Облік і оподаткування
1

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

2

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
4
5) немонетарні зобов’язання

3

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

4

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
2
5) інвентарна картка

5

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

6

7

8

1

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
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
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

2

2

9

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.
2
5) 180 грн.

10

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
1
5) Дт641 Кт371
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11

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
1
5) Дт105 Кт631

12

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
3
5) Дт947 Кт631

13

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

14

15

16

17

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

за

розрахунками

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
з

1

2

Яким буде сальдо заборгованості за розрахунками з постачальниками, що належить розкрити у фінансовій
звітності, у запропонованій ситуації. Початкове сальдо заборгованості становить 100 грн., а протягом місяця фактично
отримано матеріальних цінностей на суму 3 000 грн. (в т.ч. ПДВ)та перераховано з поточного рахунка постачальнику
2 400 грн. (в т.ч. ПДВ)?
1) 700 грн.
2) 200 грн.
1
3) 600 грн.
4) 1 000 грн
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
2
5) Дт10 Кт631 та Дт641 Кт631

18

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
2
5) Дт631 Кт621

19

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

20

4

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
3
5) Журнал 5А
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21

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.
1
5) немає вірної відповіді

22

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
4
5) 5 років

23

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
1
5) Дт152 Кт631

24

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

1

25

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
2
5) 503

26

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.
2
5) 1 285,70 грн.

27

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.
2
5) 450,00 грн.

28

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

29

30

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
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

1

1

2
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31

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

32

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
2
5) Дт684 Кт311

33

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

34

35

36

37

1

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

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
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
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

2

4

5

38

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
2
5) об’ява

39

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

40

4

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
3
5) немає вірної відповіді
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42

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

3

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

5

43

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
1
5) усі відповіді вірні

44

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

45

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
1
5) Дт341 Кт182

46

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
5) Дт182 Кт361

47

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

48

49

50

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
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
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

2

3

1

4
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52

53

54

55

56

57

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

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

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

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

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

5

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

3

1

58

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
1
5) Дт361 Кт641

59

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

60

5

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.
2
5) 1 500 грн.
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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.
3
5) Дт641 Кт644 – 3 000 грн.

62

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.
3
5) 34 800 грн.

63

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.
4
5) 34 800 грн.

64

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.
3
5) 34 800 грн.

65

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

66

67

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

4

4

4

68

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 податкові зобов’язання дорівнюють:
1) 18 900 грн.
2) 17 850 грн.
3) 14 400 грн.
4) 16 200 грн.
5
5) 15 300 грн.

69

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.
2
5) 10 050 грн.

70

Якщо за наслідками 2018 р. підприємство отримало прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку –
90 000 грн., в тому числі амортизація основних засобів невиробничого призначення 5 000 грн., залишкова вартість
проданого комп’ютера за даними бухгалтерського обліку 4000, а за даними податкового обліку 3000 грн. Сума податку
на прибуток дорівнює:
1) 16 200 грн
2) 17 280 грн
2
3) 15 120 грн
4) 9 000 грн
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71

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.
3
5) 3 200 грн.

72

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.
1
5) 13 200 грн.

73

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
1
5) нарахованих разових матеріальних виплат

74

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

75

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
3
5) Дт98 Кт17

76

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
2
5) Дт98 Кт17

77

У звітному 2018 р. підприємство отримало прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку – 65 000
грн., а податкового – 80 000 грн. внаслідок наявності різниць. Якою буде сума зобов’язань з податку на прибуток, що її
повинне перерахувати підприємство до бюджету за цей період?
1) 13 650 грн.
2) 14 400 грн.
3) 13 150 грн.
2
4) 10 400 грн.
5) 12 800 грн.
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
2
5) Дт93 Кт641

78

79

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
5) Дт93 Кт641

80

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
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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

82

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
4
5) авансовий звіт

83

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

1

84

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
3
5) Дт663 Кт471

85

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
1
5) Дт663 Кт471

86

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

87

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
3
5) 0,5

88

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
2
5) 0,5

89

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
3
5) немає вірної відповіді

90

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
3
5) немає вірної відповіді
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91

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
2
5) лікарняні

92

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
1
5) винагороди

93

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
1
5) Дт65 Кт66

94

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
2
5) Дт65 Кт66

95

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
4
5) Дт90 Кт65

96

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
2
5) Дт90 Кт65

97

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

98

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
1
5) Дт661 Кт471

99

Яким проведенням
забезпеченням»?
1) Дт91 Кт661
2) Дт471 Кт661
3) Дт92 Кт661
4) Дт79 Кт661
5) Дт661 Кт471

100

відображається

операція

«Нараховані

відпускні

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

інженеру

в

межах

сум,

покритих

2

3
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101

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

102

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
2
5) Дт92 Кт662

103

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

104

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%
2
5) 21%

105

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

106

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%
2
5) 3,2%

107

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%
4
5) 21%

108

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.
2
5) 749,80 грн.

109

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.
2
5) 204,55 грн.

110

Вказати розмір допомоги з тимчасової непрацездатності особи, яка має страховий стаж 6 років, у розрахунковому
періоді сумарний заробіток 3 974 грн., кількість календарних днів 91, робочих – 61. Тривалість тимчасової
непрацездатності 5 днів.
1) 312,71 грн.
2) 174,68 грн.
3) 152,85 грн.
3
4) 325,74 грн.
5) 195,44 грн.
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112

113

У якому розмірі належить нарахувати допомогу з тимчасової непрацездатності особі, яка має страховий стаж 3 роки,
якщо у розрахунковому періоді її сумарний заробіток 3 974 грн., кількість календарних днів 91, робочих – 61.
Тривалість тимчасової непрацездатності 5 днів.
1) 325,74 грн.
2) 260,59 грн.
3) 131,01 грн.
3
4) 141,01 грн.
5) 174,68 грн.
Визначити суму відпускних, які повинні бути нараховані бухгалтеру, якщо в розрахунковому періоді його сумарний
заробіток – 14 150 грн., кількість календарних днів – 182, робочих – 128 (право на додаткову відпустку не
передбачається):
1) 2 358,33 грн.
2) 2 653,13 грн.
3) 1 865,93 грн.
3
4) 2 332,42 грн.
5) 2 021,43 грн.
Яким проведенням належить відобразити заробітну плату, нараховану прибиральниці?
1) Дт93 Кт66
2) Дт92 Кт66
3) Дт91 Кт66
4) Дт23 Кт66
5) Дт94 Кт66

2

114

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

115

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
4
5) Дт23 Кт 66

116

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

117

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
3
5) Дт95 Кт 66

118

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

119

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

120

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

3
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123

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

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

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

124

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
2
5) Фактичний фонд відпускних на рік

125

Чому буде дорівнювати коефіцієнт забезпечення, якщо у розрахунку на рік плановий фонд оплати праці всіх
працівників становить 325 890 грн., плановий фонд відпускних – 23 500 грн., тоді як фактичний місячний фонд оплати
праці – 22 900 грн.?
1) 0,072
2) 0,974
3) 1,026
1
4) 0,070
5) 0,086
У якому розмірі належить визнати забезпечення виплат відпусток, якщо у розрахунку на рік плановий фонд оплати
праці всіх працівників становить 325 890 грн., плановий фонд відпускних – 23 500 грн., тоді як фактичний місячний
фонд оплати праці – 22 900 грн.?
1) 1 908 грн.
2) 1 958 грн.
3) 1 651 грн.
3
4) 1 609 грн.
5) 2 350 грн.
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.
4
5) 160,95 грн.

126

127

128

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.
4
5) 2208,73 грн.

129

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.
2
5) 225,00 грн.

130

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
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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
3
5) П(С)БО 8

132

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

133

134

3

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
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

2

4

135

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.
1
5) 2 044 000 грн.

136

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.
3
5) 2 044 000 грн.

137

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

138

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
3
5) Дт421 Кт30

139

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
4
5) немає вірної відповіді

140

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
2
5) Дт12 Кт685
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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 різниця між
оцінкою внесків (2 500 грн.)?
1) Дт12 Кт421
2) Дт12 Кт46
3) Дт12 Кт40
1
4) Дт15 Кт685
5) Дт12 Кт685
Учасник має 8% акцій АТ, а статутний капітал товариства становить 2 217 тис. грн. В якості внеску до статутного
капіталу цим акціонером передано верстат справедливої вартості 178 000 грн. Яка сума буде проведена як емісійний
дохід?
1) 177 360 грн.
2) 178 000 грн.
3) 640 грн.
3
4) 14 240 грн.
5) він не утворюється
Учасник має 8% акцій АТ, а статутний капітал товариства становить 2 217 тис. грн. В якості внеску до статутного
капіталу цим акціонером передано верстат справедливої вартості 178 000 грн. Яка сума буде проведена записом Дт10
Кт46?
1) 177 360 грн.
2) 178 000 грн.
3) 640 грн.
1
4) 14 240 грн.
5) він не утворюється
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

145

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
3
5) Дт46 Кт451

146

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
4
5) Дт46 Кт451

147

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
2
5) Дт451 Кт421

148

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.
3
5) 5 250,0 грн.

149

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

150

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

4

3
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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

152

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
3
5) Дт79 Кт442

153

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

154

155

156

157

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

2

3

4

4

3

158

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
5) шляхом рівномірного нарахування

159

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

160

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

3
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Якою буде величина доходів від інвестиційної діяльності, яку буде списано на фінансовий результат, якщо:
підприємство отримало виручку від реалізації товарів – 7 200 грн. (з ПДВ), основних засобів – 12 000 грн. (з ПДВ);
неопераційна курсова різниця – 1 200 грн.?
1) 1 200 грн.
2) 20 400 грн.
3) 17 200 грн.
1
4) 10 000 грн.
5) 11 200 грн.
Якою буде величина доходів від іншої операційної діяльності, яку буде списано на фінансовий результат, якщо:
підприємство отримало виручку від реалізації товарів – 7 200 грн. (з ПДВ), основних засобів – 12 000 грн. (з ПДВ);
неопераційна курсова різниця – 1 200 грн.?
1) 1 200 грн.
2) 20 400 грн.
3) 17 200 грн.
4
4) 10 000 грн.
5) 11 200 грн.
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.
4
5) 6 100 грн.

164

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.
4
5) 6 100 грн.

165

Яким буде фінансовий результат від операційної діяльності (без урахування витрат з податку на прибуток), якщо:
підприємство отримало виручку від надання послуг – 15 000 грн. (з ПДВ), собівартість яких склала 8 400 грн.; сплатило
відсотки за користування кредитом – 2 000 грн. та штраф податковим органам – 1 300 грн.?
1) 5 300 грн.
2) 2 800 грн.
3) 800 грн.
2
4) 4 100 грн.
5) 2 100 грн.
Яким буде результат фінансової діяльності підприємства, якщо виручка від реалізації фінансових інвестицій склала
8 500 грн. (їх собівартість 6 000 грн.), сплачені відсотки за банківським кредитом – 1 200 грн., а одержані від інвесторів
дивіденди – 3 000 грн.?
1) 2 500 грн.
2) 1 800 грн.
3) 4 300 грн.
2
4) 7 300 грн.
5) 5 500 грн.
Яким буде фінансовий результат іншої звичайної діяльності підприємства, якщо виручка від реалізації фінансових
інвестицій склала 8 500 грн. (їх собівартість 6 000 грн.), сплачені відсотки за банківським кредитом – 1 200 грн., а
одержані від інвесторів дивіденди – 3 000 грн.?
1) 2 500 грн.
2) 1 800 грн.
3) 4 300 грн.
1
4) 7 300 грн.
5) 5 500 грн.
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

166

167

168

1

169

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
3
5) Дт60 Кт 684

170

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
3
5) Дт373 Кт531
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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
3
5) Дт373 Кт531

172

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
3
5) Дт713 Кт685

173

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
1
5) Дт361 Кт106

174

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
1
5) Дт377 Кт746

175

Яким записом відображається штраф, нарахований за результатами податкової перевірки?
1) Дт642 Кт715
2) Дт948 Кт642
3) Дт952 Кт642
4) Дт977 Кт642
5) Дт642 Кт733

176

177

178

2

ВАТ «Альфа» володіє 69% акцій ВАТ «Сігма». За підсумками звітного року ВАТ «Сігма» отримало
оподатковуваний прибуток у розмірі 214 000 грн. Якою кореспонденцією рахунків необхідно відобразити вказану
операцію в обліку ВАТ «Альфа»?
1) Дт373 Кт141
2) Дт141 Кт 721
3) Дт141 Кт373
2
4) Дт961 Кт141
5) Дт373 Кт721
ВАТ «Альфа» володіє 69% акцій ВАТ «Сігма». За підсумками звітного року ВАТ «Сігма» отримало
оподатковуваний прибуток у розмірі 214 000 грн. Якою кореспонденцією рахунків необхідно відобразити вказану
операцію в обліку ВАТ «Сігма»?
1) Дт373 Кт141
2) немає вірної відповіді
3) Дт141 Кт721
2
4) Дт961 Кт141
5) Дт373 Кт721
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

179

180

Яким записом належить відобразити операцію «Акцептований
водопостачання та водовідведення цехових приміщень»?
1) Дт91 Кт 685
2) Дт23 Кт685
3) Дт92 Кт685
4) Дт949 Кт685
5) Дт685 Кт311
Яким записом необхідно списувати змінні загальновиробничі витрати?
1) Дт901 Кт91
2) Дт949 Кт91
3) Дт23 Кт91
4) Дт704 Кт91
5) Дт93 Кт91

рахунок міськводоканалу за послуги з

1

3
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На основі наведеного переліку здійсніть класифікацію доходів і визначте суму доходу від основної діяльності
підприємства: 1) дохід від реалізації готової продукції – 10 000 грн.; 2) дохід від реалізації основних засобів – 5 000 грн.;
3) дохід від неопераційної курсової різниці – 4 000 грн.; 4) дохід від списання кредиторської заборгованості – 3 000 грн.;
5) одержані штрафи за невиконання умов договору – 1 000 грн.
1) 10 000 грн.
2) 15 000 грн.
1
3) 19 000 грн.
4) 23 000 грн
На основі наведеного переліку здійсніть класифікацію доходів підприємства і визначте суму іншого операційного
доходу: 1) дохід від реалізації готової продукції – 10 000 грн.; 2) дохід від реалізації основних засобів – 5 000 грн.; 3) дохід
від неопераційної курсової різниці – 4 000 грн.; 4) дохід від списання кредиторської заборгованості – 3 000 грн.; 5)
одержані штрафи за невиконання умов договору – 1 000 грн.
1) 9 000 грн.
2) 10 000 грн.
1
3) 4 000 грн.
4) 13 000 грн
За місяць на підприємстві мали місце такі операції: 1) нарахована заробітна плата офісним працівникам –
3 200 грн.; 2) утримано з поточного рахунку плату за розрахункове обслуговування – 113 грн.; 3) сформований резерв
сумнівних боргів – 700 грн.; 4) сплачено за аудиторську перевірку – 3 000 грн. (з ПДВ). Яка сума повинна бути
проведена за Дт 92?
1) 5 813 грн.
2) 6 313 грн.
1
3) 7 013 грн.
4) 6 513 грн
За місяць на підприємстві мали місце такі операції: 1) нарахована заробітна плата офісним працівникам – 3 200 грн.; 2)
утримано з поточного рахунку плату за розрахункове обслуговування – 113 грн.; 3) сформований резерв сумнівних боргів –
700 грн.; 4) сплачено за аудиторську перевірку – 3 000 грн. (з ПДВ). Яка сума повинна бути проведена за Дт 94?
1) 700 грн.
2) 6 313 грн.
3) 7 013 грн.
1
4) 6 513 грн.
5) 5 813 грн.
За місяць на підприємстві мали місце такі операції: 1) нарахована заробітна плата з відрахуваннями за ремонт тари
– 1 500 грн., виробничому персоналу – 4 000 грн.; 2) сформований резерв сумнівних боргів – 600 грн.; 3) сплачено за
рекламу – 600 грн. (з ПДВ). Яка сума повинна бути проведена за Дт 93?
1) 2 000 грн.
2) 1 500 грн.
3) 500 грн.
1
4) 6 000 грн.
5) 2 600 грн
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

187

188

189

190

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

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

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.
5
4) 3 150,0 грн.
5) 1 500 0 грн
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.
2
5) 6 300 грн.

Сторінка 19 з 36

191

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
4
5) амортизована собівартість

192

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), якою буде сума відсотків, періодично виплачуваних емітентом
утримувачу таких облігацій?
1) 3 802,50 грн.
2) 3 900,00 грн.
3) 1 950,00 грн.
4
4) 1 901,25 грн.
5) 3 433 40 грн
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.
1
5) 3 705 грн.
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198

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
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

5

3

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

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

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

199

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
1
5) Дт522 Кт733

200

За якою вартістю погашається облігаційна позика?
1) вартістю розміщення
2) справедливою вартістю
3) за сумою нарахованих відсотків
4) ринковою вартістю
5) номінальною вартістю

5
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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
1
5) Дт377 Кт69

202

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
5) Дт377 Кт69

203

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

204

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

3

2
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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
2
5) негарантованою ліквідаційною вартістю

206

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
3
5) негарантованою ліквідаційною вартістю

207

На якому рахунку враховується заборгованість за об’єкти фінансового лізингу у орендодавця?
1) 181
2) 732
3) 531
4) 952
5) 373

208

1

На якому рахунку враховується заборгованість за об’єкти фінансового лізингу у орендаря?
1) 181
2) 732
3) 531
4) 952
5) 373

3

209

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
2
5) Дт44 Кт43

210

Якщо за результатами звітного періоду підприємство отримало збиток, то рахунок 79 належить закривати записом:
1) Дт79 Кт44
2) Дт44 Кт79
3) Дт79 Кт98
4) Дт98 Кт79
5) Дт44 Кт43

2
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Хто уповноважений проводити ревізію?
1) органи державної податкової служби
2) органи державної статистики
3) контрольно-ревізійні управління та відділи
4) незалежні аудитори
5) правоохоронні органи
Якого із видів контролю не існує в залежності від суб’єкта його здійснення:
1) державний
2) поточний
3) незалежний
4) муніципальний
5) контроль власника
Який з видів контролю зайвий у класифікації контролю в залежності від періоду здійснення?
1) попередній
2) поточний
3) незалежний
4) не має вірної відповіді
5) ретроспективний
Які види контролю передбачені по відношенню до об’єкта контролю?
1) зовнішній/внутрішній
2) відомчий/незалежний
3) поточний/ретроспективний
4) перспективний/заключний
5) немає вірної відповіді
В чому полягає сутність контролю?
1) в перевірці суб'єктом управління виконання вказівок щодо регулювання стану об'єкта управління
2) в плануванні майбутніх дій господарюючого суб'єкта
3) в порівнянні фактичних показників і виявлення відхилень, що виникли
4) в аналізі показників внутрішньої звітності
5) усі відповіді вірні
Що розуміють під принципом в контролі?
1) те, що підлягає вивченню або перевірці
2) сукупність взаємопов'язаних об'єктів контролю
3) сукупність певних прийомів
4) норми проведення, при дотриманні яких досягається ефективність господарського контролю
5) немає вірної відповіді
Якого терміну не повинен перевищувати термін проведення ревізії на підприємстві?
1) 15 діб
2) 25 діб
3) 30 діб
4) 60 діб
5) термін не встановлено
Як часто може проводитися планова ревізія з ініціативи контрольно-ревізійної служби?
1) не частіше одного разу на рік
2) не частіше одного разу на три роки
3) не частіше разу на квартал
4) раз на півріччя
5) щомісяця

3

2

3

1

1

4

3

1

219

Якими основними правами наділені працівники КРУ?
1) зупинення операцій на рахунках, вилучення документів, отримання необхідної інформації, вилучення коштів до бюджету
2) доступ на об'єкти, що перевіряються, перевірка бухгалтерських та фінансових документів, опечатування приміщення,
застосування адміністративних стягнень
3) застосування фінансових санкцій та адміністративних стягнень
4) отримання необхідної інформації, перевірка бухгалтерських та фінансових документів
2
5) немає вірної відповіді

220

Шляхом використання якого принципу досягається своєчасне виявлення порушень і зловживань, здійснення
заходів щодо їх подолання?
1) стимулювання контрольної діяльності
2) дієвості
3) гласності
4) комплексності
2
5) економічності
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Що таке формальна перевірка?
1) перевірка, яка націлена в першу чергу на правильність складання первинних документів відповідно до Положення №88 та
положення, що регламентують складання первинних документів з обліку окремих об’єктів, які затверджені Мінстатом України
2) контроль правильності підрахунків, тобто перевіряється: кількість та вартість відпущених цінностей, готової продукції, стан
розрахунків з працюючими з оплати праці та відшкодування витрат, з розрахунках з бюджетом і соціальними фондами
3) контроль за правильним відображення господарських операцій на рахунках обліку та чи немає невідповідності між змістом
1
операції і записами операції в облікових реєстрах
4) перевірка первинних документів облікових регістрів та звітності по суті
Що таке логічна перевірка?
1) контроль правильності підрахунків, тобто перевіряється: кількість та вартість відпущених цінностей, готової продукції, стан
розрахунків з працюючими з оплати праці та відшкодування витрат, з розрахунках з бюджетом і соціальними фондами
2) перевірка, яка націлена в першу чергу на правильність складання первинних документів відповідно до Положення №88 та
положення, що регламентують складання первинних документів з обліку окремих об’єктів, які затверджені Мінстатом України
3) перевірка первинних документів, облікових регістрів та звітності по суті
4) контроль за правильним відображення господарських операцій на рахунках обліку та чи немає невідповідності між змістом1
операції і записами операції в облікових реєстрах
Що таке тематична перевірка?
1) контроль правильності підрахунків
2) перевірка, яка націлена в першу чергу на правильність складання первинних документів
3) перевірка первинних документів, облікових регістрів та звітності по суті
4) контроль за правильним відображення господарських операцій на рахунках обліку та чи немає невідповідності між змістом
операції і записами операції в облікових реєстрах
5
5) вивчення однієї або кількох сторін діяльності підконтрольного об'єкта
Що з переліченого не належить до форм контролю?
1) внутрішньовідомчий контроль
2) ревізія
3) аудит
4) службове розслідування
5) тематична перевірка

1

Що таке ревізія?
1) форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів
2) форма контролю, яка складає систему дій, які здійснюються за дорученням керівника вище стоячої організації або органом
управління ревізійною групою або ревізором стосовно фінансово-господарської діяльності, підвідомчих підприємств і
організацій і під час яких встановлюється законність, достовірність, економічних обґрунтувань і доцільність проведених
господарських операцій, а також правомірність посадових осіб, які брали участь їх здійсненні
2
3) форма контролю окремих сторін чи тематичних питань фінансово-господарської діяльності підприємства
4) форма контролю дотримання працівниками підприємств службових обовязків а також нормативно-правових актів які
Що з переліченого належить до методів фактичного контролю?
1) нормативно-правова перевірка
2) логічна перевірка документів
3) порівняння
4) групування даних
5) спостереження

5
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Що з переліченого не належить до методів фактичного контролю?
1) інвентаризація
2) контрольні заміри
3) експертно-лабораторний аналіз
4) спостереження
5) зустрічна перевірка
Яким з методів ревізор може встановити фактичний обсяг виконаних робіт на окремих ділянках?
1) контрольний запуск сировини, матеріалів
2) спостереження
3) контрольний обмір
4) письмові пояснення
5) аналіз поопераційної зміни залишків запасів

5

3

Інвентаризація – це:
1) форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів
2) спосіб контролю фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, стану розрахунків та їх
відповідності даним бухгалтерського обліку на одну й ту ж саму дату
3) форма контролю дотримання працівниками підприємств службових обов’язків, а також нормативно-правових актів, які
регулюють виробничі відносини
4) метод контролю окремих сторін діяльності підприємства, установи, організації за широким колом показників, в ході якого2
здійснюється опитування анкетування
Прийоми документального контролю включають:
1) інвентаризацію
2) контрольні заміри
3) пояснення персоналу
4) формальну перевірку
5) спостереження

4
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До прийомів документального контролю не належать:
1) експертиза
2) логічна перевірка документів за змістом
3) формальна перевірка
4) зустрічна перевірка
5) камеральна перевірка

1

Яким методом ревізор може перевірити доброякісність документування?
1) арифметичної перевірки
2) зустрічної перевірки
3) контрольного порівняння
4) формальної перевірки
5) логічної перевірки

4

З якою метою проводиться рахункова перевірка?
1) встановлення правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку
2) встановлення арифметичних помилок
3) встановлення помилок на особових рахунках працівників
4) встановлення помилок в касових і банківських документах
5) встановлення правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку

2

У якому випадку порушення слід вважати виявленим?
1) лише після виявлення ревізором доказів
2) після зізнання всіх матеріально-відповідальних осіб
3) після фіксації в акті ревізії і документального обґрунтування
4) усі відповіді вірні
5) немає вірної відповіді

3

Що є об’єктом господарських порушень?
1) усі іммобілізовані активи підприємства
2) сукупність активів підприємства та джерел їх фінансування
3) сукупність зобов’язань підприємства перед кредиторами та власниками
4) капітал за джерелами його формування
5) усі мобільні активи підприємства

2

Суб’єктом господарських порушень є:
1) керівник підприємства, що ревізується
2) особа, що здійснила правопорушення
3) підприємство, що ревізується
4) ревізор
5) усі відповіді вірні

3

Оберіть з поданого переліку необоротні активи, на які не нараховується знос:
1) земельні ділянки
2) інвентарна тара
3) нематеріальні активи
4) робоча худоба
5) споруди

1

Які з перелічених документів належать до джерел ревізії надходження і вибуття основних засобів?
1) вимога
2) видатковий ордер
3) акт на списання
4) акт на реалізацію
5) лімітно–забірна картка

3

Які з перелічених документів не належать до джерел ревізії надходження і вибуття основних засобів?
1) акт прийняття – передачі
2) акт на реалізацію
3) акт на списання
4) інвентарна картка
5) відомість нарахування амортизації (зносу)

2

Доберіть правильне визначення первісної вартості необоротних активів:
1) вартість придбання або будівництва
2) вартість після проведення індексації
3) різниця між первісною вартістю і сумою зносу
4) вартість, що може бути отримана в операціях обміну між обізнаними, зацікавленими, незалежними сторонами
5) немає вірної відповіді

1
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Доберіть правильне визначення залишкової вартості необоротних активів:
1) вартість придбання або будівництва
2) вартість після проведення індексації
3) різниця між первісною вартістю і сумою зносу
4) вартість, що може бути отримана в операціях обміну між обізнаними, зацікавленими, незалежними сторонами
5) немає вірної відповіді
Доберіть правильне визначення справедливої вартості необоротних активів:
1) вартість придбання або будівництва
2) вартість після проведення індексації
3) різниця між первісною вартістю і сумою зносу
4) вартість, що може бути отримана в операціях обміну між обізнаними, зацікавленими, незалежними сторонами
5) немає вірної відповіді
До методів амортизації необоротних активів не належать:
1) метод нормативних витрат
2) кумулятивний метод
3) метод зменшення залишкової вартості
4) прямолінійний метод
5) виробничий метод

4

1

Який з перелічених методів належить до методів нарахування амортизації необоротних активів?
1) нормативних витрат
2) ідентифікованої собівартості
3) середньозваженої собівартості
4) фіфо
5) кумулятивний

5

Які об’єкти з наведеної сукупності належать до основних засобів?
1) літературні твори
2) програмне забезпечення
3) промислові зразки
4) промислові інструменти
5) товарні знаки

4

Які об’єкти з наведеної сукупності належать до нематеріальних активів?
1) інвестиційна нерухомість
2) вимірювальні прилади
3) транспортні засоби
4) товарний знак
5) земельна ділянка

4

Яким бухгалтерським записом відображається нестача необоротних активів, виявлена при інвентаризації?
1) Дт947 Кт20
2) Дт947 Кт10
3) Дт947 Кт28
4) Дт375 Кт12
5) немає вірної відповіді
Що з переліченого не належить до основних об’єктів ревізії необоротних активів?
1) інвентарні картки
2) відомості нарахування амортизації (зносу)
3) накладні постачальників
4) журнал 4
5) матеріальні ярлики

2

5

Витрати на доставку та встановлення придбаних основних засобів повинні бути проведені через рахунок:
1) капітальних інвестицій
2) прибутків
3) збитків
4) власного капіталу
5) фінансових інвестицій
Джерелами ревізії грошових коштів є:
1) установчі документи
2) інвентарні картки
3) лімітні картки
4) накладні-вимоги
5) чекові книжки

3

1

5
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Не належать до джерел ревізії грошових коштів:
1) касові прибуткові і видаткові ордери
2) розрахунково-платіжні відомості
3) звіти касира
4) приймально-здавальні накладні
5) платіжні доручення

4

Які документи не використовуються під час ревізії виданої готівки з каси установи або організації?
1) видаткові касові ордери
2) прибуткові касові ордери
3) рахунки-фактури
4) розрахунково-платіжні відомості
5) немає вірної відповіді

3

До початку перевірки касової готівки необхідно:
1) касиру скласти касовий звіт
2) касиру дати розписку про те, що грошові кошти, перераховані в акті, перебувають на його відповідальному збереженні
3) ревізору скласти вступну частину акта інвентаризації касової готівки
4) отримати ревізору письмові пояснення касира стосовно виявлених відхилень
5) касиру перерахувати гроші в касі
Дотримання касової дисципліни не передбачає перевірку:
1) своєчасності і повноти здачі виручки до банку
2) дотримання правил розрахунків готівкою
3) дотримання правил ведення касових операцій, установлених нормативними документами
4) дотримання обсягів готівкових розрахунків
5) достовірність здійснених операцій

2

5

Як відображається нестача готівки в касі, виявлена внаслідок інвентаризації за участю ревізора?
1) Дт311 Кт301
2) Дт947 Кт301
3) Дт301 Кт311
4) Дт375 Кт301
5) Дт375 Кт716

4

Як відображається надлишок готівки в касі, виявлений внаслідок інвентаризації за участю ревізора?
1) Дт301 Кт311
2) Дт301 Кт372
3) Дт301 Кт719
4) Дт301 Кт947
5) Дт301 Кт375

3

При перевірці правильності відкриття поточних рахунків підприємства не перевіряють таких документів:
1) заяву на відкриття рахунка
2) копію статуту підприємства
3) копію свідоцтва про державну реєстрацію
4) картку із зразками підписів
5) штатний розпис

5

258

Які з перелічених етапів не притаманні перевірці правильності операцій по грошових коштах на поточному рахунку
банку?
1) перевірка Головної книги
2) перевірка опрацьованої виписки банку бухгалтером
3) перевірка відомості 1.2
4) перевірка журналу-ордера 1
5
5) перевірка звіту про фінансові результати

259

Яким способом проводиться перевірка касових операцій?
1) суцільним
2) вибірковим
3) комбінованим
4) усі відповіді вірні
5) немає вірної відповіді

260

1

При перевірці правильності виплати заробітної плати з каси працівникам підприємства ревізор перевіряє:
1) видаткові касові ордери
2) платіжні доручення
3) розрахунково-платіжні відомості
4) платіжні вимоги-доручення
5) розрахункові чеки

3
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Який з елементів вказуватиме ревізору, що первісна вартість товарних запасів сформована не правильно?
1) транспортні витрати на придбання товарних запасів
2) вартість придбання товарних запасів згідно договору постачання
3) витрати на складування товарних запасів
4) суми знижок, отриманих при придбанні товарних запасів
5) витрати на страхування вантажу

4

262

Який запис з перелічених свідчить про недостовірність обліку розрахунків з відрядженим директором
підприємства?
1) Дт301 Кт372
2) Дт91 Кт372
3) Дт661 Кт372
4) Дт92 Кт372
2
5) Дт372 Кт301

263

Ревізію грошових коштів і цінних паперів розпочинають з ревізії:
1) наявності готівки в касі
2) касових операцій
3) коштів на поточному рахунку
4) коштів на інших рахунках
5) грошових документів

1

264

Приступаючи до ревізії запасів, ревізор керується нормою, що під визначення запасів, згідно з П(С)БО 9 “Запаси” не
підпадають ті активи, які:
1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності
2) в процесі виробництва переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції
3) знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва
4) утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг
2
5) утримуються для управління підприємством
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Що не належить до основних джерел інформації, яка використовується при ревізії запасів?
1) авансові звіти
2) прибуткові ордери
3) накладні
4) вимоги
5) матеріальні ярлики

266
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1

Що належить до основних джерел інформації, яка використовується при ревізії запасів?
1) авансові звіти
2) розрахункові відомості
3) накладні
4) інвентарні картки
5) відомості нарахування зносу

3

Які з перелічених методів використовуються ревізором під час перевірки списання запасів?
1) нормативних витрат
2) прямолінійний
3) кумулятивний
4) виробничий
5) зменшення залишкової вартості

1

Який з етапів не притаманний загальноприйнятій послідовності ревізії витрачання запасів?
1) перевірка відпуску матеріалів у виробництво
2) перевірка якості складських запасів
3) перевірка на кінець місяця відповідності загального вибуття та залишків матеріалів по всіх структурних підрозділах
4) перевірка правильності відображення операцій по списанню запасів в обліку
5) перевірка правильності оцінки при списанні витрат матеріалів з кредиту рахунків запасів у витратні рахунки

2

269

При перевірці правильності зарахування на баланс запасів, ревізор виходить з того, що до первинної вартості
запасів не включаються:
1) суми, які сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю)
2) суми, які сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги у зв'язку з пошуком та придбанням запасів
3) суми ввізного мита
4) інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів
5
5) суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які відшкодовуються підприємству

270

За яким записом ревізор може виявити правильність відображення в обліку факту використання запасів під час
ліквідації наслідків надзвичайних подій?
1) Дт91 Кт20
2) Дт92 Кт20
3) Дт99 Кт20
4) Дт93 Кт20
3
5) Дт947 Кт20
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Основними порушеннями при ревізії запасів є:
1) списання матеріалів на витрати виробництва при нестачах
2) завищення обсягів видатків готівки на придбання запасів
3) заниження обсягів реалізації за готівку
4) несвоєчасність здачі виручки до каси підприємства
5) недотримання режиму економії

1

За яким записом ревізор може встановити правильність формування первісної вартості придбаної сировини?
1) Дт201 Кт361
2) Дт201 Кт681
3) Дт201 Кт631
4) Дт209 Кт631
5) Дт203 Кт631
Нестача запасів в межах природних витрат списується на:
1) винну особу
2) адміністративні витрати
3) фінансові результати
4) виробничі витрати
5) інші операційні витрати

3

4

Перед початком інвентаризації на складі потрібно, насамперед:
1) перевірити справність ваг
2) взяти розписку у матеріально-відповідальної особи
3) скласти порівняльну відомість
4) провести огляд складських приміщень
5) запросити пояснення у охорони

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

276

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

277

278

2

Під час здійснення ревізії податкових розрахунків ревізор аналізує аналітичні рахунки до якого основного рахунку?
1) 642
2) 631
3) 641
4) 361
5) 791
В ході ревізії розрахунків з податку на прибуток яким принципом керується ревізор?
1) безперервності
2) історичної собівартості
3) превалювання сутності над формою
4) нарахування
5) немає вірної відповіді

3

4
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За правою частиною розрахунково-платіжної відомості ревізор перевіряє утримання із заробітної плати, до яких у
обов’язковому порядку відносяться:
1) єдиний соціальний внесок, що сплачується за рахунок роботодавця
2) податок з доходів фізичних осіб
3) аліменти
4) кредитні платежі
2
5) лікарняні

280

За яким записом ревізор може перевірити правильність відображення в обліку єдиного внеску на соціальне
страхування, що утримується із виплат працівникам?
1) Дт661 Кт65
2) Дт92 Кт65
3) Дт65 Кт66
4) Дт661 Кт641
1
5) Дт661 Кт662
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За яким записом ревізор
адміністративного персоналу?
1) Дт91 Кт65
2) Дт79 Кт65
3) Дт23 Кт65
4) Дт93 Кт65
5) Дт92 Кт65

може

підтвердити

правильність

нарахування

єдиного

соціального

внеску

5

Якими ставками керується ревізор під час перевірки розрахунків з податку на доходи працівників?
1) 20%, 16%
2) 13%,25%
3) 17%, 23%
4) 25%, 23%
5) 15%, 17%

5

У який термін повинен відзвітуватися працівник, що повернувся з відрядження та отримав аванс готівкою?
1) 1 день
2) 3 дні
3) 10 днів
4) 1 місяць
5) 1 квартал
У який термін повинен відзвітуватися працівник, що повернувся з відрядження та отримав аванс готівкою?
1) 1 день
2) 3 дні
3) 10 днів
4) 1 місяць
5) 1 квартал
За яким записом ревізор може підтвердити правильність обліку утримання підзвітних сум із заробітної плати?
1) Дт372 Кт661
2) Дт661 Кт377
3) Дт661 Кт372
4) Дт661 Кт301
5) Дт661 Кт662

2

3

3
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Контролер-ревізор повинен перевірити правильність складання кореспонденції рахунків при відображенні
утримання із суми заробітної плати суми збитку за яким записом?
1) Дт375 Кт716
2) Дт661 Кт375
3) Дт661 Кт301
4) Дт947 Кт201
2
5) Дт949 Кт301
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За яким записом ревізор повинен перевірити правильність складання кореспонденції рахунків відображенні нестачі
товарно-матеріальних цінностей з вини постачальника?
1) немає вірної відповіді
2) Дт374 Кт631
3) Дт949 Кт301
4) Дт947 Кт201
2
5) Дт201 Кт631

288

За записом на рахунках Дт23 Кт91 ревізор перевірить:
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

289
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За записом на рахунках Дт92 Кт131 ревізор перевірить:
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
За записом на рахунках Дт901 Кт23 ревізор перевірить:
1) відображення реалізованого товару
2) відображення суми витрат на збут наданих послуг
3) відображення собівартості реалізованої продукції
4) відображення списання незавершеного виробництва
5) немає вірної відповіді

3

1

5
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За яким записом ревізор може встановити правильність обліку оприбуткування готової продукції з виробництва?
1) Дт26 Кт631
2) Дт26 Кт21
3) Дт26 Кт23
4) Дт23 Кт26
5) Дт201 Кт26
Контролер-ревізор, перевіряючи звітність, повинен знати, що за термінами складання і подання її поділяють на:
1) оперативну і стратегічну
2) фінансову і управлінську
3) обов’язкову і необов’язкову
4) проміжну і річну
5) одиничну і зведену
З якої форми розпочинається перевірка фінансової звітності?
1) форми № 2 та форми № 5
2) форми № 1
3) форми № 3
4) форми № 5
5) форми № 4 та форми № 5

3

4

2

Результати діяльності ревізуються за даними якої форми звітності?
1) форми № 2
2) форми № 1
3) форми № 3
4) форми № 4
5) немає вірної відповіді

1

Яка з перелічених ознак вказує ревізору на 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

296

Ревізор, підтверджуючи звіт про фінансові результати, виходить з необхідності дотримання якого з принципів
складання даного звіту?
1) безперервності діяльності підприємства
2) автономності
3) відповідності нарахованих витрат та доходів
4) єдиного грошового вимірника
3
5) історичної собівартості

297

Акт ревізії підписують:
1) керівник підприємства і ревізор
2) керівник ревізійної групи, керівник і головний бухгалтер підприємства
3) матеріально-відповідальні особи і ревізор
4) керівник та ревізори ревізійної групи
5) керівник ревізійної групи, головний бухгалтер
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Кому надаються матеріали ревізії у обов’язковому порядку?
1) головному ревізору
2) слідчому органу
3) ДПІ
4) керівнику КРУ
5) матеріально-відповідальним особам
Які терміни не слід вживати у висновках про суть порушення?
1) порушення чинного законодавства
2) невідповідність даних
3) свідчення посадових осіб
4) безгосподарність
5) немає вірної відповіді
Яку термінологію дозволяється використовувати у висновках про суть порушення?
1) крадіжки
2) зловживав службовим становищем
3) порушення чинного законодавства
4) безгосподарність
5) халатність

2

4

4

3

Сторінка 30 з 36

301

302

303

У якому вигляді оформляються відповіді на письмовий запит ревізора?
1) листа-відповіді
2) проміжного акта
3) експертного висновку
4) довідки
5) свідоцтва

1

Що становить основну вимогу до акту ревізії?
1) чіткій, ясний, доступний виклад матеріалу
2) стислий виклад суті порушень з посиланням на нормативні документи
3) відсутність виправлень, підчисток
4) відсутність помарок
5) всі відповіді вірні

5

У скількох примірниках складається акт ревізії?
1) одному
2) двох
3) трьох
4) чотирьох
5) п’яти

3

304

Хто з наведеного переліку не зобов’язаний у разі виявленнях ревізією порушень чи зловживань надавати письмові
пояснення, що додаються до матеріалів ревізії?
1) керівник підприємства
2) головний бухгалтер підприємства
3) матеріально-відповідальні особи
4) причетні посадові особи
5
5) немає вірної відповіді

305

У який термін посадовими особами подаються заперечення і пояснення до акту за результатами ревізії?
1) не раніше ніж через 3 дні з дня підписання акту
2) не пізніше ніж через 5 днів з дня підписання акту
3) не пізніше ніж через 3 дні з дня підписання акту
4) не раніше ніж через 5 днів з дня підписання акту
5) протягом 10 днів з дня підписання акту

306

307

308

У який термін на підприємство надходить повідомлення про проведення планової річної ревізії?
1) за 1 місяць до початку перевірки
2) за 14 днів до початку перевірки
3) за 10 днів до початку перевірки
4) за тиждень до початку перевірки
5) до закінчення кварталу, що передує кварталу перевірки
Які дії передбачає реалізація матеріалів ревізії?
1) за потреби обговорення матеріалів ревізії у трудових колективах
2) виконання вимоги, за підписом керівника ревізійного органу, про усунення виявлених порушень
3) усі відповіді вірні
4) за потреби передача матеріалів правоохоронним органам
5) вироблення рекомендацій щодо запобігання виявленим недолікам у майбутньому
У який строк після закінчення ревізії реалізуються висновки за її наслідками?
1) 1 тиждень
2) 14 днів
3) 15 днів
4) 1 місяць
5) 1 квартал

2

3

3

3
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Який документ оформляється у разі застосування фінансових санкцій і накладання адміністративних стягнень за
наслідками ревізії?
1) загальний акт
2) рішення
3) протокол
4) претензійний лист
2
5) проміжний акт

310

У якому випадку затрати на проведення контролю вважаються економічно виправданими?
1) затрати менші за отримані доходи (вигоди)
2) викриваються факти зловживань і економічних злочинів
3) мета виправдовує будь-які затрати
4) затрати вищі за отримані доходи (вигоди)
5) усі відповіді вірні

1
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Предметом економічного аналізу є:
1. стан і використання засобів підприємства в процесі його господарської діяльності та джерел їх утворення;
2. кількісна сторона масових суспільних явищ в нерозривному зв’язку з їх якісною стороною;
3. вивчення ринків збуту готової продукції та попиту на неї;

1
312

Об’єктами аналітичного дослідження є:
1. господарські процеси, що здійснюються на підприємстві, ресурси та їх використання, витрати діяльності, кінцеві
результати;
2. сукупність зв’язків і відносин підприємства з іншими організаціями;
3. масові сукупності явищ, предметів соціально - економічних процесів;

1
313

За характером відображення процесів показники поділяються на:
1. натуральні і вартісні;
2. соціально - економічні та організаційно – технічні;
3. явні та приховані;
4. поточні та перспективні;

1
314

За суб’єктами аналізу розрізняють аналіз:
1. внутрішній і зовнішній;
2. суцільний та вибірковий;
3. комплексний та тематичний;
4. перспективний та наступний;

1
315

За змістом програми аналізу економічний аналіз може бути:
1. комплексним та тематичним;
2. суцільний та вибірковий;
3. перспективний та наступний;
4. внутрішній і зовнішній;

1
316

Облікові джерела інформації це:
1. документи бухгалтерського, статистичного, оперативного обліку та звітності;
2. накази, виробниче листування, довідки про перевірки та акти ревізії (аудиту);
3.протоколи виробничих нарад, доповідні записки тощо;
4. дані переписів і анкетних обстежень;

1
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За характером відображення процесів показники поділяються на:
1. натуральні і вартісні;
2. соціально - економічні та організаційно – технічні;
3. явні та приховані;
4. поточні та перспективні;

1
318
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Елімінування це:
1. логічний прийом, який дозволяє виключити вплив ряду факторів на узагальнюючий показник і виділити один, вплив якого
необхідно визначити;
2.логічний прийом, який ділить одночасну дію всіх факторів на узагальнюючий показник порівну між ними;
3. логічний прийом, який одночасну дію всіх факторів на узагальнюючий показник ділить між ними пропорційно до частки в
прирості відповідного сумарного показника;
4. логічний прийом, який приріст узагальнюючого показника ділить між факторами пропорційно відношенню логарифмів їх
індексів до логарифма індексу узагальнюючого показника;
До математичних способів факторного аналізу належать:
1. Спосіб ланцюгових підстановок;
2. Спосіб різниць відносних показників;
3.Індексний спосіб;
4.Спосіб логарифмування;

1
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Інтегральний метод це:
1. логічний прийом, який дозволяє виключити вплив ряду факторів на узагальнюючий показник і виділити один, вплив якого
необхідно визначити;
2. логічний прийом, який ділить одночасну дію всіх факторів на узагальнюючий показник порівну між ними;
3. логічний прийом, який одночасну дію всіх факторів на узагальнюючий показник ділить між ними пропорційно до частки в
прирості відповідного сумарного показника;
4. логічний прийом, який приріст узагальнюючого показника ділить між факторами пропорційно відношенню логарифмів їх
індексів до логарифма індексу узагальнюючого показника;

2
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До методів елімінування відносяться:
1. зведення та групування;
2. способи абсолютних різниць та різниць відносних показників;
3. симплекс-метод;
4. метод експертних оцінок;

2
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y = a  b  c  d  ...

Даний вираз описує залежність:
1. Адитивну;
2. Кратну;
3. Мультиплікативну;
4. Змішану;

3
a
;
b

y=

Даний вираз описує залежність:
1. Адитивну;
2. Кратну;
3. Мультиплікативну;
4. Змішану;
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2
y = a + b + c + d + ...

Даний вираз описує залежність:
1. Адитивну;
2. Кратну;
3. Мультиплікативну;
4. Змішану;

1

Коли відомі темпи зростання взаємоповязаних показників для факторного аналізу його можебути застосований спосіб:
1. Інтегральний;
2. відносних різниць;
3. абсолютних різниць;
4. логарифмування;

2
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Екстраполяція це:
1. метод поширення закону розвитку явища за минулий час на майбутнє;
2. логічний прийом визначення впливу факторів на узагальнюючий показник;
3. розподіл одиниць сукупності за кількісною ознакою;
4. розподіл одиниць сукупності за ознакою, що немає кількісного вираження;

1
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 (y  y

t

)2

n

y, yt

;де:

- відповідно фактичні та теоретичні рівні ряду динаміки.

Наведений вираз використовують для оцінки:
1. ролі випадкових причин на зміну рівнів ряду динаміки;
2. ролі постійних причин на зміну рівнів ряду динаміки;
3. ролі випадкових і постійних причин на зміну рівнів ряду динаміки;
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 (y

t

 y )2

n

; де:

y

1

- середній рівень ряду динаміки.

Наведений вираз використовують для оцінки:
1. ролі випадкових причин на зміну рівнів ряду динаміки;
2. ролі поcтійних причин на зміну рівнів ряду динаміки;
3. ролі випадкових і постійних причин на зміну рівнів ряду динаміки;
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σ 2  σ 02 ;

де:

σ2

2

- загальна дисперсія,

σ

02

- випадкова дисперсія.

Наведений вираз використовують для оцінки:
1. ролі випадкових причин на зміну рівнів ряду динаміки;
2. ролі потійних причин на зміну рівнів ряду динаміки;
3. ролі випадкових і постійних причин на зміну рівнів ряду динаміки;
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σ 2y
σ2

; де:

σ 2y

- факторна дисперсія,

Наведений вираз використовують для оцінки:
1. частки випадкової варіації в загальній;
2. частки систематичної варіації в загальній;
3. сезонності коливань ряду динаміки;

2
σ2

- загальна дисперсія.

2
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у x = a 0 + a1 x, Дане рівняння описує такий зв’язок між двома змінними величинами, коли:
1. із зміною незалежної змінної х на якусь сталу величину залежна змінна у змінюється на іншу сталу;
2. із зміною залежної змінної у на якусь сталу величину незалежна змінна х змінюється на іншу сталу;
3. із зміною незалежної змінної х на якусь сталу величину залежна змінна у не змінюється;
4. із зміною залежної змінної у на якусь сталу величину незалежна змінна х не змінюється;

1

у x = a 0 + a1 x,

а1 – невідомий параметр рівняння, константа, ще має назву:
1. коефіцієнта детермінації;
2. коефіцієнта кореляції;
3. коефіцієнта коваріації;
4. коефіцієнта регресії;
5. коефіцієнта варіації;

4

коефіцієнт регресії показує:
Щільність зв’язку
1. на скільки одиниць змінюється в середньому незалежна величина х при зміні залежної величини у на одиницю; 2. на скільки
одиниць змінюється в середньому залежна величина у при зміні незалежної величини х на одиницю; 3. напрямок зв’язку;

3
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1
 xx
n



2

Даний вираз використовується для розрахунку: дисперсії

1. коефіцієнта варіації; 2. коефіцієнта кореляції; 3. коефіцієнта детермінації; 4. коефіцієнта регресії;

1
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xy  x  y
σx σy

Даний вираз використовується для розрахунку:

1. Дисперсії;
2. коефіцієнта варіації;
3. коефіцієнта кореляції;
4. коефіцієнта детермінації;
Коефіцієнт кореляції знаходиться в межах:
1. від 0 до 1;
2. від -1 до +1;
3. ? 1;
4. ? 0;
5. не має обмежень;
Коефіцієнт детермінації знаходиться в межах:
1. від 0 до 1;
2. від -1 до +1;
3. ? 1;
4. ? 0;
5. не має обмежень;

σ

y2

σ
σ

yx 2

σ

y2

σ
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2

1

Даний вираз використовується для розрахунку:

y2

1. Дисперсії;
2. коефіцієнта варіації;
3. коефіцієнта кореляції;
4
фі і
і
ії
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3

 σ 2yx

3

Даний вираз використовується для розрахунку:

y2

1. Дисперсії;
2. коефіцієнта варіації;
3. коефіцієнта кореляції;
До економіко-математичних методів оптимізації виробничої програми відносяться:
1. метод абсолютних різниць;
2. симплекс-метод;
3. метод ланцюгових підстановок;
4. метод логарифмування;

2

2
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Суть методів лінійного програмування полягає:
1. у виявленні впливу факторів на узагальнюючий показник;
2. у виборі оптимального плану виробництва;
3. у вимірюванні сезонних коливань;
4. у виявленні основної тенденції розвитку явища;

2
342

Суть методу Дельфи полягає в:
1. оцінці компетентності фахівців;
2. визначенні оптимальної стратегії розвитку підприємства;
3. анкетному опитуванні експертів з проблемного питання;
4. визначенні оптимальної структури персоналу підприємства;

3
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Процедура проведення експертної оцінки полягає у:
1. виборі оптимального плану виробництва;
2. розв’язуванні задач лінійного програмування;
3. вимірюванні інтенсивності вираження відібраних ознак в об’єкта дослідження;
4. виявленні основної тенденції розвитку явища;

3
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Взаємозв”язок між ранжируваннями різних експертів оцінюють за допомогою:
1. індекса кореляції;
2. коефіцієнта детермінації;
3. коефіцієнта кореляції знаків;
4. коефіцієнта кореляції рангів;

4
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Ранжирування – це метод:
1. факторного аналізу;
2. лінійного програмування;
3. елімінування;
4. оцінки інтенсивності відібраних ознак;

4
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Парне порівняння – це метод:
1. факторного аналізу;
2. лінійного програмування;
3. елімінування;
4. оцінки інтенсивності відібраних ознак;

4
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Послідовне порівняння – це метод:
1. факторного аналізу;
2. лінійного програмування;
3. елімінування;
4. оцінки інтенсивності відібраних ознак;
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За допомогою теорії ігор розв”язують задачі:
1. вимірювання щільності зв’язку між ознаками;
2. факторного аналізу;
3. оптимізації стратегії виробництва;
4. лінійного програмування;

3
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За методом “мозкового штурму” розв”язують задачі:
1. лінійного програмування;
2. нестандартні організаційного характеру;
3. факторного аналізу;
4. вимірювання щільності зв’язку між ознаками;

2
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Яку роль відіграє економічний аналіз у діяльності субєкта господарювання?
1. Взаємодія, яка визначає зміну одного стану і перехід до іншого;
2. Цілісність системи (підприємства) ;
3. Вивчення взаємозвязку і взаємозалежності у процесах діяльності;
4. Сукупність, яка визначає досягнуте на кожному етарі діяльності;
5. Зміна рівня і складу показників роботи підприємства;

3
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Що лежить в основі класифікації видів економічного аналізу?
1. Класифікація методів;
2. Класифікація функцій управління;
3. Класифікація системи управління;
4. Класифікація обєктів ;
5. Класифікація суб’єктів;
Що розуміють під поняттям метод економічного аналізу?
1. Достовірність результатів дослідження;
2. Розрахунок відносних величин;
3. Система категорій та принципів;
4. Використання логічних прийомів;
5. Здатність порівнювати показники;
Який метод встановлює роздільний вплив кількох факторів на показник?
1. Балансовий метод;
2. Деталізація;
3. Елімінування;
4. Статистичні методи;
5. Економіко-математичні методи;

Основне завдання факторного аналізу?
1. Розрахунок відкоректованих значень шляхом послідовної заміни;
2. Ігнорування впливу ряду факторів на показник;
3. Моделювання взаємозвязків між узагальнюючим показником та впливаючими факторами;
4. Обчислення різниць між темпами зростання показників;
5. Виділення взаємозвязку між показниками між окремими показниками;
Динамічний ряд – це:
1. Письмове опитування працівників;
2. Обчислення різниць у відсотках;
3. Ряд значень економічного показника, що характеризує досліджуване явище за послідовні проміжки часу;
4. Накопичення, опрацювання і зберігання цифрової інформації;
5. Пропорційне ділення остачі по двум іскомим факторам;
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