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Фінансовий облік 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – це... 

1) Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів 

України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності, що суперечить міжнародним стандартам. 

2) Фінансова звітність, яка відображає фінансове становище юридичної 

особи та її дочірних підприємств. 

3) Нормативно-правовий акт, затверджений президентом України. 

4) Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством економічного 

розвитку та торгівлі. 

 

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються на 

таких принципах: 

1) Документація, інвентаризація, рахунки та подвійний запис, 

калькуляція. 

2) Індукція, дедукція, аналіз, синтез. 

3) Обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, 

безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання 

сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий 

вимірник, періодичність. 

4) Обачність, автономність, періодичність, єдиний грошовий вимірник, 

дедукція, індукція, синтез, аналіз, інвентаризація, калькуляція. 

 

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. Дата валютування – це... 

1) Дата надходження грошових коштів на поточний рахунок. 

2) Зазначена платником у розрахунковому документі дата, починаючи 

з якої гроші переходять у власність одержувача. 

3) Дата реєстрації платіжної операції. 

4) Дата виплати заробітної плати. 

 

5. Допущену помилку під час складання касових документів можна 

виправити: 

1) коректурним методом. 

2) методом сторно. 

3) методом додаткового проведення. 

4) не можна виправити, слід скласти новий документ. 

 

6. Визначити первісну вартість запасів, якщо вартість за договором 

постачання — 25000 грн, ввізне мито - 2000 грн, вартість транспортних 



послуг - 1500 грн, витрати на збут -1000  грн. 

1) 28500 грн. 3) 29500 грн. 

2) 27000 грн. 4) 25000 грн. 

 

7. Скільки поточних рахунків можуть відкривати юридичні та 

фізичні особи? 

1) один. 

2) два. 

3) п’ять. 

4) кількість поточних рахунків чинним законодавством не обмежена. 

 

8. Перерахування коштів з поточного рахунку постачальнику за 

товари відображають на рахунках обліку: 

1) Дт 311    Кт 631.  3) Дт 631    Кт 311. 

2) Дт 311    Кт 361.  4) Дт 301    Кт 311. 

 

9. Малоцінні та швидкозношувані предмети, строк корисного 

використання яких перевищує один рік, відносять до яких господарських 

засобів? 

1) до запасів. 

2) до інших необоротних активів. 

3) до оборотних активів. 

4) до основних засобів. 

 

10. До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься сума 

дебіторської заборгованості, яка виникла в ході нормального операційного 

циклу та.... 

1) буде погашено в будь-який строк. 

2) не буде погашено. 

3) буде погашено до 12 місяців з дати балансу. 

4) буде погашено після 12 місяців із дати балансу. 

 

11. Короткострокові векселі – це... 

1) векселі, одержані в забезпечення дебіторської заборгованості, які 

повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати балансу. 

2) векселі, одержані в забезпечення дебіторської заборгованості, які 

повинні бути погашені протягом 2 місяців з дати балансу. 

3) векселі, одержані в забезпечення дебіторської заборгованості, які 

повинні бути погашені протягом 18 місяців з дати балансу. 

4) векселі, одержані в забезпечення дебіторської заборгованості, які 

повинні бути погашені протягом 24 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. Надходження платежу від покупців і замовників у касу 

відображають на рахунках обліку: 

1) Дт 301    Кт 371.  3) Дт 301    Кт 361. 

2) Дт 311    Кт 361.  4) Дт 301    Кт 701. 

 

14. Згідно з вимогами П(С)БО 15 у бухгалтерському обліку доходи 

оцінюються за . . .  

1) звичайною ціною. 

2) справедливою вартістю. 

3) чистою вартістю реалізації. 

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) дивіденди, отримані штрафи. 

4) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і 

обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і 

позабюджетних фондів. 

16. До витрат майбутніх періодів належить: 

1) попередня оплата за товари. 

2) видача авансів на відшкодування витрат на відрядження. 

3) попередня оплата за періодичні видання. 

4) сплачені кошти до бюджету. 

 

17. Як визначається фінансовий результат діяльності підприємства? 

1) як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування 

та сумою податку із прибутку. 

2) як різниця між різними видами доходів та витратами підприємства 

за звітний період. 

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 загальновиробничі 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 на непокриті збитки. 

4) не розподіляються, а списуються в усій сумі на зменшення 

фінансового результату. 

 

21. Під час проведення інвентаризації у магазин завезено товари 

транспортом постачальника. Які дії інвентаризаційної комісії? 

1) одержані товари прийняти і записати в окремий інвентаризаційний 

опис. 

2) одержані товари прийняти і записати в інвентаризаційний опис. 

3) одержані товари не приймати. 

4) одержані товари прийняти на відповідальне зберігання. 

 

22. Для визнання доходів необхідною умовою 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) фінансова звітність, що забезпечує користувачів пов- ною, 

правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати 

діяльності. 

2) фінансова звітність, що забезпечує юридичних і фізичних осіб 



інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень. 

3) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 

стан підприємства. 

4) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 

стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період. 

 

25. Амортизація – це... 

1) втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості 

активу над сумою очікуваного відшкодування. 

2) сума амортизації об’єкта необоротних активів з початку їх 

корисного використання. 

3) систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних 

активів протягом строку їх корисного використання, 

4) вартість основних засобів після переоцінки. 

 

26. «Операційна діяльність» - це … 

1) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які 

не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

2) діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та 

позикового капіталу підприємства. 

3) операції, що не потребують використання грошових коштів та їх 

еквівалентів. 

4) діяльність, що приводить до змін власного капіталу підприємства. 

 

27. За якою вартістю відображається рух товарів в товарно-

грошовому звіті? 

1) за купівельними цінами. 

2) за цінами продажу. 

3) у прибутковій частині звіту - за купівельними цінами, а у видатковій 

- за продажними цінами. 

4) за середньозваженими цінами. 

 

28. Залишкова вартість об’єкта основних засобів – це... 

1) вартість основних засобів після переоцінки, 

2) вартість ремонту основних засобів, 

3) первісна вартість мінус сума зносу основних засобів, 

4) витрати, що здійснюють для підтримання об’єкта основних засобів у 

робочому стані. 

 

29. Капітальні інвестиції – це... 

1) витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

2) витрати на надбання малоцінних та швидкозношуваних предметів і 

основних засобів. 

3) витрати на придбання сировини, матеріалів, готової продукції. 



4) витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних 

необоротних активів. 

 

30. Під поняттям «витрати» 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 витрат. 

3) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), 

адміністративних витрат, витрат на збут. 

4) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), 

нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, наднормативних 

виробничих витрат. 

 

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. До нематеріальних активів належать: 

1) програмне забезпечення для комп’ютерної техніки, комп’ютерна 

техніка, права на винаходи, 



2) сорт рослин, породи тварин, гудвіл, бібліотечні фонди, предмети 

прокату, 

3) торгові марки, земельні ділянки. 

4) право користування природними ресурсами, майном, право на 

комерційні позначення, авторське право та суміжні з ним права, 

 

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. Ссписання торгової націнки (згідно з розрахунком) на рахунках 

обліку відображається: 

1) Д-т 902 К-т 285  . 3. Д-т 282 К-т285. 

2) 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 підприємства придбані товари? 

1) за купівельною. 

2) запродажною. 

3) за середньозваженою собівартістю. 

4) за первісною. 

 

38. Яким первинним документом підтверджується придбання товару? 

1) касовий чек. 

2) товарно-транспортна накладна. 

3) договір купівлі-продажу, 

4) товарно-грошовий звіт. 

 

39. Під час придбання виробничих занасів для потреб основної 

діяльності у платників ПДВ виникає... 

1) поточне зобов’язання. 

2) податок на прибуток. 

3) податковий кредит. 

4) податкове зобов’язання. 

 

40. Баланс підприємства – це... 

1) звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності 

юридичної особи та її дочіних підприємств. 

2) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну 

дату його активи, зобов’язання та власний капітал. 

3) звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності 

підприємства. 



4) звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів. 

 

41. Закупівля сільськогосподарських продуктів і сировини від 

здавальників оформляється такими документами: 

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. Змінний виробничий звіт складається на підставі таких 

документів: 

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) №701 «Дохід від реалізації готової продукції». 

4) № 23 «Виробництво». 

 

44. Основним документом, що підтверджує роботу автомобіля є. . .  

1) подорожній лист. 

2) прибуткова відомість. 

3) видаткова накладна. 

4) товарно-транспортна накладна. 

 

45. Фінансова звітність, згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», складається з: 

1) Балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати 

(звіту про сукупний дохід), пояснювальної записки. 

2) Балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати 

(звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів. 

3) Балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати 

(звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний 

капітал, приміток до фінансової звітності. 

4) Балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати 

(звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, приміток до звіту. 

 

46. Визначення й оцінка резерву сумнівних боргів охарактеризовано 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. Вартість внеску до статутного капіталу у вигляді матеріалів, що 

погоджена із засновниками, є... 

1) залишковою. 3) первісною. 

2) переоціненою. 4) справедливою. 

 

48. Оприбуткування лишків запасних частин при проведенні 

інвентаризації на рахунках обліку відображається: 

1) Д-т 207 К-т 947.  3) Д-т207 К-т 719. 

2) Д-т 375 К-т 207.  4) Д-т 207 К-т 703. 

 

49. Відпуск готової продукції дитячому садку на рахунках обліку 

відображається: 

1) Д-т 361 К-т 26.   3) Д-т 901 К-т 28. 

2) Д-т 361 К-т 701.   4) Д-т 311 К-т 361. 

 

50. Формування статутного капіталу на рахунках обліку 

відображається: 

1) Д-т 46 К-т 40.  3) Д-т 301 К-т 40. 

2) Д-т 301 К-т 46.  4) Д-т 311 К-т 40. 

 

51. Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за три 

робочі дні хвороби бухгалтеру торговельного підприємства 

відображається на рахунках обліку: 

1) Д-т 652 К-т 661.  3) Д-т 93 К-т 661. 

2) Д-т 661 К-т 662.  4) Д-т 92 К-т 661. 

 

52. Оприбуткування основних засобів, що надійшли від постачальників 

на рахунках обліку відображається: 

1) Д-т 10 К-т 424.  3) Д-т 10 К-т 631. 

2) Д-т 10 К-т 152.  4) Д-т 10 К-т 151. 

 

53. Списання транспортно-заготівельних витрат із перевезення 

товарів відображається на рахунках обліку: 

1) Д-Т285 К-т 289.  3).Д-т 902 К-т289. 

2) Д-т 28  К-т 631.  4) Д-т 282 К-т 289. 

 

54. Списання виробничої собівартості готової продукції на рахунках 

обліку відображається: 

1) Д-т 261 К-т 23.  3) Д-т 901 К-т 261. 

2) Д-т 901 К-т 23.  4) Д-т 23 К-т 201. 



 

55. Подання до оплати покупцю рахунка за реалізовану готову 

продукцію відображають на рахунках: 

1) Дт 361 Кт 702.  3) Дт 311 Кт 361. 

2) Дт 301 Кт 702.  4) Дт 361 Кт 701. 

 

56. Списання витрат на відрядження майстра цеху відображається на 

рахунках обліку: 

1) Д-т 92 К-т 372.  3)  Д-т 23 К-т 372. 

2) Д-т 91 К-т 372.  4)  Д-т 93 К-т 372. 

 



Економічний аналіз 

 

57. Яке вказаних положень найбільш повно розкриває поняття 

«Економічного аналізу»? 
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, розподіл, обмін, 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 

4) наука про складання науково обґрунтованих планів чи розроблення 

прогнозів на всіх рівнях неможливі. 

 

58. Що є предметом вивчення економічного аналізу? 

1) господарські процеси підприємств, організацій і кінцеві фінансові 

результати, що складаються під впливом дії суб’єктивних зовнішніх 

чинників. 

2) господарські процеси підприємств, організацій, соціально-

економічна ефективність і кінцеві фінансові результати їх діяльності, що 

складаються під дією об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

3) господарські процеси підприємств, організацій і кінцеві фінансові 

результати, що складаються під впливом дії об’єктивних чинників. 

4) господарська діяльність підприємства. 

 

59. Які методи та способи економічного аналізу належать до 

економіко-математичних? 

1) порівняння, групування, лінійне програмування, кореляція, 

дослідження операцій, сітьові графіки. 

2) використання абсолютних, відносних і середніх величин, кореляція, 

лінійне програмування, індекси, групування, балансова ув’язка, порівняння. 

3) кореляція, лінійне програмування, теорія масового обслуговування, 

дослідження операцій, сітьові графіки. 

4) використання абсолютних, середніх і відносних величин, 

порівняння, групування, індекси, коефіцієнти, ланцюгові підстановки, 

балансова ув’язка. 

 

60. Вкажіть послідовність проведення аналізу? 

1) визначення мети й об’єкта аналізу, підготовка даних до аналізу, 

розрахунок показників і виявлення впливу чинників, оформлення результатів 

аналізу, контроль за здійсненням заходів щодо ліквідації недоліків. 

2) визначення мети й об’єкта аналізу, підготовка даних до аналізу, 



розрахунок показників, контроль за здійсненням заходів щодо ліквідації 

недоліків. 

3) усі відповіді правильні. 

4) визначення мети й об’єкта аналізу, проведення аналізу, оформлення 

результатів аналізу. 

 

61. Дайте визначення поняття «фактори»? 

1) невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за 

рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок запровадження певних 

заходів. 

2) рушійні сили розвитку процесів і явищ, які відбуваються на 

підприємстві. 

3) умови здійснення окремих явищ, які глибоко розкривають зміни 

рівня ресурсів та їх складу, а також показників роботи. 

4) умови забезпечення підвищення прибутку. 

 

62. Поясніть значення терміну «причини»? 

1) невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за 

рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок запровадження певних 

заходів. 

2) умови здійснення окремих явищ, які глибоко розкривають зміни 

рівня 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 підвищення прибутку. 

 

63. Вкажіть визначення поняття «резерви»? 

1) рушійні сили розвитку процесів і явищ, які відбуваються на 

підприємстві. 

2) умови здійснення окремих явищ, які глибоко розкривають зміни 

рівня ресурсів і їх складу, а також показників роботи, вони деталізують вплив 

факторів. 

3) умови забезпечення підвищення прибутку. 

4) невикористані можливості підвищення ефективності виробництва за 

рахунок поліпшення використання ресурсів унаслідок запровадження певних 

заходів. 

 

64. Як розрахувати ступінь впливу зміни кількісного показника? 

1) як різницю за якісним показником помножити на фактичне значення 

кількісного показника. 

2) як різницю за кількісним показником помножити на планове 

значення якісного показника. 

3) як різницю за якісним показником поділити на фактичне значення 

кількісного показника. 



4) як різницю за кількісним показником поділити на планове значення 

якісного показника. 

 

65. Як визначити ступінь впливу зміни якісного показника? 

1) як різницю за якісним показником поділити на фактичне значення 

кількісного показника. 

2) як різницю за кількісним показником поділити на планове значення 

якісного показника. 

3) як різницю за якісним показником помножити на фактичне значення 

кількісного 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 в поточних і порівняних цінах, 

ритмічність виконання плану, відсоток охоплення грошових доходів 

роздрібним товарооборотом, товарооборот на душу населення. 

2) відсоток виконання плану, динаміка, структура товарообороту, 

товарооборот на душу населення. 

3) відсоток виконання плану, динаміка, товарооборотність, коефіцієнт 

ритмічності виконання плану. 

4) відсоток виконання плану, динаміка, відсоток охоплення грошових 

доходів роздрібним товарооборотом, структура товарообороту, товарооборот 

на душу населення. 

 

67. Які показники визначаються при аналізі 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 рентабельності 

надходження, динаміка. 

 

68. Які 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. Поясніть взаємозв’язок між темпами росту продуктивності праці і 



середньої заробітної плати? 

1) взаємозв’язок відсутній. 

2) темп росту продуктивності праці повинен відповідати темпу росту 

середньої заробітної плати. 

3) темп росту продуктивності праці повинен випереджати темп росту 

середньої заробітної плати, тому що заробітна плата має бути заробленою. 

4) темп росту середньої заробітної плати повинен випереджати темп 

росту продуктивності праці. 

 

70. Охарактеризуйте вплив обсягу товарообороту на витрати обігу? 

1) зі збільшенням обсягу товарообороту зростає сума змінних витрат 

обігу, але меншими темпами, ніж товарооборот, сума постійних витрат не 

змінюється, тому рівень витрат обігу зменшується. 

2) зміна обсягу товарообороту на витрати обігу не впливає. 

3) зі збільшенням обсягу товарообороту зростають витрати обігу в 

сумі, а рівень витрат залишається незмінним. 

4) збільшення товарообороту приводить до зростання суми і рівня 

витрат. 

 

71. Поясніть, як впливає структура товарообороту на витрати обігу? 

1) різні товари мають неоднакову трудомісткість реалізації, швидкість 

обігу, вартість, а тому зміна структури товарообороту впливає на витрати 

обігу. 

2) структура товарообороту не 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. Поясніть вплив складу товарообороту закладів ресторанного 

господарства на рівень їх витрат? 

1) склад товарообороту закладів ресторанного господарства не впливає 

на рівень витрат. 

2) збільшення питомої ваги обороту з продукції власного виробництва 

за інших рівних умов веде до зростання рівня витрат. 

3) зменшення питомої ваги обороту продукції власного виробництва 

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 мінус фактичний 

заготівельний оборот звітного періоду в цінах базисного. 

3) фактичний заготівельний оборот звітного періоду в цінах базисного 



мінус заготівельний оборот базисного періоду. 

4) фактичний заготівельний оборот минулого періоду мінус фактичний 

заготівельний обороту в цінах базисного. 

 

74. Охарактеризуйте методику проведення аналізу собівартості одиниці 

продукції? 

1) визначається відхилення фактичної собівартості за її складовими від 

плану і собівартості минулого періоду. 

2) визначаються відсоток виконання плану і питома вага окремих 

складових собівартості. 

3) визначаються відсоток виконання плану і динаміка. 

4) визначається рівень собівартості. 

 

75. вкажіть, як зростання товарообороту закладів ресторанного 

господарства впливає на прибуток? 

1) прибуток збільшиться, тому що зі зростанням товарообороту темп 

збільшення доходів вищий, ніж витрат. 

2) прибуток зміниться, тому що зі зростанням товарообороту 

збільшуються витрати закладів ресторанного господарства і доходи. 

3) прибуток зменшиться, тому що зі зростанням товарообороту 

збільшуються витрати обігу і виробництва. 

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) метою діяльності організації є надання матеріальних послуг. 

2) установа функціонує на засадах державної чи комунальної форми 

власності. 

3) установа належить до неприбуткових організацій. 

4) установа не наділяється оборотними коштами. 

 

77. Що є об’єктами бухгалтерського обліку в бюджетних установах? 

1) господарські засоби за складом і розміщенням та за джерелами їх 

утворення. 

2) необоротні та оборотні активи. 

3) доходи і видатки. 

4) власний капітал і зобов’язання. 

 

78. Що є джерелами формування господарських засобів бюджетних 

організацій? 

1) власний капітал, доходи і зобов’язання. 

2) необоротні активи, оборотні активи, витрати. 

3) доходи загального і спеціального фондів. 

4) фонд у необоротних активах та фонд у малоцінних і швидкозношуваних 

предметах. 

 

79. Яке визначення характеризує поняття «бюджетне 

призначення»? 

1) повноваження, які надаються головному розпорядникові бюджетних 

коштів, що мають кількісні та часові обмеження і дозволяють надавати 

бюджетні асигнування. 

2) документ, в якому встановлюється розподіл доходів та 

фінансування бюджетних організацій за певними періодами року. 

3) бюджетні установи в особі їхніх керівників, яких уповноважено на 

отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та 

здійснення видатків із бюджету. 

4) документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що 

містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних 

коштів. 

 

80. Вкажіть доходи, які не належать до спеціального фонду 

бюджетних організацій? 

1) кошти, які надходять із загального фонду бюджету. 

2) плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

функціональними повноваженнями. 

3) плата за оренду майна бюджетних установ. 



4) гранти та дарунки. 

 

81. Які види рахунків можуть відкриватися бюджетним установам в 

органах Державного казначейства? 

1) поточні, реєстраційні. 

2) зведені особові, особові. 

3) поточні, особові. 

4) реєстраційні, зведені особові, особові. 

 

82. Вкажіть кореспонденцію рахунків на отримання асигнування із 

загального фонду державного бюджету на реєстраційний рахунок 

бюджетної установи? 

1) Д-т 2311 К-т 7011.  4) Д-т 2321 К-т 7011. 

2) Д-т 2311 К-т 7211.  3) Д-т 2321 К-т 7211. 

 

83. Для обліку яких операцій призначено рахунки 801 «Витрати 

розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм» і 

802 «Витрати на утримання державних цільових фондів»? 

1) для фактичних видатків. 

2) для касових видатків. 

3) для касових і фактичних видатків. 

4) правильної відповіді немає. 

 

84. Як на рахунках відображається нарахування заробітної плати 

працівникам бюджетних установ за рахунок загального фонду 

державного бюджету? 

1) Д-т 8021  К-т. 6511.  3) Д-т 8011 К-т 6511. 

2) Д-т.6511  К-т. 8011.  4) Д-т 6511 К-т 8001. 

 

85. Яким бухгалтерським проведенням відображається утримання із 

заробітної плати на відшкодування завданих установі збитків? 

1) Д-т 2311 К-т 2115.  3) Д-т 2115 К-т 2311. 

2) Д-т 6511 К-т 2115.  4) Д-т 2115 К-т 6511. 

 

86. Як на рахунках відображається отримання бюджетною 

установою продуктів харчування, які будуть оплачені? 

1) Д-т 1816 К-т 6415. 3) Д-т 1816 К-т 2111. 

2) Д-т 1511 К-т 2111. 4) Д-т 1511 К-т 6415. 

 

87. Поясніть економічний зміст господарської операції Д-т 6415 К-т 

5511? 

1) списано прострочену дебіторську заборгованість, яка виникла під 

час виконання кошторису за загальним фондом. 

2) списано прострочену дебіторську заборгованість, яка виникла під 

час виконання кошторису за спеціальним фондом. 



3) списано прострочену кредиторську заборгованість за результатами 

виконання кошторису. 

4) списано прострочену заборгованість за коштами спеціального 

фонду. 

 

88. Охарактеризуйте економічний зміст господарської операції Д-т 6511 

К-т 6513? 

1) утримано податок із доходів фізичних осіб. 

2) депоновано неотриману заробітну плату. 

3) утримано за договором добровільного страхування. 

4) утримано за товари, продані в кредит. 

 

89. Вкажіть економічний зміст господарської операції Д-т 6521 К-т 

6415? 

1) утримано зі стипендії податок з доходів фізичних осіб. 

2) утримано зі стипендії плату за проживання в гуртожитку. 

3) депоновано стипендії. 

4) утримано зі стипендії профспілкові внески. 

 

90. Розкрийте економічний зміст господарської операції Д-т 5111 К-т 

1411? 

1) нараховано знос на інші необоротні активи. 

2) нараховано знос на нематеріальні активи. 

3) нараховано знос на основні засоби. 

4) списано суми видатків із поточного ремонту основних засобів. 

 

91. Вкажіть бухгалтерське проведення, яким оформляється списання 

витрат на ремонт основних засобів, проведений підрядним способом? 

1) Д-т 8011, 8021 К-т 6511  3) Д-т 8011,8021 К-т 6415. 

2) Д-т 8011,8021 К-т 2111.  4) Д-т 8011,8021 К-т 1714. 

 

92. Яким бухгалтерським проведенням оформляються оприбуткування 

матеріалів і продуктів харчування, придбаних через підзвітних осіб? 

1) Д-т 1511 К-т 2113.  3) Д-т 1511 К-т 6415. 

2) Д-т 1511 К-т 2116.  4) Д-т 1511 К-т 2111. 

 

93. Поясніть економічний зміст господарської операції Д-т 8311 К-т 

1816? 

1) відпущено матеріали на науково-дослідні роботи. 

2) списано використані матеріали, що надійшли як гуманітарна 

допомога. 

3) реалізовано невикористані матеріали. 

4) передано матеріали на переробку. 

 

94. Вкажіть, яким бухгалтерським проведенням здійснюється 



нарахування заробітної плати безпосереднім виконавцям науково-

дослідних робіт? 

1) Д-т 8121 К-т 6313.  3) Д-т 8121 К-т 6511. 

2) Д-т 6511 К-т 8411.  4) Д-т 6313 К-т 8113. 

 

95. Охарактеризуйте економічний зміст господарської операції Д-т 16 

К-т 8113? 

1) списано на реалізацію продукцію виробничих майстерень. 

2) оприбутковано готові вироби, що передані на склад із виробничої 

майстерні. 

3) списано наприкінці місяця накладні витрати. 

4)  передано матеріали і продукти харчування в переробку. 

 

96. Вкажіть, яким бухгалтерським проведенням оформляються 

надходження готівкою плати за навчання студентів? 

1)  Д-т 2111 К-т 7211. 3) Д-т 2311 К-т 2111. 

2)  Д-т 2211 К-т 2111. 4) Д-т 6414 К-т 2311. 

 

97. Укажіть економічний зміст господарської операції Д-т 5311 К-т 

5512? 

1) списано видатки, проведені за рахунок коштів загального фонду 

бюджету. 

2) списано нестачу необоротних активів, виявлену під час 

інвентаризації. 

3) віднесено до виконання кошторису результати переоцінки активів 

при списанні. 

4) правильної відповіді немає. 

 

98. Поясніть економічний зміст господарської операції Д-т 5512 К-т 

1812? 

1) оприбутковані МШП, виявлені під час інвентаризації. 

2) списано нестачу необоротних активів, виявлену під час 

інвентаризації. 

3) списано нестачу МШП, виявлену під час інвентаризації. 

4) безкоштовно отримано необоротні активи. 

 

99. Списання доходів поточного року, отриманих як плата за послуги, 

відображається бухгалтерською проводкою. . .  

1)  Д-т 7011 К-т 5512.  3) Д-т 7311 К-т 5312; 

2)  Д-т 7011 К-т 5311  4) Д-т 7111 К-т 5511. 

 

100. Укажіть економічний зміст господарської операції Д-т 5512 К-т 

5511. 

1) коригування результату виконання кошторису на суму поточних 

витрат, здійснених у попередніх звітних періодах. 



2) віднесення суми дефіциту звітного періоду до накопичених 

фінансових результатів. 

3) віднесення суми профіциту звітного періоду до накопичених 

фінансових результатів. 

4) списано видатки, проведені за рахунок коштів загального фонду 

бюджету. 

 

101. Які рахунки в Плані рахунків призначено для обліку безготівкових 

розрахунків? 

1) 221, 231.  2) 231, 261.   3) 221, 261.  4) 231, 232. 

 

102. Які документи бюджетна установа повинна подати в органи 

казначейства для одержання готівки з банку? 

1) платіжне доручення, чек, заява на видачу готівки. 

2) платіжне доручення, чек. 

3) чек, заява на видачу готівки. 

4) наказ директора, платіжне доручення. 

 

103. Для обліку необоротних активів призначено рахунки класу 

1) 1; 2) 2; 3) 5; 4) 3. 

 



 

Контроль і ревізія 

 

104. Сутність контролю полягає: 

1) у перевірці суб’єктом управління виконання вказівок, що стосуються 

регулювання стану об’єкта управління. 

2) у плануванні майбутніх дій господарського суб’єкта. 

3) у здійсненні цілеспрямованого впливу на об'єкти управління, який 

передбачає систематичний нагляд, спостереження за їх діяльністю для 

виявлення відхилень від встановлених норм, правил, вимог чи завдань у 

процесі їх виконання. 

4) в аналізі показників внутрішньої звітності. 

 

105. Ревізія – це: 

1) документальний контроль за фінансово-господарською діяльністю 

підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з 

фінансових питань, достовірності обліку й звітності, спосіб документального 

викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних 

цінностей, попередження фінансових зловживань. 

2) перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і 

державні цільові фонди. 

3) дослідження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської 

діяльності. 

4) перевірка документів щодо розрахунків і законності ведення 

господарських операцій з контрагентом суб’єкта підприємництва, що 

перевіряється. 

 

106. Ревізія призначена: 

1) допомогти підприємству вести бухгалтерський облік. 

2) виявити протизаконні дії посадових осіб. 

3) захистити фінансові інтереси підприємства, що перевіряється. 

4) виявити майно підприємства, що утратило свою якість або перебуває поза 

обліком. 

 

107. До прийомів перевірки окремого документа належать: 

1) формальна перевірка, зустрічна перевірка, арифметична перевірка. 

2) формальна перевірка, взаємний контроль, нормативно-правова 

перевірка. 

3) формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова 

перевірка. 

4) контрольне порівняння, зустрічна перевірка, хронологічна перевірка. 

 

108. Термін проведення ревізії на підприємстві не може перевищувати: 

1) 15 днів. 



2) 20 днів. 

3) 30 днів. 

4) 60 днів. 

 

109. Результати ревізії оформляються: 

1) довідкою з підписом керівника ревізійної групи, керівника 

підприємства. 

2) актом з підписом керівника ревізійної групи і головного бухгалтера. 

3) протоколом з підписом головного бухгалтера, керівника підприємства, 

ревізора. 

4) актом з підписом керівника ревізійної групи, керівника і головного 

бухгалтера підприємства. 

 

110. 3а способом проведення ревізії поділяються на: 

1) первинні, повторні і додаткові. 

2) планові і позапланові. 

3) суцільні, вибіркові і комбіновані. 

4) тематичні, повні і часткові. 

 

111. Першим етапом ревізії касових операцій є: 
1) перевірка дотримання Порядку ведення касових операцій. 

2) раптова інвентаризація каси. 

3) документальна перевірка оприбуткування готівки в кассу. 

4) зустрічна перевірка за рахунком 30. 

 

112. Касові операції перевіряються: 

1) наскрізним способом. 

2) вибірковим способом. 

3) суцільним способом. 

4) комбінованим способом. 

 

113. Ревізор може перевірити рух палива для конкретного 

вантажного автомобіля на підставі: 

1) наряд на відрядну роботу. 

2) звіт про рух палива і мастильних матеріалів. 

3) подорожного листа автомобіля. 

4) талона водія. 

 

114. Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування 

відпускних здійснюється виходячи з виплат за останні: 

1) 3 календарних місяці роботи. 

2) 6 календарних місяців роботи. 

3) 9 календарних місяців роботи. 

4) 12 календарних місяців роботи. 

 



115. Джерелом ревізії капітальних вкладень є: 

1) проектно-кошторисна документація. 

2) бізнес-план підприємства. 

3) техпромфінплан. 

4) договори постачання. 

 

116.За періодичністю здійснення контроль поділяється на: 

1) державний, відомчий, внутрігосподарський. 

2) попередній, поточний, наступний. 

3) плановий, позаплановий. 

4) повний, частковий. 

 

117. Принцип ревізії, що полягає у виявленні і детальному вивченні 

усіх форм, що мають значення для ревізії, називається принципом: 

1) безперервності. 

2) активності. 

3) повноти. 

4) об’єктивності. 

 

118.Незалежний контроль з боку зацікавлених осіб - власників та 

управлінського персоналу підприємства з метою недопущення фактів 

порушення законності, нераціонального використання та перевитрат 

виробничих ресурсів, невиконання передбачених виробничо-господарських 

планів діяльності і розвитку підприємства — це: 

1) внутрішньосистемний контроль. 

2) внутрішньогосподарський контроль. 

3) аудиторський контроль. 

4) державний контроль. 

 

119. План ревізії — це: 

1) документ, у якому вказується перелік контрольно - ревізійних робіт, які 

необхідно виконати, кількість часу, спосіб ревізії, дата початку і закінчення 

конкретної роботи та виконавці. 

2) перелік питань, сформульованих відповідно до програми. 

3) сума штрафів, яку необхідно внести підприємству до бюджету. 

4) документ, в якому визначена послідовність проведення ревізії 

діяльності структурних підрозділів підприємства. 

 

120. Акт ревізії необхідно складати в: 

1) одному екземплярі. 

2) двох екземплярах. 

3) трьох екземплярах. 

4) чотирьох екземплярах. 

 

121. Принцип раптовості: 



1) забезпечує об’єктивну оцінку діяльності підприємства з 

документальним обґрунтуванням фактів і обов’язковим виявленням причин і 

зв’язків між ними. 

2) полягає в тому, що кожна наступна ревізія починається з моменту, 

коли закінчилася попередня. 

3) має вирішальне значення при досягненні цілей ревізії і передбачає 

застосування засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні 

особи цього не чекають. 

4) полягає у виявленні і детальному вивченні усіх фактів, що мають 

значення для ревізії. 

 

122. Предметом господарського контролю є: 

1) виробництво. 

2) виробництво й споживання. 

3) виробнича і фінансово-господарська діяльність. 

4) господарська діяльність підприємства. 

 



Податкова система 

123. Податкова система -це . . . .  

1) сукупність державних органів, які організовують і контролюють 

надходження податків, зборів та неподаткових платежів. 

2) сукупність податків, принципів, форм і методів їх 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, який сплачується до бюджетів усіх рівнів 

юридичними та фізичними особами згідно законодавству про оподаткування. 

2) обов’язковий платіж, який сплачується в основному до державних 

цільових позабюджетних фондів та місцевих бюджетів юридичними та 

фізичними особами згідно законодавству. 

3) сума коштів, яка сплачується державі за тимчасове або постійне 

використання ресурсами суб’єктами підприємницької діяльності згідно 

законодавству. 

4) гроші, які тимчасово надходять на рахунок бюджетної установи на 

зберігання. 

 

126. Плата – це: 

1) обов’язковий платіж, який сплачується до бюджетів усіх рівнів 

юридичними та фізичними особами згідно законодавству про оподаткування. 

2) обов’язковий платіж, який сплачується в основному до державних 

цільових позабюджетних фондів та місцевих бюджетів юридичними та 

фізичними особами згідно законодавству. 

3) сума коштів, яка сплачується державі за тимчасове або постійне 

використання ресурсами суб’єктами підприємницької діяльності згідно 

законодавству. 

4) гроші, які тимчасово надходять на рахунок бюджетної установи на 

зберігання. 



 

127. Які елементи містить кожен податок? 

1) суб'єкт і об'єкт оподаткування. 

2) ставка податку і термін його сплати. 

3) податкові пільги. 

4) усі відповіді правильні. 

 

128. Який податок є загальнодержавним? 

1) плата за землю. 

2) єдиний податок. 

3) туристичний збір. 

4) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 

 

129. Вкажіть 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. 

 

130. 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. 

 

131. Податкове зобов’язання з ПДВ – це: 

1) сума виручки від реалізації товарів, робіт, послуг. 

2) сума прибутку. 

3) загальна сума ПДВ, яка нарахована платником податку за звітний 

період. 

4) загальна сума ПДВ, яка сплачена в бюджет за придбанні матеріальні 

і нематеріальні активи за звітний період. 

 

132.  Податковий кредит з ПДВ – це: 

1) сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове 

зобов’язання. 

2) сума виторгу від реалізації товарів (робіт, послуг). 

3) сума прибутку. 

4) загальна сума податку, яка сплачена в бюджет за звітний період. 

 

133. Підставою для отримання податкового кредиту є: 

1) рахунок-фактура.  3) податкова накладна. 

2) накладна.             4) декларація з ПДВ. 

 

134. 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. 

 

135. Бюджетне відшкодування з ПДВ – це: 

1) загальна сума податку, нарахована платником за звітний період. 

2) загальна сума податку, сплачена в бюджет за звітний період. 

3) обсяг продажу товарів (робіт, послуг). 

4) сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у 

зв’язку з надмірною сплатою податку; 

 

136. Підставою для отримання бюджетного відшкодування є: 

1) рахунок-фактура. 

2) податкова декларація за звітний період. 

3) податкова накладна. 

4) звіт про фінансові результати підприємства. 

 

137. Датою виникнення податкового зобов’ язання з ПДВ є: 

1) дата зарахування коштів на рахунок платника ПДВ. 

2) дата оприбуткування готівки в касу платника ПДВ. 

3) дата відвантаження продукції. 

4) будь-яка із подій, що сталася раніше. 

 

138. Об’єктом оподаткування з ПДВ є: 

1) поставка (продаж) товарів на митній території Україні. 

2) ввезення (імпорт) товарів. 

3) надання послуг з перевезення вантажу на митній території України. 

4) усі відповіді правильні. 

 

139. Платником податку на додану вартість є: 

1) юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності. 

2) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності. 

3) особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у яких обсяг 

оподаткованих операцій з поставки товарів (робіт, послуг) протягом останніх 

дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн.. 

4) особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у яких обсяг 

оподаткованих операцій з поставки товарів (робіт, послуг) протягом останніх 

дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 1 млн. грн. (без 

урахування ПДВ). 

 

140. Вкажіть ставки ПДВ: 

1) 10% і 0%. 



2) 20%, 7%  і 0%. 

3) 25%, 7%  і 0%. 

4) 13% і 20%. 

 

141. Мито –це: 

1) непрямий податок на окремі види товарів. 

2) податок за оформлення і видачу документів, що мають юридичне 

значення. 

3) непрямий податок, що стягується з товарів, транспортних засобів, інших 

предметів, які переміщуються через митний кордон країни. 

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, яка нараховує заробітну плату. 

3) 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. 

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. Акцизний податок - ? 

1) непрямий податок на окремі товари, визначені законом як 

підакцизні. 

2) непрямий податок, який включається до ціни товарів (робіт, послуг). 

3) непрямий податок на високорентабельні товари. 

4) усі відповіді правильні. 

 

145. До витрат підприємства відносять . . .  

1) будь-які витрати платника податку. 

2) суму всіх витрат платника податку, що пов’язана з господарською 

діяльністю підприємства. 

3) будь-які витрати платника податку, понесені ним у грошовій формі. 

4) будь-які витрати платника податку, понесені ним у грошовій і 

матеріальній формах. 



 

146. Платник податку на прибуток придбав торговий патент. Куди 

віднести вказані витрати? 

1) на зменшення податкового зобов’язання звітного періоду з податку 

на прибуток. 

2) до складу витрат звітного року. 

3) на зменшення прибутку, що підлягає оподаткуванню податком. 

4) правильної відповіді немає. 

 

147.  Термін подання до податкової інспекції Декларації з податку на 

прибуток підприємства: 

1) 5 числа наступного місяця за звітним кварталом. 

2) протягом 40 календарних днів після звітного періоду. 

3) протягом 40 календарних днів після закінчення встановленого 

граничного терміну подання Декларації з податку на прибуток. 

4) протягом 10 календарних днів після закінчення встановленого 

граничного терміну подання Декларації з податку на прибуток. 

 

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.  Об’єктом оподаткування єдиним внеском є :  

1) обсяг виробництва продукції. 

2) фактичні витрати на оплату праці. 

3) обсяг поставки продукції. 

4) прибуток. 

 

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. 

  


