грн . 
2 . 1  500 грн . 
3 . 50 0 грн . 
4 . 6  000 грн . 
5 . 2  600 грн . 

За  місяць на підп риємстві мали м ісц е такі  операції: 1 ) нарахован а 
заробітн а плата з відрахуваннями за ремонт тари – 1 5 00 грн ., 
виробничому персоналу  – 4  000  грн .; 2 ) сформований резе рв  сумнівних 
боргів – 600  грн.; 3 ) сплачен о за рекламу – 600  грн . (з  ПДВ) .  Яка сума 
повинна  бути проведена за Д т 93? 

6 . 2  700 грн . 
 

1

704

 Яким стандартом регулюється облік зобов’язань за орендними  операціями? 
1. П(С) БО 17 
2. П(С) БО 11 
3. П(С) БО 12 
4. П(С) БО 13 
5. П(С) БО 14 

5

705

 Який метод для оцінки випущених облігацій використовує емітент? 
1. справедливої вартості 
2. участі в капіталі 
3. ефективної ставки відсотка 
4. історичної собівартості 
5. немає вірної відповіді 

3

706

 Якщо облігації номінальної вартості 2,0 грн.  розміщені за 2,1 грн. за облігацію,  то різниця визнається емітентом як: 
1. доходи 
2. втрати 
3. премія  
4. дисконт 
5. амортизована собівартість 

3

707

 Якщо 20 000 шт.  облігацій номінальної вартості 2,00 грн.  розміщені по 2,10 грн. за облігацію строком на 3 роки  під 
15% річних (відсотки  нараховуються щокварталу) ,  якою буде сума відсотків, періодично виплачуваних емітентом 
утримувачу таких облігацій? 
1. 6 000,0 грн. 
2. 6 300,0 грн. 
3. 3 000,0 грн. 
4. 3 150,0 грн. 
5. 1 500,0 грн. 
6. 1 575,0 грн. 

5

708

 Якщо 20 000 шт.  облігацій номінальної вартості 2,00 грн.  розміщені по 2,10 грн. за облігацію строком на 3 роки  під 
15% річних (відсотки нараховуються щокварталу) , чому дорівнюватиме  премія? 
1. 40 000 грн.  
2. 2 000 грн. 
3. 42 000 грн.  
4. 6 000 грн. 
5. 6 300 грн. 

2

709

 Якщо облігації номінальної вартості 2,05 грн.  розміщені по 2,00 грн. за облігацію,  то різниця 
визнається емітентом  як: 
1. доходи 
2. втрати 
3. премія  
4. дисконт 
5. амортизована собівартість 

4

710

 1 . 3 802,50 грн . 
2 . 3 900,00 грн . 
3 . 1 950,00 грн . 
4 . 1 901,25 грн . 
5 . 3 433,40 грн . 

Якщо 13 00 0 шт. облігац ій  номінально ї вартості  1,9 5 грн.  
розміщені по 1 ,90  грн.  за  облігацію  строком на  2 роки  під 1 5% 
річн их (відсотки н араховуються кожних  півроку ) , якою  буде  
сума відсотків , періодично виплачуваних  е міт ентом  
утримувачу таких  обліг ацій?  

6 . 1 716,70 грн . 
 

4

711

 Якщо 13 000 шт.  облігацій номінальної вартості 1,95 грн.  розміщені по 1,90 грн. за облігацію строком на 2 роки  під 
15% річних (відсотки нараховуються кожних півроку) ,  чому дорівнюватиме дисконт? 
1. 650 грн. 
2. 25 350 грн.  
3. 24 700 грн.  
4. 3 803 грн. 
5. 3 705 грн. 

1

712

 Яким записом  відображається сума відсотків, нарахованих на користь утримувача облігацій, у емітента? 
1. Дт92 Кт523 
2. Дт523 Кт733 
3. Дт95 Кт523 
4. Дт523 Кт521 
5. Дт95 Кт684 

5

713

 Яким записом  відображається сума амортизації дисконту за випущеними облігаціями у емітента? 
1. Дт92 Кт523 
2. Дт523 Кт733 
3. Дт95 Кт523 
4. Дт523 Кт521 
5. Дт952 Кт684 

3

714

 Яким записом  відображається сума амортизації премії за випущеними облігаціями у емітента? 
1. Дт522 Кт521 
2. Дт521 Кт733 
3. Дт952 Кт523 
4. Дт522 Кт733 
5. Дт733 Кт522 

4

715
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 Яка кореспонденція рахунків відповідає операції «Відображено премію за розміщеними облігаціями»? 
1. Дт311 Кт521 
2. Дт523 Кт521 
3. Дт521 Кт522 
4. Дт952 Кт523 
5. Дт522 Кт733 

3

716

 Яка кореспонденція рахунків відповідає операції «Відображено дисконт за розміщеними облігаціями»? 
1. Дт311 Кт521 
2. Дт523 Кт521 
3. Дт521 Кт522 
4. Дт952 Кт523 
5. Дт522 Кт733 

2

717

 Яка кореспонденція рахунків відповідає операції «Відображено номінальну вартість розміщених облігацій» 
(розміщення за номіналом) ? 
1. Дт311 Кт521 
2. Дт523 Кт521 
3. Дт521 Кт522 
4. Дт952 Кт523 
5. Дт522 Кт733 

1

718

 За якою вартістю погашається облігаційна позика? 
1. вартістю розміщення  
2. справедливою вартістю 
3. за сумою нарахованих відсотків 
4. ринковою вартістю 
5. номінальною вартістю 

5

719

 Якщо орендна плата, нарахована за договором оренди офісу на 1 рік, сплачена авансом  за увесь рік  (до настання 
дати першого платежу) , вона у орендаря враховується записом: 
1. Дт39 Кт685 
2. Дт92 Кт685 
3. Дт377 Кт713 
4. Дт377 Кт703 
5. Дт377 Кт69 

1

720

 Якщо орендна плата, нарахована за договором оренди офісу на 1 рік, сплачена авансом  за увесь рік  (до настання 
дати першого платежу) , вона у орендодавця враховується записом: 
1. Дт39 Кт685 
2. Дт92 Кт685 
3. Дт377 Кт713 
4. Дт377 Кт703 
5. Дт377 Кт69 

5

721

 Виробниче устаткування,  отримане  за договором операційної оренди,  у орендаря відображається записом: 
1. Дт104 Кт745 
2. Дт152 Кт531 
3. Дт01 
4. Дт104 Кт532 
5. Дт91 Кт104 

3

722

 Виробниче устаткування,  отримане  за договором фінансової оренди, у орендаря відображається записом: 
1. Дт104 Кт745 
2. Дт152 Кт531 
3. Дт01 
4. Дт104 Кт531 
5. Дт91 Кт104 

2

723

 Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та справедливою (теперішньою ) вартістю об’єкта фінансової 
оренди для орендодавця виступає: 
1. платою за устаткування 
2. фінансовим доходом 
3. фінансовими витратами 
4. аннуїтетом 
5. негарантованою ліквідаційною вартістю 

2

724

 Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та справедливою (теперішньою ) вартістю об’єкта фінансової 
оренди для орендаря виступає:  
1. платою за устаткування 
2. фінансовим доходом 
3. фінансовими витратами 
4. аннуїтетом 
5. негарантованою ліквідаційною вартістю 

3

725

 На якому рахунку враховується заборгованість за об’єкти фінансового лізингу у орендодавця? 
1. 181 
2. 732 
3. 531 
4. 952 
5. 373 
6. 684 

1

726

 На якому рахунку враховується заборгованість за об’єкти фінансового лізингу у орендаря? 
1. 181 
2. 732 
3. 531 
4. 952 
5. 373 
6. 684 

3

727

 Якщо за результатами звітного періоду підприємство отримало прибуток, то рахунок 79 належить закривати 
записом: 
1. Дт44 Кт79 
2. Дт79 Кт44 
3. Дт79 Кт98 
4. Дт98 Кт79 
5. Дт44 Кт43 

2

728

31 липня 2020 р. Страница 56 из 57



 Якщо за  результатами звітного періоду підприємство отримало  збиток, то рахунок 7 9 н алежить  зак ривати запи сом: 
1. Дт7 9 Кт4 4  
2. Дт4 4 Кт7 9  
3. Дт7 9 Кт9 8  
4. Дт9 8 Кт7 9  
5. Дт4 4 Кт4 3  

2

729
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