Фінансовий облік
1. З метою ведення бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на....
1) довгострокові, поточні, відстрочені податкові зобов'язання, кредиторську заборгованість за товари, роботи
послуги;
2) довгострокові, погонні, непередбачені зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання;
3) довгострокові, поточні, непередбачені зобов'язання, забезпечення та доходи майбутніх періодів;
4) поточні, довгострокові.
2. Зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу називаються …
1) непередбаченим зобов'язанням;
2) поточним зобов'язанням;
3) забезпеченням;
4) довгостроковим забезпеченням.
3. Що включають нематеріальні активи…
1. Інвентар, обладнання, запасні частини.
2. Будинки, споруди, транспортні засоби, машини.
3. Патенти, гудвіли, ліцензії, товарні марки.
4. Право власності, ліцензії, обладнання.
4. За якою вартістю зараховуються на баланс підприємства придбані (створені) нематеріальні активи....
1. За первісною;
2. За ліквідаційною;
3. За переоціненою;
4. За залишковою.
5. За якою вартістю обліковують інші необоротні активи...
1. За справедливою.
2. За ліквідаційною.
3. За первісною.
4. За залишковою;
6. Як оцінюються відпущені матеріали за методом ФІФО...
1. За цінами конкретних подій.
2. За ціпами останніх надходжень.
3. За цінами перших надходжень.
4. За нормативними затратами;
7. Визначити первісну вартість запасів, якщо вартість за договором постачання - 2500 грн, мито -200 грн, вартість
транспортних послуг - 150 грн, витрати на збут -100 грн...
1) 2850 грн;
2) 2950 грн;
3) 2700 грн;
4) 2500 грн;
8. Яка оцінка використовується при безоплатному одержанні основних засобів...
1. Первісна вартість.
2. Собівартість, що складається з фактичних витрат.
3. Справедлива вартість.
4. Вартість, яка амортизується;
9. За якою вартістю основні засоби включають до валюти балансу...
1. За первісною.
2. За залишковою.
3. За справедливою.
4. За ліквідаційною.
10. До яких господарських засобів відносять малоцінні та швидкозношувані предмети, строк корисного використання
яких перевищує один рік...
1. До запасів.
2. До інших необоротних активів.
3. До оборотних активів.
4. До основних засобів.
11. До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься сума дебіторської заборгованості, яка виникла в ході
нормального операційного циклу та....
1) буде погашено після 12 місяців із дати балансу;
2) буде погашено в будь-який строк;
3) не буде погашено;
4) буде погашено до 12 місяців з дати балансу.
12. Сума, яку підприємство очікує отримати як актив після закінчення строку корисного використання основних
засобів за вирахування; витрат, пов'язаних із його ліквідацією, називається....
1) чистою вартістю реалізації;
2) ліквідаційною вартістю;
3) відновлювальною вартістю;
4) залишковою вартістю.
13. Витрати, зібрані на калькуляційних рахунках, розподіляються ....
1) між видами виробництва;
2) між цехами підприємства;
3) за кожним видом готової продукції;

4) між виробничими дільницями.
14. У бухгалтерському обліку згідно з вимогами П(С)БО 15 доходи оцінюються за ....
1) звичайною ціною;
2) чистою вартістю реалізації;
3) справедливою вартістю;
4) первісною вартістю.
15. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб...
1) сума доходу (виручки) від реалізації готової продукції;
2) сума отриманих грантів, асигнувань та субсидій;
3) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають
перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів;
4) дивіденди, отримані штрафи.
16. Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що приводять до
зростання власного капіталу, - це ....
1) витрати;
2) основна діяльність підприємства;
3) доходи;
4) капітал підприємства.
17. Як визначається фінансовий результат...
1. Як різниця між різними видами доходів та витратами підприємства за звітний період.
2. Як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку із прибутку.
3. Як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності фінансових та інших доходів.
4. Як різниця між доходом від реалізації товарів (готової продукції, послуг) та їх собівартістю.
18. Змінні загальновиробнцчі витрати....
1) розподіляються на кожний об'єкт витрат із використанням бази розподілу, виходячи з фактичної
потужності підприємства за звітний період;
2) розподіляються на кожен об'єкт витрат із використанням бази розподілу, виходячи з нормальної
потужності підприємства;
3) не розподіляються;
4) списуються всією сумою на зменшення фінансового результату від операційної діяльності.
19. Адміністративні витрати і витрати на збут є....
1) витратами інвестиційної діяльності;
2) витратами фінансової діяльності;
3) витратами операційної діяльності підприємства;
4) витратами іншої діяльності.
20. Адміністративні витрати....
1) розподіляються на кожен об'єкт витрат пропорційно виробничій собівартості продукції (робіт, послуг);
2) розподіляються на кожен об'єкт витрат пропорційно прямим витратам на оплату праці;
3) не розподіляються, а списуються в усій сумі на зменшення фінансового результату;
4) не розподіляються, а списуються на непокриті збитки.
21. Під час проведення інвентаризації у магазин завезено товари транспортом постачальника. Дії комісії...
1. Одержані товари прийняти і записати в інвентаризаційний опис.
2. Одержані товари не приймати.
3. Одержані товари прийняти і записати в окремий інвентаризаційний опис.
4. Одержані товари прийняти на відповідальне зберігання.
22. Необхідною умовою визнання доходів є....
1) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства;
2) достовірна оцінка доходів;
3) збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу;
4) зменшення активів підприємства.
23. Між поняттями "виторг", "витрати", "прибуток" існує такий зв 'язок...
1) виторг = прибуток-витрати;
2) прибуток складається з виторгу;
3) прибуток = виторг - витрати;
4) прибуток = виторг + витрати.
24. Фінансова звітність - це....
1) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період;
2) фінансова звітність, що забезпечує користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про
фінансові результати діяльності;
3) фінансова звітність, що забезпечує юридичних і фізичних осіб інформацією, необхідною для прийняття
управлінських рішень;
4) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан підприємства.
25. Що таке зрозумілість фінансової звітності...
1. Правдиве подання операцій і подій, перевага сутності над формою, нейтральність, обачність.
2. У представленій звітності інформація не повинна мати сумнівних помилок і виправлень.
3. Доступність для розуміння користувачів, які володіють достатніми знаннями у сфері ділового та
економічного життя, бухгалтерського обліку.
4. Правдиве та своєчасне подання операцій і подій.

26. Що таке "операційна діяльність"...
1. Діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
2. Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою
діяльністю.
3. Операції, що не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.
4. Діяльність, що приводить до змін власного капіталу підприємства.
27. За якою вартістю в товарно-грошовому звіті відображається рух товарів...
1. За купівельними цінами.
2. За цінами продажу.
3. У прибутковій частині звіту - за купівельними цінами, у видатковій - за продажними цінами.
4. За середньозваженими цінами.
28. Постійні витрати -це ....
1) витрати, величина яких змінюється пропорційно змінам обсягу виробництва;
2) витрати, що можна прямо віднести на певний вид продукції;
3) витрати, величина яких не змінюється або майже не змінюється при зміні обсягу виробництва;
4) витрати, що прямо не можна віднести на певний вид продукції.
29. Змінні витрати - це....
1) витрати, величина яких змінюється пропорційно змінам обсягу виробництва;
2) витрати, пов'язані із продажем продукції;
3) витрати, пов'язані з одночасним виробництвом декількох видів продукції;
4) витрати, величина яких не змінюється.
30. Під витратами розуміють ....
1) збільшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які приводять до
зменшення власного капіталу;
2) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які приводять до
зменшення власного капіталу;
3) зменшення економічних вигод унаслідок надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять
до збільшення власного капіталу;
4) зменшення економічних вигод унаслідок вибуття активів підприємства.
31. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)складається з....
1) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), наднормативних виробничих витрат,
адміністративних витрат;
2) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), розподілених витрат, наднормативних
виробничих нитрат;
3) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат, наднормативних виробничих витрат;
4) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), адміністративних витрат, витрат на збут.
32. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)складається з....
1) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат;
2) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих
витрат;
3) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат;
4) прямих матеріальних витрат і витрат на збут готової продукції.
33. Інвентаризація -це ....
1) діяльність, пов'язана із підрахунками і визначенням вартості майна та зобов'язань;
2) перевірка наявності й стану матеріальних цінностей, грошових коштів;
3) перевірка відповідності фактичної наявності засобів даним бухгалтерського обліку;
4) перевірка стану засобів підприємства.
34. Мета інвентаризації полягає у....
1) забезпеченні реальності бухгалтерської звітності та балансу;
2) порівнянні фактичної наявності господарських засобів із даними бухгалтерського обліку;
3) виявленні фактичної наявності майна, зіставленні фактичної наявності майна з даними бухгалтерського
обліку, перевірці повноти відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань;
4) забезпеченні контролю за збереженням майна підприємства.
35. До інвентаризаційного опису кількісні характеристики перевіреного об'єкта записуються....
1) за даними перерахунку, переважування, обмірювання;
2) зі слів матеріально відповідальної особи;
3) за даними інвентарних карток;
4) за обліковими даними.
36. Указати кореспонденцію рахунків на списання торгової націнки згідно з розрахунком.
1) Д-т 902 К-т 285;
2) Д-т 282 К-т 285;
3) Д-т 902 К-т 282;
4) Д-т 901 К-т 263.
37. За якою вартістю відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" зараховуються на баланс придбані товари...
1. За первісною.
2. За купівельною.
3. 3а продажною.
4. За середньозваженою собівартістю.

38. Який первинний документ свідчить про придбання товару...
1. Касовий чек.
2. Договір купівлі-продажу.
3. Товарно-транспортна накладна.
4. Товарно-грошовий звіт.
39. Під час придбання виробничих запасів для потреб основної діяльності платників ПДВ виникає....
1) податковий кредит;
2) податкове зобов'язання;
3) податок на прибуток;
4) поточне зобов'язання.
40. Інформація, що розташована на рахунках класу 7, використовується для складання
1) звіту про фінансові результати;
2) звіту про власний капітал;
3) звіту про рух грошових коштів;
4) балансу підприємства.
41. Якими документами оформляється закупівля сільськогосподарських продуктів і сировини від здавальників...
1. Приймальними квитанціями, відомостями на закупівлю сільськогосподарської продукції у громадян.
2. Приймальними квитанціями, накладними.
3. Відомостями на закупівлю сільськогосподарської продукції у громадян, актами.
4. Накладними.
42. На основі яких документів складається змінний виробничий звіт...
1. Доручення, товарно-транспортної накладної, видаткової накладної.
2. Рахунка-фактури, накладної-відвантаження, комерційного акта.
3. Видаткової накладної, накладної-відвантаження, акта передачі залишків матеріалів у виробництво.
4. Прибуткового ордера, платіжного доручення.
43. На якому рахунку визначається виробнича собівартість готової продукції...
1. № 901 "Собівартість реалізованої продукції".
2. № 26 "Готова продукція".
3. № 23 "Виробництво".
4. №701 "Дохід від реалізації готової продукції".
44. Основним документом роботи автомобіля є....
1) подорожній лист;
2) роздаткова відомість;
3) видаткова накладна;
4) товарно-транспортна накладна.
45. Річна фінансова звітність складається з...
1) Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства, Звіту про власний капітал;
2) Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Балансу (Звіту про фінансовий стан);
3) Балансу (Звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту
про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток;
4) Балансу (Звіту про фінансовий стан), декларацій про ПДВ та податку на прибуток.
46. Визначення й оцінка резерву сумнівних боргів наведені в....
1) П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";
2) П(С)БО 10 "Дебітори";
3) П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах";
4) П(С)БО 11 "Зобов'язання".
47. Погоджена засновниками вартість внеску до статутного капіталу у вигляді матеріалів є:
1) залишковою;
2) первісною;
3) переоціненою;
4) справедливою.
48. Указати кореспонденцію рахунків на оприбуткування лишків запасних частин при проведенні інвентаризації...
1. Д-т 207 К-т 947.
2. Д-т 207 К-т 719.
3.Д-т 375 К-т 207.
4. Д-т 207 К-т 703.
49. Указати кореспонденцію рахунків на відпуск готової продукції дитячому садку.
1. Д-т 361 К-т 26.
2. Д-т 901 К-т 26.
3. Д-т 361 К-т 701.
4. Д-т 311 К-т 361.
50. Указати кореспонденцію рахунків на формування статутного капіталу...
1. Д-т 46
К-т 401.
2. Д-т 301 К-т 401.
3. Д-т 301 К-т 46.
4. Д-т 311 К-т 401.
51. Указати кореспонденцію рахунків на нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за три робочі дні
хвороби бухгалтеру торговельного підприємства.
1. Д-т 652 К-т 661.
2. Д-т 92 К-т 661.

3. Д-т 661 К-т 662.
4. Д-т 93 К-т 661.
52. Указати кореспонденцію рахунків на оприбуткування основних засобів, що надійшли від постачальників.
1. Д-т10 К-т 424.
2. Д-т 10 К-т 631.
3. Д-т 10 К-т 152.
4. Д-т 10 К-т 151.
53. Указати кореспонденцію рахунків на списання транспортно-заготівельних витрат із перевезення товарів...
1. Д-т 285 К-т 289.
2. Д-т 282 К-т 289.
3. Д-т 289 К-т 631.
4. Д-т 902 К-т 289.
54. Указати кореспонденцію рахунків на списання виробничої собівартості готової продукції.
1. Д-т 26
К-т 23.
2. Д-т 901 К-т 26.
3. Д-т 901 К-т 23.
4. Д-т 23 К-т 201.
55. Указати кореспонденцію рахунків на списання витрат на передплату періодичних видань виробничого
підприємства...
1. Д-т 39 К-т 30.
2. Д-т 92 К-т 39.
3. Д-т 93 К-т 39.
4. Д-т 39 К-т 31.
56. Указати кореспонденцію рахунків на списання витрат на відрядження майстра цеху.
1. Д-т 92 К-т 372.
2. Д-т 23 К-т 372.
3. Д-т 91 К-т 372.
4. Д-т 93 К-т 372.
Економічний аналіз
57. Яке з нижченаведених положень найбільш повно розкриває зміст поняття "Економічний аналіз"?
1) комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для
об'єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання.
2) наука загальнометодологічна, яка розкриває основи суспільного виробництва, розподілу, обміну, споживання
матеріальних благ, закони функціонування і розвитку виробництва за конкретних умов господарювання.
3) наука про документальну перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності й повноти
фінансової звітності та її відповідності вимогам чинного законодавства,
4) наука про складання науково-обґрунтованих планів чи розроблення прогнозів на всіх рівнях господарювання
підприємства.
58. Що є предметом економічного аналізу?
1) господарські процеси підприємств, організацій, соціально-економічна ефективність і кінцеві фінансові
результати їх діяльності, що складаються під дією об'єктивних і суб'єктивних чинників.
2) господарські процеси підприємств, організацій і кінцеві фінансові результати, що складаються під впливом
дії об'єктивних чинників.
3) господарські процеси підприємств, організацій і кінцеві фінансові результати, що складаються під впливом
дії суб'єктивних зовнішніх чинників.
4) господарська діяльність підприємства.
59. Які методи, способи економічного аналізу належать до економіко-математичних?
1. Використання абсолютних, відносних і середніх величин, кореляція, лінійне програмування, індекси,
групування, балансовий взаємозв'язок, порівняння.
2. Використання абсолютних, середніх і відносних величин, порівняння, групування, індекси, коефіцієнти,
ланцюгові підстановки, балансовий взаємозв'язок.
3. Порівняння, групування, лінійне програмування, кореляція, дослідження операцій, сітьові графіки.
4. Кореляція, лінійне програмування, теорія масового обслуговування, дослідження операцій, сітьові графіки.
60. Яка послідовність проведення аналізу?
1. Визначення мети й об'єкта аналізу, проведення аналізу, оформлення результатів аналізу.
2. Визначення мети й об'єкта аналізу, підготовка даних до аналізу, розрахунок показників і визначення впливу
чинників, оформлення результатів аналізу, контроль за здійсненням заходів щодо ліквідації недоліків.
3. Визначення мети й об’єкта аналізу, підготовка даних до аналізу, розрахунок показників, контроль за
здійсненням заходів щодо ліквідації недоліків.
4. Усі відповіді правильні
61. Що включає поняття "фактори"?
1. Невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення використання
ресурсів внаслідок запровадження певних заходів.
2. Умови здійснення окремих явищ, які глибоко розкривають зміни обсягів ресурсів та їх складу, а також
показників роботи.
3. Рушійні сили розвитку процесів і явищ, які відбуваються на підприємстві.
4. Умови забезпечення збільшення прибутку.
62. Що включає поняття "причини"?
1. Невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення використання

ресурсів внаслідок запровадження певних заходів.
2. Умови здійснення окремих явищ, які глибоко розкривають зміни обсягів ресурсів та їх складу, а також
показників роботи, вони деталізують вплив факторів.
3. Рушійні сили розвитку процесів і явищ, які відбуваються на підприємстві.
4. Умови забезпечення збільшення прибутку.
63. Що включає поняття "резерви"?
1. Невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення використання
ресурсів внаслідок запровадження певних заходів.
2. Умови здійснення окремих явищ, які глибоко розкривають зміни обсягів ресурсів і їх складу, а також
показників роботи, вони деталізують вплив факторів.
3. Рушійні сили розвитку процесів і явищ, які відбуваються на підприємстві.
4. Умови забезпечення збільшення прибутку.
64. Як визначити ступінь впливу зміни кількісного показника?
1. Як різницю за якісним показником помножити на фактичне значення кількісного показника.
2. Як різницю за якісним показником поділити на фактичне значення кількісного показника.
3. Як різницю за кількісним показником поділити на планове значення якісного показника.
4. Як різницю за кількісним показником помножити на планове значення якісного показника.
65. Як визначити ступінь впливу зміни якісного показника?
1. Як різницю за якісним показником помножити на фактичне значення кількісного показника.
2. Як різницю за якісним показником поділити на фактичне значення кількісного показника.
3. Як різницю за кількісним показником поділити на планове значення якісного показника.
4. Як різницю за кількісним показником помножити на планове значення якісного показника.
66. Які показники визначаються в процесі аналізу загального обсягу товарообороту?
1. Відсоток виконання плану, динаміка, структура товарообороту, товарооборот на душу населення.
2. Відсоток виконання плану, динаміка, товарооборотність, коефіцієнт ритмічності виконання плану.
3. Відсоток виконання плану, динаміка в поточних і порівняних цінах, ритмічність виконання плану, відсоток
охоплення грошових доходів роздрібним товарооборотом, товарооборот на душу населення.
4. Відсоток виконання плану, динаміка, відсоток охоплення грошових доходів роздрібним товарооборотом,
структура товарообороту, товарооборот на душу населення
67. Які показники визначаються в процесі аналізу надходження товарів?
1. Ступінь задоволення попиту населення, відсоток виконання плану, динаміка.
2. Відсоток виконання плану, динаміка, питома вага окремих джерел надходження, коефіцієнт рівномірності
надходження товарів.
3. Відсоток виконання плану, динаміка, питома вага окремих джерел надходження товарів.
4. Ступінь задоволення попиту населення, коефіцієнт ритмічності надходження, динаміка.
68. Які основні чинники впливають на витрати з оплати праці?
1. Товарооборот, продуктивність праці, середня заробітна плата, чисельність працівників.
2. Продуктивність праці, середня заробітна плата, чисельність працівників.
3. Товарооборот, продуктивність праці, чисельність працівників.
4. Товарооборот, прибуток, рівень грошових доходів населення.
69. Який взаємозв'язок між темпами росту продуктивності праці і середньої заробітної плати?
1. Взаємозв'язок відсутній.
2. Темп росту продуктивності праці повинен випереджати темп росту середньої заробітної плати, тому що
заробітна плата має бути заробленою.
3. Темп росту продуктивності праці повинен відповідати темпу росту середньої заробітної плати.
4. Темп росту середньої заробітної плати повинен випереджати темп росту продуктивності праці.
70. Як впливає обсяг товарообороту на витрати обігу?
1. Зміна обсягу товарообороту на витрати обігу не впливає.
2. Зі збільшенням обсягу товарообороту зростають витрати обігу в сумі, а рівень витрат залишається
незмінним.
3. Зі збільшенням обсягу товарообороту зростає сума змінних витрат обігу, але меншими темпами, ніж
товарооборот, сума постійних витрат не змінюється, тому рівень витрат обігу зменшується.
4. Збільшення товарообороту призводить до зростання суми і рівня витрат.
71. Як впливає структура товарообороту на витрати обігу?
1. Структура товарообороту не впливає на витрати обігу.
2. Різні товари мають неоднакову трудомісткість реалізації, швидкість обігу, вартість, а тому зміна структури
товарообороту впливає на витрати обігу.
3. Збільшення питомої ваги більш трудомістких товарів, товарів з уповільненою товарооборотністю, з меншою
вартістю товарів, що швидко псуються, веде до збільшення витрат обігу.
4. Правильної відповіді немає.
72. Як впливає склад товарообороту закладів ресторанного господарства на рівень витрат?
1. Склад товарообороту закладів ресторанного господарства не впливає на рівень витрат.
2. Зменшення питомої ваги обороту продукції власного виробництва веде до зростання рівня витрат.
3. Збільшення питомої ваги обороту з продукції власного виробництва за інших рівних умов веде до зростання
рівня витрат.
4. Правильної відповіді немає.
73. Як розрахувати вплив цін на обсяг заготівельного обороту?
1. Фактичний заготівельний оборот звітного періоду мінус заготівельний оборот минулого періоду.
2. Фактичний заготівельний оборот звітного періоду в цінах базисного мінус заготівельний оборот базисного
періоду.

3. Фактичний заготівельний оборот минулого періоду мінус фактичний заготівельний оборот в цінах базисного.
4. Фактичний заготівельний оборот звітного періоду мінус фактичний заготівельний оборот звітного періоду в
цінах базисного.
74. Яка методика аналізу собівартості одиниці продукції?
1. Визначаються відсоток виконання плану і динаміка.
2. Визначаються відсоток виконання плану і питома вага окремих складових собівартості.
3. Визначається відхилення фактичної собівартості за її складовими від плану і собівартості минулого періоду.
4. Визначається рівень собівартості.
75. Як зростання товарообороту закладів ресторанного господарства впливає на прибуток?
1. Прибуток зміниться, тому що зі зростанням товарообороту збільшуються витрати закладів ресторанного
господарства і доходи.
2. Прибуток зменшиться, тому що зі зростанням товарообороту збільшуються витрати обігу і виробництва.
3. Прибуток збільшиться, тому що зі зростанням товарообороту темп збільшення доходів вищий, ніж витрат.
4. Прибуток збільшиться, тому що зі зростанням товарообороту збільшуються доходи.

Облік і звітність у бюджетних установах
76. Яка особливість фінансово-господарської діяльності не є характерною у бюджетних установах?
1. Установа функціонує на засадах державної чи комунальної форми власності.
2. Установа належить до прибуткових організацій.
3. Метою діяльності організації є надання нематеріальних послуг
4. Установа не наділяється оборотними коштами.
77. Що є об'єктами бухгалтерського обліку в бюджетних установах?
1. Необоротні та оборотні активи.
2. Доходи і видатки.
3. Господарські засоби за складом і розміщенням за джерелами їх утворення.
4. Власний капітал і зобов'язання.
78. Суми коштів, перерахованих бюджетними організаціями з реєстраційних рахунків постачальниками, прийнято
називати?
1. Касовими операціями.
2. Фактичними видатками.
3. Касовими видатками.
4. Господарськими операціями.
79. Аналітичний облік касових видатків у бухгалтерії бюджетної установи ведеться?
1. У меморіальному ордері.
2. В особових рахунках.
3. В книзі (картках) аналітичного обліку видатків.
4. У книзі «Журнал-Головна».
80. Кошти, отримані із загального фонду бюджету на утримання установи та на централізовані заходи
оприбутковуються на субрахунку?
1. 2311.
2. 2313.
3. 2211.
4. 2315.
81. Кошти, отримані із загального фонду бюджету на утримання установи та на централізовані заходи
оприбутковуються на субрахунку?
1. 2311.
2. 2313.
3. 2211.
4. 2314.
82. Фактичні видатки більшими ніж касові можуть бути?
1. Можуть.
2. Не можуть.
3. Завжди більші.
4. Завжди менші.
83. Відомість про суму нарахованої заробітної плати в бюджетній установі накопичуються в меморіальному ордері"?
1. № 1.
2. № 5.
3. № 6.
4. № 8.
84.В основу нарахування заробітної плати за час відрядження береться?
1. Середньоденна оплата за посадовим окладом.
2. Заробітна плата за 2 останніх місяці перед відрядженням.
3. Заробітна плата за 3 останніх місяці перед відрядженням.
4. Заробітна плата за 6 останніх місяці перед відрядженням.
85.Мінальна тривалість щорічної відпустки для державних службовців становить?
1. 24 календарні дні.
2. 30 календарних дні.
3. 36 календарних днів.

4. 40 календарних днів.
86. Нарахування зносу на основні засоби бюджетних установ відображається проводкою?
1. Д-т8114 К-т 1411.
2. Д-т5111 К-т 1411.
3. Д-т1411 К-т8014.
4. Д-т1611 К-т 1411.
87. Не нараховується знос на такі необоротні активи?
1. Автомобілі.
2. Музейні експонати.
3. Комп’ютерну техніку.
4. Земельні ділянки.
88. Інформація про наявність та рух основних засобів відображається у меморіальному ордері?
1. 1.
2. 6.
3. 9.
4. 12.
89. Які активи не можуть бути об’єктами інвестиційної нерухомості?
1. Земля.
2. Гараж.
3. Будівля, що утримується з метою продажу у наступних періодах, в разі збільшення її ринкової вартості.
4. Автомобіль.
90. Власний капітал бюджетних установ відображають за класом рахунків?
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 5.
91. Методика заповнення форм фінансової звітності бюджетних установ визначається?
1. Міністерством фінансів України
2. Держказначейством України.
3. Національним банком України
4. Рахунковою палатою.

92. Річна фінансова звітність подається розпорядниками та одержувачами?
1. До 20 лютого наступного за звітним роком.
2. До 22 січня наступного за звітним роком.
3. Протягом 60 днів після закінчення звітного року.
4. Протягом 40 днів після закінчення звітного року.
93. Який економічний зміст господарської операції Д-т 812 К-т 23?
1. Списано використані матеріали, що надійшли як гуманітарна допомога.
2. Відпущено матеріали на науково-дослідні роботи.
3. Реалізовано невикористані матеріали.
4. Передано матеріали на переробку.
94. Скільки розділів має пасив балансу бюджетної установи?
1.
2.
3.
4.

5.
3.
2.
4.

95. Скільки розділів має актив балансу бюджетної установи?
1.
2.
3.
4.

5.
3.
2.
4.

96. Третій розділ активу балансу бюджетної установи містить інформацію?
1. Витрати майбутніх періодів.
2. Доходи майбутніх періодів.
3. Витрати.
4. Доходи.

97. Чи може бути залишок на кінець року за третіми розділами активу та пасиву балансу бюджетної установи"?
1. Так, може.
2. Ні.
3. Залежить від облікової політики.
4. Залежить від розпоряджень вищестоящої організації.
98. Середній бал, за яким призначається академічна стипендія, становить?
1. 4,0 і більше.
2. 3,5 і більше.
3. За будь-яких позитивних оцінок.
4. 4,5 і більше.
99. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці в бюджетних установах ведеться?
1. У розрізі кожного працівника;
2. Згідно кошторису за загальним і спеціальним фондом.
3. Згідно обсягу фактично виконаної роботи.
4. Згідно штатного розпису.

100. Працівникові під час прийому його на державну службу присвоюється?

1. Категорія.
2. Ранг.
3. Звання.
4. Ставка.
101.Скільки складових має кошторис бюджетної установи?
1. Дві.
2. Три.
3. Чотири.
4. П’ять.

102. Скільки класів синтетичних рахунків має План рахунків бюджетної установи?
1. 7.
2. 8.
3. 9.
4. 10.
103. Облік витрат бюджетної установи відображають за класом рахунків?
1) 2;
2) 4;
3) 7;
4) 8.

Контроль і ревізія
104. До якого суб'єкта фінансово-господарського контролю належить Державна фінансова інспекція України?
1. До рахункової палати Верховної Ради України.
2. До Міністерства фінансів України.
3. До Міністерства праці і соціальної політики України.
4. До Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
105. Які дії ревізора, якщо виявлено підробний документ?
1. Вимагає письмового пояснення від бухгалтера.
2. Документ передається на експертизу.
3. Вимагає письмового пояснення від керівника підприємства.
4. Вимагає письмового пояснення від матеріально відповідальної особи.
106. Ревізія касових операцій починається з....
1) перевірки записів у книзі реєстрації касових ордерів;
2) перевірки підсумків у журналі ф. К-1;
3) інвентаризації грошових коштів у касі;
4) перевірки ліміту каси.
107. Перевірка своєчасності і повноти оприбуткування грошових коштів у касу з банку звіряється з....
1) прибутковим касовим ордером і випискою банку;
2) касовим звітом і випискою банку;
3) прибутковим касовим ордером і чековою книжкою;
4) прибутковим касовим ордером, корінцями чекової книжки і виписок банку.
108. Сума готівкових розрахунків підприємства з іншою юридичною особою протягом одного дня не повинна
перевищувати…
1) 3000 грн;
2) 5000 грн;
3) 10 000 грн;
4) 20 000 грн.
109. Інвентаризація грошових коштів на поточному рахунку проводиться на підставі …
1) виписки банку з поточного рахунка 1 числа місяця;
2) журналу ф. К-1;
3) виписки банку з поточного рахунка на будь-яку дату, завіреної печаткою банку;
4) довідки банку.
110. На яку дату проводиться звірка даних аналітичного і синтетичного обліку?
1. На початок ревізії.
2. На початок року.
3. На початок кварталу
4. На 1 число місяця.
111. Якщо при перевірці операцій на поточному рахунку до виписки банку не додано платіжного документа, то необхідно …
1) взяти письмове пояснення бухгалтера;
2) зробити запит до банку;
3) перевірити записи в розроблюваній відомості;
4) звірити підсумки з журналом ф. К-1.
112. Яким документом оформлюється інвентаризація розрахунків із постачальником?
1. Інвентаризаційним описом.
2. Актом звірки розрахунків.
3. Бухгалтерською довідкою.
4. Актом інвентаризації розрахунків.

113. Який максимальний строк відрядження в межах України?
1) 30 днів. 2) 20 днів.
3) 60 днів.
4) 90 днів.
114. На підставі яких документів слід перевірити кількість днів відрядження?
1. Наказу на відрядження.
2. Посвідчення про відрядження.
3. Рахунка готелю.
4. Проїзних квитків.
115. На підставі яких документів слід перевірити нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності?
1. Книги ф. К-18.
2. Листа непрацездатності.
3. Штатного розпису.
4. Табеля виходу на роботу, листа непрацездатності.
116. Який розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, якщо стаж роботи становить 7 років 10 місяців?
1. 60%. 2. 70%. 3. 90%. 4. 100%.
117. Які виплати не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати?
1. Допомога по вагітності та пологах.
2. Премія за виконання плану прибутку.
3. Компенсація за невикористану відпустку.
4. Нарахування оплати за дні відпустки.
118. Що не включається до виробничої собівартості продукції?
1. Сировина і матеріали.
2. Загальновиробничі витрати.
3. Адміністративні витрати
4. Заробітна плата виробничим працівникам.
119. За якою вартістю утримується нестача матеріалів на складі?
1. За ціною постачальника.
2. За ціною постачальника з урахуванням ПДВ.
3. За ціною постачальника з урахуванням ПДВ, індексу інфляції коефіцієнта.
4. За ринковою ціною.
120. На підставі яких документів перевіряється фактичний вихід готової продукції на хлібозаводі?
1. Змінного виробничого звіту.
2. Планової калькуляції.
3. Звіту про рух готових виробів в експедиції.
4. Книги ф. К-39 з обліку рахунка 23 "Основне виробництво".
121. Який звіт відображає доходи і витрати?
1. Звіт про власний капітал.
2. Звіт про фінансові результати.
3. Звіт про рух грошових коштів.
4. Касовий звіт.
122. Який документ складає ревізор по завершенні перевірки на підприємстві?
1. Довідку.
2. Відомість порушень.
3. Акт.
4. Звіт.

Податкова система
123. Податкова система -це ....
1) сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податків, зборів та не
податкових платежів;
2) сукупність податків, принципів, форм і методів установлення, а також контроль і відповідальність за
порушення податкового законодавства;
3) сукупність установлених у державі податків, зборів (обов'язкових платежів);
4) сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного і
соціального розвитку.
124. У чому суть податкової політики?
1) сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного і
соціального розвитку;
2) діяльність держави щодо встановлення податків до централізованих фондів держави.
3) діяльність держави у сфері встановлення, регулювання та організації стягнення податків до
централізованих фондів держави;
4) сукупність форм і методів створення і використання фондів фінансових ресурсів з метою задоволення
різноманітних потреб державних структур
125. Податок -це....
1) обов'язковий платіж, установлений законодавчим актом;
2) гроші, які тимчасово надходять на рахунок бюджетної установи на зберігання;
3) видача коштів установами банків у кредит;
4) грошовий акт вищого органу законодавчої влади.
126. Який вид податку включають до ціни реалізації понад оптову ціну виробника?

1) податок на прибуток;
2) податок на додану вартість;
3) плата за землю;
4) податок із доходів фізичних осіб
127. Що є об’єктом оподаткування податку на додану вартість?
1) операції платників податків із постачання товарів, робіт, послуг;
2) обсяг виробництва товарів;
3) сума прибутку від реалізації продукції;
4) фонд оплати праці.
128. Укажіть вид податку, який включають до собівартості продукції?
1) податок на додану вартість;
2) плата за землю;
3) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
4) мито.
129. Який податок (збір) нараховують на фонд оплати праці?
1) податок на додану вартість;
2) податок із доходів фізичних осіб;
3) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
4) туристичний збір.
130. Який податок є загальнодержавним ?
1) плата за землю;
2) єдиний податок;
3) туристичний збір;
4) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
131. Назвіть види непрямих податків?
1) податок на прибуток підприємства, ПДВ, акцизний податок;
2) акцизний податок, ПДВ, мито;
3) ПДВ, плата за землю;
4) податок на доходи фізичних осіб.
132. Які податки сплачуються за рахунок прибутку підприємства?
1) податок на прибуток;
2) податок на прибуток, туристичний збір;
3) податок на прибуток, єдиний податок;
4) податок на прибуток, плата за землю.
133. Податкове зобов'язання з ПДВ-це…
1) сума виторгу від реалізації товарів (робіт, послуг);
2) сума прибутку;
3) загальна сума податку, яка нарахована платником податку за звітний період;
4) загальна сума податку, яка сплачена в бюджет за звітний період.
134. Податковий кредит з ПДВ –це…
1) сума виторгу від реалізації товарів (робіт, послуг);
2) сума прибутку;
3) сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання;
4) загальна сума податку, яка сплачена в бюджет за звітний період.
135. Що є підставою для отримання податкового кредиту?
1) рахунок-фактура;
2) накладна;
3) декларація з ПДВ;
4) податкова накладна.
136. Як визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет або відшкодуванню з бюджету?
1) обсяг реалізації продукції мінус витрати, які пов'язані з реалізацією;
2) валові доходи мінус валові витрати;
3) загальна сума податкового зобов'язання мінус сума податкового кредиту;
4) сума податкового кредиту мінус сума податкового зобов'язання.
137. Бюджетне відшкодування –це…
1) загальна сума податку, нарахована платником за звітний період;
2) загальна сума податку, сплачена в бюджет за звітний період;
3) сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку;
4) обсяг продажу товарів (робіт, послуг).
138. Що є підставою для отримання бюджетного відшкодування?
1) податкова декларація за звітний період;
2) податкова накладна;
3) рахунок-фактура;
4) звіт про фінансові результати підприємства.
139. Джерела сплати податку на прибуток - це...
1. Собівартість продукції.
2. Загальна сума отриманого прибутку.
3. Чистий прибуток.
4. Виручка від реалізації продукції.
140. Назвіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на прибуток, що буде

перерахований до бюджету?
1. Податок на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва.
2. Витрати на придбання торгових патентів.
3. Сплачений ПДВ.
4. Амортизаційні відрахування.
141. Мито-це ....
1) непрямий податок, що стягується з товарів, транспортних засобів, інших предметів, які переміщуються
через митний кордон країни;
2) непрямий податок на окремі види товарів;
3) податок за оформлення і видачу документів, що мають юридичне значення;
4) податок на дефіцитні товари.
142. Визначте суть поняття "податковий агент?
1) фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка використовує працю найманих осіб;
2) особа (фізична або юридична), яка зобов'язана утримувати та сплачувати до бюджету податок з доходів
фізичних осіб, а також нести відповідальність за порушення норм законодавства;
3) особа, яка нараховує заробітну плату;
4) бухгалтер підприємства.
143. Що таке податкова знижка?
1) сума, на яку зменшується нарахована місячна заробітна плата, що підлягає оподаткуванню;
2) сума витрат, понесених платником податку резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) і
на яку дозволяється зменшити загальну суму його річного оподатковуваного доходу;
3) сума, на яку платник податку має право зменшити податкові зобов'язання звітного періоду;
4) правильної відповіді немає.
144. У якому розмірі застосовується соціальна податкова пільга особі, яка визнана реабілітованою?
1) загальна у розмірі 50 % від установленого розміру мінімальної заробітної плити на місяць станом на 1
січня поточного року;
2) підвищена у розмірі 15 % від суми загальної соціальної податкової пільги;
3) максимальна у розмірі 200 % від суми загальної соціальної податкової пільги;
4) 15 % від суми нарахованої заробітної плати.
145. До витрат підприємства відносять ....
1) будь-які витрати платника податку;
2) будь-які витрати платника податку, понесені ним у грошовій формі;
3) будь-які витрати платника податку, понесені ним у грошовій і матеріальній формах;
4) суму всіх витрат платника податку, що пов'язана з господарською діяльністю підприємства.
146. Платник податку на прибуток придбав торговий патент. Куди віднести вказані витрати?
1) до складу витрат звітного року;
2) на зменшення прибутку, що підлягає оподаткуванню податком;
3) на зменшення податкового зобов'язання звітного періоду з податку на прибуток;
4) правильної відповіді немає.
147. Об'єктом оподаткування єдиного податку ІУ групи оподаткування є…
1) вартість реалізованої продукції;
2) вартість виробленої продукції;
3) площа сільськогосподарських угідь, переданих сільгоспвиробнику у власність або наданих йому в
користування на умовах оренди.
4) усі відповіді правильні.
148. Визначте термін сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування?
1) протягом 10 календарних днів із дня виплати заробітної плати;
2) день отримання грошових коштів в установі банку на оплату праці працівників;
3) день отримання грошових коштів в установі банку на оплату праці, але не пізніше 20 числа наступного
місяця за звітним;
4) правильної відповіді немає.
149. Базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування є....
1) обсяг виробництва продукції;
2) обсяг поставки продукції;
3) прибуток;
4) фактичні витрати на оплату праці.
150. Хто є платником податку на прибуток підприємства?
1) бюджетні установи;
2) громадські організації;
3) підприємства, які отримують прибуток як у межах України, так і поза митною територією;
4) усі відповіді правильні

