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Передмова 

 

В умовах сьогодення для України розвиток малого підприємництва – це 

передумова прогресивних економічних змін, демократизації економіки та суспільного 

життя, активізації конкуренції, створення нових робочих місць тощо.  

Саме тому, зміцнення позицій малого підприємництва в країні належить до 

пріоритетних завдань державного управління. Серед яких не останнє місце відводиться 

раціональній організації бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та 

оподаткування діяльності суб'єктів малого підприємництва.  

Бухгалтерський облік є важливою функцією ефективного управління малим 

підприємством, знаряддям контролю за раціональним та економним використанням 

його ресурсів, що вимагає налагодження чіткої системи обліку, контролю та звітності.  

Проте, незначні за обсягом господарські операції, які здійснюються на підприємствах 

малого бізнесу обумовлюють і ряд специфічних особливостей у застосуванні методів та 

прийомів бухгалтерського обліку, який тут повинен бути максимально скорочений і 

спрощений за умов дотримання відповідних вимог нормативно-правових актів, які 

регулюють облік основних та оборотних засобів, грошових коштів, розрахунків, витрат, 

реалізації та руху готової продукції (робіт, послуг), визначення собівартості і 

результатів фінансово-господарської діяльності малих підприємств.  

На малих підприємствах незалежно від галузей виробництва, бухгалтерський облік 

базується на єдиних методологічних засадах, що встановлені Законом України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами. 

Актуальність вивчення дисципліни „Облік на малих підприємствах” полягає в 

тому, що в умовах подальшого реформування бухгалтерського обліку, прийняття нових 

нормативно-правових актів, що регулюють та регламентують дану сферу господарських 

відносин в Україні, а також необхідності адаптування бухгалтерських служб 

підприємств та організацій до сучасних облікових вимог якісна підготовка нової когорти 

молодих фахівців є запорукою виходу малих підприємства на новий рівень свого 

розвитку, що забезпечить покращення не лише економічного, але й соціального 

становища в Україні.   
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Предметом вивчення даної дисципліни є теоретико-практичні основи організації 

та здійснення бухгалтерського обліку на малих підприємствах. 

Метою вивчення дисципліни є здобуття теоретичних знань та оволодіння 

практичними навичками з питань бухгалтерського обліку на підприємствах малого 

бізнесу, їх кваліфіковане використання в майбутній практичній роботі.  

Навчальний посібник „Засоби діагностики знань” підготовлено відповідно до 

програми навчальної дисципліни „Облік на малих підприємствах”, яка включає 

одинадцять тем лекцій. У навчальному посібнику вміщено: перелік тестових запитань, 

що виносяться для закріплення знань з кожної теми лекцій, перелік рекомендованих 

джерел з навчальної дисципліни: основну і додаткову літературу, глосарій термінів. 

Навчальний посібник „Засоби діагностики знань” з навчальноъ дисципліни 

„Облік на малих підприємствах” призначений для підготовки бакалаврів денної та 

заочної форм навчання за галузю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит». 
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Тести з тем навчальної дисципліни 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах 

 

1.1. Організаційні аспекти підприємницької діяльності. 

1.2. Критерії формування малих підприємств. 

1.3. Методичні та технічні прийоми організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах. 

1.4. План рахунків бухгалтерського обліку. 

1.5. Форми, регістри бухгалтерського обліку. 

 

Тестові завдання до теми 1. 

 

1. Коли було прийнято Закон України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні»: 

а) 19.04.2012 р.; 

б) 22.03.2012 р.; 

в) 02.12.2010 р. 

 

2. Визначити критерії віднесення до суб’єктів малого підприємства відповідно 

Закону № 4618 і ст. 55 ГКУ:  

а) середня кількість працівників за звітний період не перевишує 50 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевишує суму, еквівалентну 10 млн. євро за середньорічним курсом 

НБУ;  

б) середня кількість працівників за звітний період не перевишує 10 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевишує суму, еквівалентну 2 млн. євро за середньорічним курсом 

НБУ;  

в) середня кількість працівників за звітний період не перевишує 250 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності перевишує суму, еквівалентну 50 млн. євро за середньорічним курсом 

НБУ. 

 

3. Визначити які види підприємств визначає Закон України № 4618: 

а) приватні, колективні і державні підприємства; 

б) великі, середні, малі, мікро; 

в) великі, середні, малі. 

 

4. Обмеження щодо державної підтримки у сфері малого підприємництва 

відповідно до норм Закону України № 4618 на сьогодні стосуються виробників: 
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а) сільськогосподарської продукції; 

б) алкогольних та тютюнових виробів; 

в) усіх товарів, які належать до підакцизних. 

 

5. Засновником суб’єкта малого підприємництва можуть бути: 

а) юридичні особи, які є суб’єктами малого підприємництва; 

б) юридичні і фізичні особи, які є суб’єктами малого підприємництва; 

в) юридичні, фізичні особи, - суб’єктами малого і середнього підприємництва. 

 

6. Нормами якого П(С)БО мають керуватися суб’єкти малого підприємництва при 

веденні бухгалтерського обліку і подачі фінансової звітності: 

а) П(С)БО 1; 

б) П(С)БО 25; 

в) П(С)БО 16. 

 

7. Визначити кількість синтетичних рахунків у спрощеному Плані рахунків: 

а) 31; 

б) 30; 

в) 25. 

 

8. Суб’єкти малого підприємництва можуть використовувати:  

а) загальний План рахунків; 

б) спрощений План рахунків; 

в) загальний або спрощений План рахунків. 

 

9. Визначити варіанти вибору суб’єктом малого підприємництва форми організації 

бухгалтерського 

обліку: 

а) ведення бухгалтерського обліку головним бухгалтером із бухгалтерською службою або 

фізичною особою – бухгалтером;  

б) ведення бухгалтерського обліку аудиторською фірмою або власником підприємства; 

в) ведення бухгалтерського обліку та складання звітності керівником підприємства, якщо 

звітність не підлягає оприлюдненню. 

 

10. Визначити технічні прийоми організації бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах: 
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а) обрати форму бухгалтерського обліку або розробити власну, визначити облікову політику, 

розробити правила документообігу; 

б) прийняти устав та визначити план рахунків; 

в) затвердити правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову 

систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.  

 

11. Облікова політика малого підприємства – це: 

а) сукупність процедур, методів, принципів, які використовує підприємство для складання та 

подання фінансової звітності; 

б) сукупність норм, правил та принципів, якими має керуватися суб’єкт малого підприємництва 

при ведені бухгалтерського обліку та подачі фінансової звітності; 

в) сукупність принципів, методів, процедур, які використовує керівництво підприємства при 

ведені бухгалтерського обліку та подачі фінансової звітності. 

 

12. Визначити способи ведення бухгалтерського обліку суб’єктами малого 

підприємництва: 

а) за загальними нормами П(С)БО 25; згідно із спеціальним п.8 П(С)БО 25 (спрощений облік), 

відповідно до спеціального п.9 П(С)БО 25 (простий облік); 

б) згідно із спеціальним п.8 П(С)БО 25 (спрощений облік); 

в) відповідно до спеціального п.9 П(С)БО 25 (простий облік). 

 

13. Визначити які загальнонаукові методи використовують при організації 

бухгалтерського обліку 

на малих підприємствах: 

а) індукція, дедукція, класифікація, системний, комплексний підхід; 

б) моделювання, проектування, системний, комплексний підхід, графічний метод; 

в) анкетний метод, метод експертної оцінки. 

 

14. Визначити на скільки груп платників єдиного податку поділяються суб’єкти 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, і відповідають критеріям, визначеним Податковим кодексом України: 

а) чотири групи; 

б) п’ять груп; 

в) шість груп. 
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15. Визначити які облікові вимірники використовують для кількісного 

відображення руху коштів, засобів, обсягів господарських процесів: 

а) натуральні і трудові; 

б) грошові (вартісні) і трудові; 

в) кількісні. 

 

16. Норми П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» малі 

підприємства застосовують: 

а) для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми №1-м і 2-м) і для 

складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми №1-мс і 2-

мс); 

б) для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми №1-м і 2-м); 

в) для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми №1-мс 

і 2-мс). 

 

17. Сформулювати основні умови використання регістрів бухгалтерського обліку 

для малих підприємств, рекомендованих у методичних рекомендаціях № 422: 

а) використання загального плану рахунків, складання фінансової звітності згідно П(С)БО 25; 

б) використання спрощеного плану рахунків, складання фінансової звітності згідно П(С)БО 25; 

в) використання загального плану рахунків. 

 

18. Назвати форми організації ведення бухгалтерського обліку малими 

підприємствами відповідно до методичних рекомендацій № 422: 

а) простій і складеній; 

б) простій і спрощеній; 

в) механізованій і автоматизованій. 

 

19. Визначити регістри, що застосовуються малими підприємствами при 

використанні простої форми бухгалтерського обліку: 

а) журнал обліку господарських операцій, відомість 1-М, відомість 2-М, відомість 3-М; 

б) журнал обліку господарських операцій, відомість 3-М; 

в) відомість 1-М,відомість 2-М,відомість 3-М, відомість 4-М, відомість 5-М. 

 

20. Визначити регістри, що застосовуються малими підприємствами при 

використанні спрощеної форми бухгалтерського обліку: 
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а) відомість 1-М, відомість 2-М, відомість 3-М, відомість 4-М, відомість 5-М, оборотно-

сальдова відомість; 

б) відомість 1-М, журнал обліку господарських операцій,  відомість 2-М, відомість 3-М, 

відомість 4-М; 

в) відомість 1-М, відомість 2-М, відомість 3-М, відомість 4-М, відомість 5-М. 

 

21. Форма бухгалтерського обліку є: 

а) певною системою регістрів та одним із заходів щодо організації бухгалтерського обліку; 

б) певною системою регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та 

узагальнення інформації; 

в) певною системою регістрів відповідно до конкретних умов 

діяльності та перспектив подальшого розвитку. 

 

22. Сформулювати регістри, що застосовуються малими підприємствами при 

використанні методичних рекомендацій № 720: 

а) відомість 1-М, відомість 2-М, відомість 3-М, відомість 4-М, відомість 5-М; 

б) журнал 1-мс, журнал 2-мс, журнал 3-мс, журнал 4-мс; 

в) журнал обліку господарських операцій, відомість 3-М. 

 

23. Які існують обмеження щодо можливості використання регістрів методичних 

рекомендацій № 720 малими підприємствами: 

а) малі підприємства не повинні бути платниками ПДВ, а відповідно гранична сума від 

здійснення операцій з постачання товарів (послуг) за останні 12 місяців не має перевищувати 

300 тис.грн. (без ПДВ); 

б) малі підприємства повинні зареєструватися платниками ПДВ, гранична сума від здійснення 

операцій з постачання товарів (послуг) за останні 12 місяців має перевищувати річний оборот 

до 3 млн.грн. або до 1 млн.грн. у разі перевищення обсягу операцій купівлі-продажу 300 тис. 

грн.; 

в) малі підприємства повинні зареєструватися платниками ПДВ у разі перевищення обсягу 

операцій купівлі-продажу 300 тис. грн. 

 

24. Як поділяються підприємства відповідно до ст. 63 Господарського кодексу 

України: 

а) великі, середні і малі; 

б) ТзОВ, приватні, колективні; 

в) А і Б. 
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25. Які види підприємств визначає Господарський кодекс України: 

а) приватні, колективні і державні підприємства; 

б) одноосібні та змішані; 

в) А і Б. 

 

26. Організацію бухгалтерського обліку на підприємстві 

може здійснювати: 

а) головний бухгалтер із бухгалтерською службою або фізична особа – бухгалтер;  

б) аудиторська фірма або власник підприємства; 

в) керівник , якщо підлягає оприлюдненню. 

 

27. Для ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах необхідно: 

а) обрати форму бухгалтерського обліку або розробити власну; визначити облікову політику, 

розробити правила документообігу; 

б) прийняти устав та визначити план рахунків; 

в) А і Б. 

 

28. Які облікові вимірники використовують для кількісного відображення руху 

коштів, засобів, обсягів господарських процесів: 

а) натуральні і трудові; 

б) грошові (вартісні) і трудові; 

в) натуральні і грошові. 

 

29. Власник підприємства зобов’язаний забезпечити організацію: 

а) бухгалтерського обліку та ведення господарських операцій у первинних документах, їх 

обробку; 

б) ведення операцій за регістрами протягом встановленого терміну, але не менше 3 років;  

в) А і Б. 

 

30. Коли затверджено спрощений План рахунків: 

а) у 1999 р.; 

б) у 2001 р.; 

в) у 2003 р. 
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31. Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і 

рух: 

а) цінностей, що не належать підприємству, але є у його користуванні;  

б) списаних активів та можливість їх відшкодування винними  

особами; 

в) нема правильної відповіді. 

 

32. Загальний План рахунків призначено для: 

а) відображення і узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух 

активів, капіталу, зобов’язань і факти фінансово-господарської діяльності; 

б) переліку рахунків і схем реєстрації та групування фактів діяльності; 

в) А і Б. 

 

33. На субрахунках бухгалтерського обліку відображається: 

а) кількісно-сумова і якісна інформація про наявність і рух об’єктів; 

б) факти фінансово-господарської діяльності; 

в) якісна інформація про наявність і рух об’єктів. 

 

34. Які підприємства можуть вести облік використовуючи рахунки класу 9 

«Витрати діяльності»: 

а) малі підприємства усіх форм власності; 

б) усі підприємства, крім СМП, які не ведуть комерційну діяльність і використовують  рахунки 

класу 8; 

в) підприємства сфери торгівлі і послуг. 

 

35. Які підприємства можуть вести облік витрат із використанням тільки рахунків 

класу 8 «Витрати за елементами»: 

а) малі підприємства, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності; 

б) підприємства сфери торгівлі і послуг; 

в) усі підприємства. 

 

36. Який план рахунків можуть застосовувати малі підприємства для відображення 

господарських операцій в обліку: 

а) загальний план рахунків; 

б) спрощений план рахунків; 

в) на вибір підприємства. 
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37. Коли затверджені методичні рекомендації щодо заповнення регістрів для малих 

підприємств які застосовують спрощений план рахунків: 

а) у 2000 р.; 

б) у 2003 р.; 

в) у 2002 р. 

 

38. У яких випадках малі підприємства можуть застосовувати механізовану або 

автоматизовану форму обліку: 

а) при дотриманні вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»;  

б) при дотриманні вимог Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні»; 

в) А і Б. 

 

39. Якими малими підприємствами застосовуються регістри обліку згідно наказу № 

422: 

а) тими, які застосовують загальний План рахунків для відображення операцій; 

б) тими, які застосовують спрощений План рахунків для відображення операцій; 

в) усі малі підприємства. 

 

40. Які умови використання регістрів, рекомендованих наказом № 422: 

а) використання загального плану рахунків, складання фінансової звітності згідно П(С)БО 25; 

б) використання спрощеного плану рахунків, складання фінансової звітності згідно П(С)БО 25; 

в) А і Б. 

 

41. Обмеження щодо державної підтримки у сфері малого підприємництва 

відповідно до норм ЗУ № 4618 на сьогодні стосуються виробників та торговців: 

а) сільськогосподарської продукції; 

б) алкогольних та тютюнових виробів; 

в) усіх товарів, які належать до підакцизних. 

 

42. До суб’єктів мікропідприємництва відповідно до ст. 55 ГКУ належать: 

а) фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період не 

перевищує 10 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 
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б) фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період не 

перевищує 50 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

в) фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період не 

перевищує 10 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

 

43. Засновником суб’єкта малого підприємництва можуть бути: 

а) юридичні особи, які є суб’єктами малого підприємництва; 

б) юридичні і фізичні особи, які є суб’єктами малого підприємництва; 

в) нема правильної відповіді. 

 

44. Форми бухгалтерського обліку відрізняються за ознаками: 

а) зовнішнім виглядом, послідовністю запису господарських операцій, способом поєднання 

регістрів; 

б) зовнішнім виглядом, будовою та кількістю облікових регістрів, послідовністю, способом 

запису господарських операцій, поєднанням регістрів; 

в) поєднання регістрів хронологічного, синтетичного та аналітичного обліку. 

 

45. Коли було введено у дію ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього 

підприємництва в Україні»: 

а) 19.04.2012 р.; 

б) 22.03.2012 р.; 

в) 02.12.2010 р. 

 

46. Cуб’єктами малого підприємництва, які належать до 4 групи платників Єдиного 

податку відповідно до ПКУ є: 

а) фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих працівників або кількість 

яких не перевищує 20 осіб; 

б) юридичні особи суб’єкти господарювання середньооблікова кількість працівників яких не 

перевищує 50 осіб; 

в) юридичні особи суб’єкти господарювання середньооблікова кількість працівників яких не 

перевищує 10 осіб. 

 

47. Оборотно-сальдова відомість складається: 
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а) щомісячно для записів даних по Дт і Кт кожного рахунку окремо; 

б) щоквартально для записів даних по Дт і Кт кожного рахунку окремо; 

в) щомісячно для перенесення кредитових оборотів із регістрів бухгалтерського обліку. 

 

48. Облікова політика малого підприємства – це: 

а) сукупність процедур, методів, принципів, які використовує підприємство для складання та 

подання фінансової звітності; 

б) сукупність норм, правил та принципів, якими має керуватися суб’єкт малого підприємництва 

при ведені бухгалтерського обліку та подачі фінансової звітності; 

в) сукупність принципів, методів, процедур, які використовує керівництво підприємства при 

ведені бухгалтерського обліку та подачі фінансової звітності. 

 

49. До суб’єктів малого підприємництва належать: 

а) юридичні особи - суб’єкти господарювання, яких середня кількість працівників за звітний 

період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за  

середньорічним курсом Національного банку України; 

б) юридичні особи - суб’єкти господарювання, у яких середня кількість працівників за звітний 

період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України; 

в) юридичні особи - суб’єкти господарювання, у яких середня кількість працівників за звітний 

період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 

перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

 

50. Ведення бухгалтерського обліку на малому підприємстві починається з: 

а) першого робочого дня; 

б) взяттям на облік в органі ДПА; 

в) дати реєстрації. 
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Тема 2. Облік власного капіталу 

 

2.1. Капітал та його складові. 

2.2. Облік статутного капіталу в малих підприємствах. 

2.3. Бухгалтерський облік виходу засновника (учасника) з підприємства. 

2.4. Типові бухгалтерські проведення обліку власного капіталу. 

 

Тестові завдання до теми 2. 

 

1. Власний капітал – це: 

а) власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками або 

залишені ними (засновниками) на підприємстві з уже оподаткованого прибутку; 

б) власні джерела підприємства, які власники передали в розпорядження підприємства як внески; 

в) власні джерела підприємства, які підприємство одержало у своє розпорядження ззовні без 

повернення. 

2. Сформулювати складові власного капіталу: 

а) вилучений, неоплачений, резервний, додатковий; 

б) статутний (пайовий) капітал, нерозподілений (прибуток) збиток; 

в) реєстрований і нереєстрований. 

 

3. Визначити функції вкладу в статутному капіталі підприємства: 

а) регулювання, інвестування, управління; 

б) інвестування, закупівля ТМЦ; 

в) кредитоспроможність і платоспроможність. 

 

4. Визначити способи формування підприємницького капіталу в Україні: 

а) залучення особистих заощаджень у грошовій та товарній формах, залучення позичкових коштів, 

використання коштів міжнародних фондів; 

б) використання коштів отриманих від реалізації товарів; 

в) А і Б. 

 

5. Дивіденди це: 

а) платіж, що здійснює юрособа-емітент корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь 

власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що 

засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом 

частини його прибутку; 

б) власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками або 

залишені ними (засновниками) на підприємстві з уже оподаткованого прибутку; 
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в) платіж, що здійснює юрособа-емітент корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь 

інших форм власного капіталу підприємства – резервному чи іншому виді та нерозподіленому прибутку 

(непокритому збитку) минулих років. 

 

6. Додатковий внесок це: 

а) частка засновника (учасника) в інших формах власного капіталу підприємства – резервному чи 

іншому виді та нерозподіленому прибутку (непокритому збитку) минулих років; 

б) частка засновника (учасника) або майно засновників (учасників),  

які спрямовані на розвиток підприємства; 

в) частка засновника (учасника) у статутному (пайовому) капіталі підприємства. 

 

7. Статутний капітал – це: 

а) частка засновника (учасника) в інших формах власного капіталу підприємства – резервному чи 

іншому виді та нерозподіленому прибутку (непокритому збитку) минулих років; 

б) зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском власників у капітал 

підприємства; 

в) власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками або 

залишені ними (засновниками) на підприємстві з уже оподаткованого прибутку. 

 

8. У момент реєстрації статутного капіталу зареєстрована сума відображається записом: 

а) Дт46 «Неоплачений капітал» Кт40«Власний капітал» (загального плану рахунків); Дт40 Кт40 

(спрощеного плану рахунків); 

б) Дт40 «Власний капітал» Кт46 «Неоплачений капітал» (загального плану рахунків); Дт40 Кт40 

(спрощеного плану рахунків); 

в) Дт10 «Основні засоби» Кт46 «Неоплачений капітал» (загального плану рахунків); Дт10 Кт40 

(спрощеного плану рахунків). 

 

9. Мінімальний розмір статутного капіталу у товариства з обмеженою відповідальністю 

відповідно до змін, внесених Законом України № 3262-VI, становить: 

а) сто мінімальних заробітних плат;  

б) одну мінімальну заробітню плату; 

в) будь-яку суму, яка визначена членами товариства. 

 

10. Відповідно до інструкції № 291 (загального плану рахунків) передбачено, що сальдо 

рахунку 40 повинен: 

а) відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства; 

б) збільшуватися у процесі діяльності підприємства; 

в) відповідати розміру власного капіталу підприємства. 
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11. Для відображення розрахунків з учасником, що виходить, використовується 

субрахунок: 

а) 372 (загального плану рахунків); 

б) 442 (загального плану рахунків); 

в) 672 (загального плану рахунків). 

 

12. Створення резервного капіталу за рахунок прибутку відображається бухгалтерським 

записом: 

а) Дт43 Кт44 (загального плану рахунків) або Дт40 Кт40 (спрощеного плану рахунків); 

б) Дт44 Кт43 (загального плану рахунків) або Дт40 Кт40 (спрощеного плану рахунків); 

в) Дт46 Кт43 (загального плану рахунків)) або Дт40 Кт40 (спрощеного плану рахунків). 

 

13. Використання прибутку на виплату дивідендів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт443 Кт441 (загального плану рахунків) або Дт40 Кт40 (спрощеного плану рахунків); 

б) Дт442 Кт443 (загального плану рахунків) або Дт40 Кт40 (спрощеного плану рахунків); 

в) Дт441 Кт443 (загального плану рахунків) або Дт40 Кт40 (спрощеного плану рахунків). 

 

14. Нерозподілений прибуток, або непокритий збиток це: 

а) складова власного капіталу, що формується за рахунок прибутку; 

б) сума зобов’язань засновників за внесками до статутного капіталу; 

в) сума активів, яку формують за рахунок прибутку для усунення фінансових труднощів. 

 

15. Визначити бухгалтерський запис отримання внесків засновників до статутного 

капіталу основними засобами та грошима: 

а) Дт43 Кт40 (загального плану рахунків) або (Дт40 - Кт40) (спрощеного плану рахунків); 

б) Дт10 Кт46, Дт31 - Кт46 (загального плану рахунків) або Дт10 Кт40, Дт31 Кт40 (спрощеного плану 

рахунків); 

в) Дт20 Кт46, Дт31 Кт46 (загального плану рахунків) або Дт20 Кт40, Дт31 Кт40 (спрощеного плану 

рахунків). 

 

16. Які характеристики відображає власний капітал: 

а) платоспроможність, додаткові внески, вклади; 

б) кредитоспроможність, платоспроможність, забезпеченість коштами для функціонування; 

в) А і Б. 

 

17. При формуванні власності засновників підприємства розрізняють поняття: 

а) реєстровані та нереєстровані внески; 

б) вклади і додаткові внески; 
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в) А і Б. 

 

18. Які функції у статутному капіталі підприємства виконують додаткові внески 

засновників: 

а) регулювання, управління; 

б) інвестування;  

в) А і Б. 

 

19. Які вимоги до формування резервного фонду малого підприємства: 

а) не меншим 5%; 

б) не меншим 25%; 

в) не меншим 30%. 

 

20.Статутний фонд збільшується: 

а) в частині основних засобів – введення в дію об’єктів, безоплатного надходження, зменшення, сум 

зносу, дооцінки, оцінки; 

б) в частині оборотних засобів – дооцінка, безоплатне надходження, за рахунок прибутку; 

в) А і Б.  

 

21. Як зменшується статутний фонд: 

а) в частині оборотних засобів – уцінення, безоплатна передача ТМЦ та в частині основних засобів – при 

ліквідації, уціненні, 

безоплатній передачі, нарахуванні зносу; 

б) в частині основних засобів – введення в дію об’єктів, дооцінки, зменшення сум зносу, за рахунок 

прибутку, безоплатне надходження; 

в) А і Б. 

 

22. Як відображають збільшення чи зменшення статутного капіталу: 

а) у Журналі обліку господарських операцій; 

б) у відомості 5-М (розділ 4); 

в) за кореспонденцією рахунків, відомість 5-М (4 розділ), в Журналі обліку господарських операцій.  

 

23. Як ведеться облік  неоплаченого капіталу: 

а) сума зобов’язань засновників за внесками до статутного капіталу;  

б) формується за рахунок прибутку, який не був розподілений; 

в) А і Б. 

 

24. Нерозподілений прибуток, або непокритий збиток це: 

а) складова власного капіталу ,що формується за рахунок прибутку; 
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б) сума зобов’язань засновників за внесками до статутного капіталу; 

в) сума активів, яку формують за рахунок прибутку для усунення фінансових труднощів. 

   

25. Визначіть бухгалтерське проведення виходу засновника з підприємства у відповідності з 

часткою вкладу (з використанням спрощеного плану рахунків). 

а) Дт68 Кт20; 

б) Дт10 Кт68; 

в) Дт40 Кт68. 

 

Тема 3. Облік грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій 
 

3.1. Облік грошових коштів у касі. 

3.2. Облік операцій на поточному рахунку. 

3.3. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами та інших операцій. 

3.4. Облік позик банку. 

3.5. Типові бухгалтерські проведення операцій з обліку грошових коштів та розрахунково-

кредитних операцій. 

 

Тестові завдання до теми 3. 

 

1. Визначити які цінності можуть зберігаються в касі підприємства: 

а) готівка, грошові документи, цінні папери, бланки суворої звітності;  

б) прибуткові і видаткові касові ордери, касові й товарні чеки; 

в) готівка, грошові документи, касові й товарні чеки. 

 

2. Визначити джерела надходження готівки до каси підприємства: 

а) готівковий оборот, банківський рахунок; 

б) банківський рахунок, виручка, підзвітні особи; 

в) готівка, грошові документи, цінні папери, банківський рахунок. 

 

3. Сформулювати первинні документи, що використовуються для обліку касових операцій: 

а) прибуткові і видаткові ордери, касові чеки, розрахункові квитанції, проїзні документи; 

б) договори, угоди, контракти, акти закупівлі товарів; 

в) прибуткові і видаткові ордери, касові чеки, розрахункові квитанції, проїзні документи, договори, 

угоди, контракти, акти закупівлі товарів. 

 

4. Регістром аналітичного обліку руху грошових коштів є: 

а) прибуткові та видаткові касові ордери; 

б) Касова книга; 
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в) Журнал обліку обліку господарських операцій. 

 

5. Ліміт залишку готівки в касі – це: 

а) граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в робочий час; 

б) граничний розмір суми готівки, що є у касі і використовується для здійснення виплат працівникам 

підприємства; 

в) граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в поза робочий час. 

 

6. До виплат, що беруть участь у розрахунку ліміту, належать: 

а) кошти видані на відрядження, для здавання до банку, під звіт; 

б) кошти для здійснення виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів; 

в) кошти видані на відрядження та під звіт, оплату праці.ж пенсій та стипендій. 

 

7. Видача готівки з каси здійснюється на підставі: 

а) видаткового касового ордеру; 

б) платіжної відомості та авансового звіту; 

в) прибуткового касового ордеру. 

 

8. Визначити документ у якому відображається інвентаризація грошових коштів та 

грошових документів: 

а) «Звіт про інвентаризацію грошових коштів»; 

б) «Акт інвентаризації грошових коштів»; 

в) «Акт інвентаризації каси». 

 

9. Визначити регістр аналітичного обліку операцій на поточному рахунку в банку: 

а) Заявка на внесення готівки; 

б) Виписка банку; 

в) Відомість 1-м. 

 

10. Визначити регістр аналітичниго обліку за операціями на поточному рахунку: 

а) Відомості 1-м розділ І; 

б) Відомості 1-м розділ ІІ; 

в) Журналі обліку господарської операцій. 

11. Визначитити регістри аналітичниго обліку операцій з підзвітними особами: 

а) Відомості 3-м розділ 3; 

б) Відомості 1-м розділ 2; 

в) Відомості з-м розділ 1. 
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12. Сформулювати у які терміни зобов’язана надати звіт про витрачання коштів на 

відрядження підзвітна особа:  

а) до закінчення 5-го банківського дня, наступного за днем завершення відрядження; 

б) не пізніше 5-го банківського дня, що йде за днем повернення з відрядження, але не пізніше 10 

робочих днів від дати видачі готівки; 

в) наступного дня після отримання готівки під звіт. 

 

13. Сформулювати напрями вибуття грошових коштів малого підприємства з установи 

банку: 

а) розрахунки за реалізовану продукцію, за надані послуги, кредити банку; 

б) розрахунки з постачальниками: за ТМЦ, за послуги; погашення кредитів банку; платежі до бюджету 

та соціальні фонди; розрахунки по заробітній платі; 

в) розрахунки з постачальниками: за ТМЦ, за послуги; погашення кредитів банку. 

 

14. За порушення правил ведення касових операцій до посадових осіб підприємства 

застосовується адміністративний штраф у розмірі: 

а) 25 мінімальних заробітніх плат; 

б) 170-340 грн.; 

в) 136 – 255 грн. 

 

15. Назвати типові проведення з обліку грошових коштів в касі підприємств: 

а) Дт68 Кт30; Дт66 Кт30; 

б) Дт30 Кт37; Дт30 Кт31; 

в) Дт31 Кт30. 

 

16. Для відрядження працівників підприємства за кордон мінімальна сума добових, які 

підприємство виплачує працівникові для податкових витрат не можуть перевищувати: 

а) 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного 

податкового року; 

б) 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного 

податкового року, у розрахунку на добу; 

в) 0,5 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного 

податкового року, у розрахунку на добу. 

 

17. Сальдо за рахунком 37 (372) може бути: 

а) тільки кредитовим; 

б) тільки дебетовим; 

в) як дебетовим, так і кредитовим. 
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18. Визначити документи, згідно яких проводять оплату постачальникам і підрядникам: 

а) платіжними дорученнями та платіжними вимогами-дорученнями; 

б) чеки, акредитиви та векселі; 

в) платіжними дорученнями та платіжними вимогами-дорученнями, чеки, акредитиви. 

 

19. Назвати бухгалтерське проведення в разі придбання підзвітною особою виробничих 

запасів, товарів: 

а) Дт20,26 Кт37; 

б) Дт84 Кт37; 

в) Дт37 Кт30. 

 

20. Назвати синтетичні рахунки обліку позичкових коштів малих підприємств: 

а) 50 та 51; 

б) 68; 

в) 31. 

 

21. Визначити регістри для відображення аналітичного обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками: 

а) Відомість 3-М (розділ ІІІ);  

б) Відомість 3-М (розділ ІІ); 

в) Відомість 3-М (розділ І). 

 

22. Сформулювати якими бухгалтерськими проведеннями відображають на поточному 

рахунку операції: надходження коштів від засновників; оплата рахунків постачальників і 

підрядників; платежів до бюджету: 

а) Дт40 Кт31; Дт37 Кт31; Дт64 Кт31; 

б) Дт31 Кт40; Дт68 Кт31; Дт64 Кт31; 

в) Дт31 Кт46; Дт63 Кт30; Дт31 Кт64. 

 

23. Нарахування відсотків за отриманий довгостроковий кредит, що підлягають сплаті 

протягом двадцяти місяців з дати балансу відображаються бухгалтерським проведенням: 

а) Дт 39 Кт 68 (спрощеного плану рахунків); 

б) Дт 68 Кт 39 (спрощеного плану рахунків); 

в) Дт 94 Кт 30 (спрощеного плану). 

 

24. Позика (позичка) – це: 

а) вид фінансової операції, в процесі здійснення якої одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні 

(позичальнику) у власність або оперативне управління гроші або товарні цінності, а позичальник 
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зобов’язується повернути позикодавцю в обумовлений час таку ж суму грошей або рівну кількість 

товарних цінностей того ж роду та якості; 

б) вид фінансової операції, в процесі здійснення якої одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні 

(позичальнику) у власність суму грошей або рівну кількість товарних цінностей того ж роду та якості; 

в) вид фінансової операції, в процесі здійснення якої одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні 

(позичальнику) на умовах  

повернення суму грошей, але без комерційного зиску, тобто 

безкоштовно. 

 

25. Коли було прийнято положення №637, затверджене постановою Правління НБУ «Про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні»: 

а) 2004 р.; 

б) 2008 р.; 

в) 2003 р. 

 

26. Яке призначення каси підприємства: 

а) для здійснення операцій з готівкою в національній валюті, при виконанні вимог положення № 637; 

б) для приймання, зберігання, видачі готівкових коштів, інших цінностей, грошових документів; 

в) А і Б. 

 

27. Як ведуться записи у касовій книзі: 

а) у двох примірниках через копіювальний папір в кінці робочого дня; 

б) 1 раз на 3-5 днів; 

в) А і Б. 

 

28. Якими первинними документами відображають рух грошових коштів на поточному 

рахунку малого підприємства: 

а) видаткові ордери, касові чеки, розрахункові квитанції, договори, угоди, акти закупівлі товарів; 

б) вимоги доручення, акредитиви, чеки розрахункові, платіжні доручення, дистанційне обслуговування; 

в) А і Б. 

 

29. Які джерела надходження коштів на поточний рахунок МП в установи банку: 

а) розрахунки з постачальниками за послуги, ТМЦ, розрахунки по заробітній платі; 

б) грошові кошти, одержані за реалізовану продукцію, за надані послуги, кредити банку; 

в) А і Б. 

30. На основі яких нормативних документів видають кошти підзвітним особам: 

а) видаткового касового ордера на підставі наказу керівника; 

б) прибуткового касового ордера; 

в) А і Б. 
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31.Кошти понад ліміт каси підприємства можуть зберігати протягом: 

а) 5 днів; 

б) 1 дня; 

в) 30 днів. 

 

32. Зарахування готівки на банківський рахунок здійснюється відповідно до: 

а) Заявки про внесення готівки; 

б) Платіжної-вимоги доручення; 

в) Виписки з банку. 

 

33. Видача коштів під звіт відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт30 Кт37; 

б) Дт36 Кт30; 

в) Дт37 Кт30. 

 

34. Самостійне здавання готівки до банку відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт30 Кт31; 

б) Дт31 Кт30; 

в) Дт31 Кт37. 

 

35. Кількість рахунків, які може відкрити підприємство у банку: 

а) 2; 

б) 5; 

в) до 10. 

 

36. Отримано аванс від покупців відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт30 Кт37; 

б) Дт68 Кт31; 

в) Дт31 Кт68. 

 

37. Перерахування платежів до бюджету відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт64 Кт31; 

б) Дт65 Кт31; 

в) Дт64 Кт30. 

 

38. Готівка видається працівникам підприємства під звіт на: 

а) відрядження, господарські потреби, розрахунки з постачальниками; 

б) відрядження; 
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в) відрядження і господарські потреби. 

 

39. Видача авансу постачальникам відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт68 Кт30; 

б) Дт37 Кт30; 

в) Дт30 Кт37. 

 

40. Виплата зарплати робітникам відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт66 Кт30; 

б) Дт91 Кт66; 

в) Дт66 Кт31. 

 

41. Повернення невикористаних залишків підзвітних сум відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт37 Кт30; 

б) Дт30 Кт37; 

в) Дт37 Кт66. 

 

42. Виплата дивідендів працівникам відображається  

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт84 Кт68; 

б) Дт66 Кт30; 

в) Дт68 Кт30. 

 

43. Оплата рахунків постачальників, інших кредиторів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт68 Кт31; 

б) Дт37 Кт31; 

в) Дт36 Кт31. 

 

44. Дохід від операційної курсової різниці внаслідок зростання курсу долара відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт30 Кт79; 

б) Дт94 Кт31; 

в) Дт30 Кт70. 

 

45. Утримання із зарплати неповернутих підзвітних сум відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт37 Кт66; 
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б) Дт30 Кт66; 

в) Дт66 Кт37  

 

46. Перерахування коштів до соціальних фондів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт65 Кт31; 

б) Дт66 Кт64; 

в) Дт64 Кт31. 

 

47. Дохід від неопераційної курсової різниці відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт31 Кт70; 

б) Дт70 Кт79; 

в) Дт96 Кт31. 

 

48. Списання витрат за нарахованими відсотками на фінансовий результат відображається 

бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт96 Кт79; 

б) Дт31 Кт96; 

в) Дт79 Кт96. 

 

Тема 4. Особливості обліку праці та її оплати на малих підприємствах 

 
4.1. Особливості організації обліку праці і заробітної плати на малих підприємствах. 

4.2. Документальне оформлення оплати праці на малих підприємствах. 

4.3. Синтетичний та аналітичний облік нарахувань заробітної плати та утримань із неї. 

Утримання податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

4.4. Нарахування і утримання ЄВСС. 

4.5. Звітність з ПДФО і ЄВСС. 

4.6. Типові бухгалтерські проведення з обліку заробітної плати на малих підприємствах. 

 

Тестові завдання до теми 4. 

 

1. Основою організації оплати праці на малих підприємствах є: 

а) нормування праці, системи оплати праці, визначення фонду оплати праці, форми оплати праці; 

б) визначення фонду оплати праці, форми оплати праці; 

в) домовленості, але з урахуванням гарантій, встановлених державою. 
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2. Визначити первинні документи, що використовують для ведення обліку кожного 

працівника малого підприємства: 

а) контракт, накази приймання (переведення) на роботу; 

б) особова карточка (листок); 

в) за договір підряду.  

 

3. Показник середньооблікової кількості працівників розраховують: 

а) показник розраховують як середньоарифметичну величину; 

б) показники всіх місяців, що входять до періоду, складають, а результат ділять на кількість місяців у 

цьому звітному періоді;  

в) показник чисельності працюючих прийнятих на постійну роботу для розрахунку по сплаті 

комунального  податку підприємства. 

 

4. Середньооблікова кількість працівників (ПКУ) це: 

а) кількість працівників у юридичних осіб, визначена з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, 

які працюють за цивільно-правовими договорами й за сумісництвом більш як один календарний місяць, 

а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в 

еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з 

вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого 

законодавством віку; 

б) кількість працівників, прийнятих на постійну, тимчасову чи сезонну роботу строком на один чи 

більше днів; 

в) кількість працюючих прийнятих на постійну роботу для розрахунку по сплаті комунального податку 

підприємства. 

        

5. Визначити типові первинні документи, що використовують малі підприємства для 

обліку відпрацьованого часу: 

а) П1, П2, П3, П6, П 12; 

б) П1, П 2, П 6; 

в) табель обліку робочого часу. 

   

6. Заробітна плата – це: 

а) винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу;  

б) винагорода яку власник або уповноважений орган виплачує працівникові за виконану роботу; 

в) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці у вигляді тарифних ставок, 

відрядних розцінок, посадових 

окладів. 
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7. Нагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці у вигляді тарифних 

ставок, відрядних розцінок, посадових окладів це: 

а) додаткова заробітна плата; 

б) основна заробітна плата; 

в) середня заробітна плата. 

 

8. Додаткова заробітна плата – це:  

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці у вигляді тарифних ставок, 

відрядних розцінок, посадових окладів; 

б) винагорода за роботу понад встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови 

праці; 

в) винагорода яку власник або уповноважений орган виплачує працівникові за виконану роботу. 

      

9. Визначити категорії  виплат  відповідно П(С)БО 26: 

а) поточні, при звільненні, після припинення трудової діяльності; 

б) виплати інструментами власного капіталу підприємства, довгострокові виплати; 

в) додаткові виплати. 

       

10. Визначити регістри аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, згідно методичних 

рекомендацій № 422: 

а) відомості З-М (розділ ІІ); 

б) відомості З-М (розділ І); 

в) журнал обліку господарських операцій. 

 

11. Визначити ставка податку з доходів фізичних осіб, що утримується за місцем основної 

роботи на сьогоднішній день: 

а) 13%; 

б) 15%, 17%; 

в) 15%.     

 

12. Розрахунок середньої заробітної плати проводиться у 

випадках:  

а) наданні щорічної відпустки, додаткової відпустки або при 

виплаті компенсації за невикористану відпустку, нарахуванні виплат за листком непрацездатності 

(лікарняні), оплати відряджень; 

б) нарахуванні виплат за листком непрацездатності (лікарняні); 

в) наданні щорічної відпустки, нарахуванні виплат за листком непрацездатності (лікарняні). 
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13. Винагорода яку за трудовим договором власник або уповноважений орган виплачує 

працівникові за виконану роботу це: 

а) заробітна плата; 

б) основна заробітна плата; 

в) додаткова заробітна плата. 

 

14. Нагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці у вигляді 

тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів це: 

а) додаткова заробітна плата; 

б) основна заробітна плата; 

в) середня заробітна плата. 

 

15. Коли затверджено положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам»: 

а) у 2000 р.; 

б) у 2004 р.; 

в) у 2003 р. 

 

16. Якими бухгалтерськими проведеннями малі підприємства відображають нарахування 

заробітної плати та утримання заробітної плати згідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт84 Кт66; Дт66 Кт64; 

б) Дт23 Кт66; Дт66 Кт
 
70; 

в) Дт30 Кт66; Дт64 Кт
 
66. 

 

17. В Україні існують такі форми оплати праці: 

а) почасова, відрядна, преміальна; 

б) почасова і відрядна; 

в) основна і додаткова. 

 

18. По кредиту рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відображається: 

а) виплата зарплати; 

б) сума утриманих податків та ЄСВ; 

в) нарахування зарплата. 

 

19. Якщо загальний трудовий стаж робітника 6 років і 5 місяців, то допомога з тимчасової 

втрати працездатності нараховується у розмірі: 

а) 60%; 

б) 50%; 

в) 80%. 
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20. Утримання ПДФО відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт 66 Кт 64; 

б) Дт 64 Кт 66; 

в) Дт 64 Кт 31. 

 

21. Створення резерву для виплати щорічних відпусток відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт47 Кт23,91; 

б) Дт23,91 Кт47; 

в) Дт47 Кт66. 

 

22. До фонду оплати праці не включають: 

а) витрати на відрядження 

б) оплату праці у вихідні і святкові дні; 

в) виплати соціального характеру, премії та винагороди. 

 

23. Розрахунок середньої зарплати проводиться в таких випадках: 

а) при виплаті матеріальної допомоги; 

б) при виплаті щорічної відпустки; 

в) при виплаті лікарняних. 

 

24. До добровільних відрахувань із зарплати належать: 

а) погашення наданих позик, індивідуальне майнове страхування; 

б) виплата аліментів, внесок на єдине соціальне страхування; 

в) сплата Єдиного соціального внеску. 

 

25. Нарахування зарплати працівникам основного виробництва за загальним Планом 

рахунків відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт 93 Кт 661; 

б) Дт 661 Кт 93; 

в) Дт 23 Кт 661. 

 

26. Відшкодування матеріального збитку, заподіяного працівником відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт66 Кт68; 

б) Дт37 Кт66; 

в) Дт66 Кт37. 
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27. Зарахування на рахунок коштів фондів для виплати допомоги з тимчасової 

непрацездатності (понад 5 днів) за загальним Планом рахунків відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт311 Кт378; 

б) Дт378 Кт482; 

в) Дт378 Кт663. 

 

28. На витрати підприємства відноситься: 

а) основна, додаткова зарплата та компенсаційні виплати; 

б) основна і додаткова зарплата; 

в) витрати на відрядження, допомога з тимчасової непрацездатності, матеріальна допомога. 

 

29. Податок з доходів фізичних осіб утримується із: 

а) загальної суми зарплати; 

б) сукупного доходу; 

в) сукупного доходу за вирахуванням ЄСВ. 

 

30. Ставка ПДФО при заробітній платі 1130 грн. становить: 

а) 15%; 

б) 17%; 

в) залежить від стажу. 

 

31. Виплата заробітної плати відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт30 Кт31; 

б) Дт66 Кт30; 

в) Дт30 Кт66. 

 

32. Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за перші 5 днів працівнику 

бухгалтерії за загальним Планом рахунків відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт23 Кт661; 

б) Дт663 Кт301; 

в) Дт92 Кт663. 

 

33. Облік використання робочого часу ведеться у: 

а) наказі про прийняття на роботу; 

б) особовому листку; 

в) табелі робочого часу. 

 

34. Базою для нарахування ЄСВ на підприємстві є: 
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а) фонд оплати праці; 

б) сукупний оподаткований дохід працівників; 

в) загальна сума основної та додаткової зарплати. 

 

35. Нарахування допомогу з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт23 Кт65; 

б) Дт65 Кт66; 

в) Дт37 Кт66. 

 

 36. Погашення заборгованості за зарплатою при 

використані загального Плану рахунків відображається: 

а) Дт661 Кт301; 

б) Дт662 Кт313; 

в) Дт661 Кт301. 

 

37. Використання частини резерву на виплату щорічної відпустки відображається: 

а) Дт47 Кт66; 

б) Дт66 Кт47; 

в) Дт23,91 Кт47. 

 

Тема 5. Особливості обліку основних засобів (фондів) та нематеріальних 

активів 
 

5.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка. 

5.2. Документальне оформлення наявності та руху основних засобів. 

5.3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. 

5.4. Облік придбання і вибуття основних засобів. 

5.5. Облік амортизації основних засобів. 

5.6. Особливості обліку нематеріальних активів. 

5.7. Типові бухгалтерські проведення з обліку основних засобів (фондів) та нематеріальних 

активів. 

 

Тестові завдання до теми 5. 

 

1. Матеріальні активи, які підприємство використовує у процесі виробництва, постачання 

товарів і послуг для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій із 

строком корисного використання більше одного року– відповідає терміну: 
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а) нематеріальні активи; 

б) запаси; 

в) основні засоби. 

 

2. Орендовані основні засоби обліковуються на рахунку: 

а) балансовому; 

б) позабалансовому; 

в) А і Б. 

 

3. Ліквідаційна вартість – це:  

а) фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших 

активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів; 

б) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних 

активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, 

пов’язаних з продажем; 

в) різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу. 

 

4. До первісної вартості придбаних основних засобів включають: 

а) транспортні витрати; 

б) суми непрямих податків, які відшкодовуються підприємству; 

в) суми відсотків за банківський кредит, одержаний для придбання основних засобів. 

 

5. До первісної вартості придбаних основних засобів не включають: 

а) суми ввізного мита; 

б) суми непрямих податків, сплачених постачальнику, які не відшкодовуються підприємству; 

в) суми відсотків за банківський кредит, одержаний для придбання основних засобів. 

 

6. Первинна вартість основних засобів, внесених до статутного капіталу це: 

а) погоджена засновниками їх залишкова вартість; 

б) погоджена засновниками їх первісна вартість; 

в) погоджена засновниками їх справедлива вартість. 

 

7. Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, 

дорівнює: 

а) вартості переданого об’єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої 

амортизації, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана 

(отримана) під час обміну; 

б) вартості переданого об’єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої 

амортизації, але не вище звичайної ціни об’єкта основних засобів, отриманого в обмін; 
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в) ціні товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. 

 

8. Для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів 

використовується: 

а) Акт приймання-передачі; 

б) Інвентарна картка обліку основних засобів; 

в) Картка обліку руху основних засобів. 

 

9. Для обліку всіх видів основних засобів, що надійшли в експлуатацію, у бухгалтерії 

застосовується: 

а) Акт приймання-передачі; 

б) Інвентарна картка обліку основних засобів; 

в) Картка обліку руху основних засобів. 

 

10. За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображається: 

а) вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям 

визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів, сума уцінки основних 

засобів; 

б) надходження основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, а 

також сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта та сума дооцінки вартості об’єкта основних 

засобів; 

в) витрати на придбання, реконструкцію, модернізацію, ремонт основних засобів. 

 

11. У податковому обліку основні засоби обліковують в розрізі груп: 

а) 16 груп; 

б) трьох груп; 

в) чотирьох груп. 

 

12. В бухгалтерському обліку витрати на створення основних засобів господарським 

способом відображають по: 

а) дебету рахунка 10 «Основні засоби»; 

б) кредиту рахунка 15 «Капітальні інвестиції»; 

в) дебету рахунка 15 «Капітальні інвестиції». 

 

13. Визначити шляхи надходження основних засобів на малі підприємства: 

а) внесок до статутного капіталу, придбання, виготовлення, безоплатне отримання; 

б) безоплатне отримання, придбання, виготовлення; 

в) А і Б. 
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14. Результат від реалізації основних засобів відображають за датою: 

а) переходу покупцю права власності на такий товар (ПКУ); 

б) визнання доходу (витрат) у бухгалтерському обліку від їхнього продажу; 

в) складання акта чи іншого документа, що підтверджує виконання робіт або надання послуг. 

 

15. Для документального підтвердження наявності основного засобу (активу) проводять: 

а) перерахунок; 

б) інвентаризацію; 

в) А і Б. 

 

16. Списання з балансу викраденого об'єкта основного засобу відображається 

бухгалтерськими проведеннями: 

а) Дт375 Кт10 (11), Дт10 (11) Кт13, Дт072 ; 

б) Дт993 Кт10 (11), Дт13 Кт10 (11), Кт072; 

в) Дт993 Кт10 (11), Дт13 Кт10 (11), Дт072. 

 

17. Ліквідація основних засобів здійснюється у випадку, якщо: 

а) об’єкти основних засобів не можуть використовуватися за призначенням;  

б) об’єкти основних засобів не відповідають критеріям визнання активом; 

в) об’єкти основних засобів застаріли. 

 

18. У бухгалтерському обліку для відображення операції ліквідації передбачений 

субрахунок: 

а) 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» рахунка 74 «Інші доходи» (спрощеного плану рахунків); 

б) 96 «Інші витрати (спрощеного плану рахунків) та 74 «Інші доходи» (спрощеного плану рахунків); 

в) 977 «Інші витрати звичайної діяльності» (загального плану рахунків) 96 «Інші витрати (спрощеного 

плану рахунків). 

 

19. Амортизація – це: 

а) первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості; 

б) систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизуються протягом терміну їх 

корисного використання; 

в) систематичний розподіл первісної або переоціненої вартість необоротних активів протягом терміну їх 

корисного використання. 

 

20. За методом прямолінійного списання вартість об’єкта основних засобів, що 

амортизується: 

а) списується на 50% у перші 5 років, а потім рівномірно; 

б) рівномірно списується протягом строку його служби; 



 39 

в) рівно списується протягом перших 5 років строку його служби. 

 

21. За методом зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається як: 

а) добуток залишкової вартості об’єкта на початок року та річної норми амортизації, яка обчислюється, 

виходячи зі строку корисного використання об’єкта і подвоюється; 

б) добуток залишкової вартості об’єкта на початок року та річної норми амортизації; 

в) добуток залишкової вартості об’єкта на початок року помноженого на коефіцієнт. 

 

22. Інші необоротні матеріальні активи можна амортизувати одним із методів: 

а) прямолінійним та комулятивним; 

б) виробничим та прискореного зменшення залишкової вартості; 

в) прямолінійним та виробничим. 

 

23. Основними недоліками методу прискореного зменшення залишкової вартості є: 

а) інтенсивність використання та моральний знос основних засобів не враховують; 

б) складні розрахунки; 

в) складні розрахунки, ліквідаційна вартість не має дорівнювати нулю. 

 

24. Передача нерухомості (у сумі її залишкової вартості) відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт377 Кт103 (загального плану рахунків), Дт37 Кт10 (спрощеного плану рахунків); 

б) Дт685 Кт101 (загального плану рахунків), Дт68 Кт10 (спрощеного плану рахунків); 

в) Дт103 Кт377 (загального плану рахунків), Дт10 Кт37 (спрощеного плану рахунків). 

 

25. Проведення заліку заборгованостей відображається бухгалтерським проведенням:  

а) Дт685 Кт301 (загального плану рахунків), Дт68 Кт30 (спрощеного плану рахунків); 

б) Дт301 Кт377 (загального плану рахунків), Дт30 Кт37 (спрощеного плану рахунків); 

в) Дт685 Кт377 (загального плану рахунків), Дт68 Кт37 (спрощеного плану рахунків). 

 

26. Малі підприємства для обліку і узагальнення 

інформації про наявність і рух нематеріальних активів керуються: 

а) П(С)БО 8; 

б) П(С)БО 7; 

в) А і Б. 

 

27. Аналітичний облік нематеріальних активів за спрощеною формою ведуть у: 

а) Відомості 3-М; 

б) Відомості 4-М; 

в) Відомості 5-М. 
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28. Безкоштовне надходження нематеріальних активів від інших організацій і окремих осіб 

відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт12 Кт42 (загального плану рахунків), Дт10/НА Кт40 (спрощеного плану рахунків); 

б) Дт42 Кт10 (загального плану рахунків), Дт40 Кт10/НА (спрощеного плану рахунків); 

в) Дт44 Кт13 (загального плану рахунків), Дт44 Кт13/НА (спрощеного плану рахунків). 

 

29. Придбання основних фондів відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт152 Кт63 (загального плану рахунків), Дт15 Кт68 (спрощеного плану рахунків); 

б) Дт63 Кт301 (загального плану рахунків), Дт68 Кт30 (спрощеного плану рахунків); 

в) Дт152 Кт301 (загального плану рахунків), Дт15 Кт30 (спрощеного плану рахунків); 

г) власна відповідь. 

 

30. Списання залишкової вартості основних засобів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт85 Кт10; 

б) Дт13 Кт10; 

в) Дт977 Кт10. 

 

31. На малих підприємствах облік оcновних засобів ведеться відповідно до: 

а) П(С)Б0 7; 

б) П(С) Б0 8; 

в) П(С) 60 9. 

 

32. За якими ознаками групують основні засоби: 

а) натурально-речова, власності, виробничою, належності; 

б) галузевою, функціональним призначенням, використанням, натурально-речова, ознака належності; 

в) А і Б. 

 

33. За яким призначенням поділяються основні засоби на виробничі і невиробничі: 

а) функціональним; 

б) галузевим; 

в) за використанням. 

 

34. За якою ознакою основні засоби поділяються на власні та орендовані: 

а) належності; 

б) використання; 

в) функціональною. 
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35. Фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої 

вартості інших активів, переданих для придбання необоротних активів це вартість 

основних засобів: 

а) залишкова; 

б) ліквідаційна; 

в) первісна. 

 

36. Вартість активів, або сума коштів яку підприємство очікує отримати від реалізації 

активів після закінчення строку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, 

пов’язаних з продажем це вартість основних засобів: 

а) первісна; 

б) залишкова; 

в) ліквідаційна. 

 

37. У разі здійснення малим підприємством витрат пов’язаних з поліпшенням основного 

засобу (реконструкцією, добудовою, модернізацією) – первісна вартість основних засобів: 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) дорівнює залишковій. 

 

38. Які дії здійснює мале підприємство, якщо залишкова вартість основного засобу істотно 

відрізняється від справедливої вартості на дату балансу: 

а) реалізує об’єкт; 

б) оцінює об’єкт; 

в) переоцінює об’єкт. 

 

39. Вибуття основних засобів здійснюється врезультаті: 

а) продажу та безоплатної передачі; 

б) невідповідності критеріям визнання, продажу та безоплатної передачі; 

в) А і Б. 

 

40. Яким бухгалтерським проведенням відобразити безоплатне отримання основних 

засобів малим підприємством від юридичної особи згідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт10 Кт15; 

б) Дт40 Кт74; 

в) Дт10 Кт40. 
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41. Матеріальні цінності які поступово переносять свою вартість у вигляді амортизації на 

затрати з виготовлення продукції це: 

а) основні засоби; 

б) нематеріальні активи; 

в) запаси. 

42. Які дії спричинюють ліквідацію основних засобів: 

а) повний знос, аварії, розкрадання або псування; 

б) демонтаж, переобладнання; 

в) А і Б. 

 

43. Якими бухгалтерськими проведеннями відображають ліквідацію (внаслідок аварії) 

основного засобу, згідно загального плану рахунків: 

а) Дт97 Кт10; Дт10  Кт74; 

б) Дт37  Кт70; Дт85  Кт10; 

в) Дт84  Кт10; Дт10  Кт70. 

 

44. Системний розподіл вартості необоротних активів, протягом терміну їх корисного 

використання відповідає визначенню: 

а) переоцінка; 

б) амортизація; 

в) до оцінка. 

 

45. Які методи амортизації згідно П(С)БО 7 застосовують малі підприємства? 

а) зменшення залишкової вартості; прямолінійного списання, кумулятивний метод; податковий; 

б) прискореного зменшення залишкової вартості, виробничий; 

в) А і Б. 

 

46. Активи які не мають матеріальної форми, але можуть бути відокремленими від 

підприємства, зі строком використання більше одного року це: 

а) основні засоби; 

б) нематеріальні активи; 

в) запаси. 

 

47. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів на малому підприємстві 

відображають згідно спрощеного плану рахунків бухгалтерським проведенням: 

а) Дт12  Кт68; 

б) Дт10/НА   Кт68; 

в) Дт10/НА   Кт15. 
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48. Якими бухгалтерськими проведеннями відображають суму уцінки і дооцінки 

нематеріальних активів, згідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт12  Кт42; Дт94,97  Кт12; 

б) Дт10/НА  Кт40; Дт84,85  Кт10/НА; 

в) Дт12  Кт42; Дт23  Кт13. 

 

49. Безкоштовне надходження основних засобів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт10  Кт424; 

б) Дт152  Кт424; 

в) А і Б. 

 

50. Основні засоби визначаються активом якщо: 

а) їх оцінку можна достовірно визначити; 

б) у підприємства існує впевненість в отримані економічної вигоди від їх використання; 

в) А і Б. 

 

51. На суму амортизації основних засобів: 

а) збільшується прибуток підприємства; 

б) збільшуються витрати підприємства; 

в) зменшується термін корисного використання основних засобів. 

 

52. Вартість основних засобів за договором постачання відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт152  Кт631; 

б) Дт10  Кт631; 

в) Дт10  Кт152. 

 

53. Залишкова вартість основних засобів при їх реалізації відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт972  Кт10; 

б) Дт131  Кт10; 

в) Дт10  Кт972. 

54. Індекс переоцінки необоротних активів визначається: 

а) діленням залишкової вартості пере оцінюваного об’єкта на його первісну вартість; 

б) добутком первісної вартості об’єкта на суму зносу; 

в) діленням справедливої вартості пере оцінюваного об’єкта на його залишкову вартість. 
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55. Нарахована амортизація нематеріального активу відображається бухгалтерським 

проведенням:  

а) Дт23  Кт132; 

б) Дт132  Кт12; 

в) Дт132  Кт23. 

 

56. До оцінена первісна вартість необоротного активу відображається бухгалтерським 

проведенням:  

а) Дт423  Кт10; 

б) Дт975  Кт10; 

в) Дт10  Кт423. 

 

57. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт46  Кт10; 

б) Дт40  Кт46; 

в) Дт10  Кт46. 

 

58. Первинна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює: 

а) залишковій вартості на дату отримання; 

б) справедливій вартості на дату отримання; 

в) первинній вартості на дату отримання. 

 

59. У бухгалтерському обліку амортизація не нараховується на 

а) об’єкти на консервації; 

б) невиробничі ОЗ та ОЗ, придбані для продажу; 

в) землю, незавершені капітальні інвестиції. 

60. Зарахування об’єкту до складу основних засобів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт10  Кт152; 

б) Дт152  Кт10; 

в) Дт10  Кт631. 

 

61. Дохід від ліквідації основних засобів відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт10  Кт746; 

б) Дт20  Кт746; 

в) Дт311  Кт74.6 
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62. Сплата вартості отриманих необоротних активів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт10  Кт311; 

б) Дт152  Кт311; 

в) Дт631  Кт311. 

 

63. Дооцінка необоротних активів у частині збільшення нарахованого зносу відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт423  Кт131; 

б) Дт131  Кт423; 

в) Дт10  Кт423. 

 

64. Отримання передоплати від покупця необоротного активу відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт311  Кт371; 

б) Дт311  Кт10; 

в) Дт311  Кт685. 

 

65. Уцінка необоротних активів у частині зниження залишкової вартості відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт131  Кт10; 

б) Дт975  Кт10; 

в) Дт975  Кт10. 

 

66. Списання собівартості реалізованого необоротного активу на фінансовий результат 

відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт793  Кт972; 

б) Дт972  Кт793; 

в) Дт742  Кт972. 

 

67. П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачає здійснювати переоцінку основних засобів на дату 

балансу, якщо їх залишкова вартість відрізняється від справедливої: 

а) більше як на 10 %; 

б) менше як на 10 %; 

в) суттєво відрізняється. 

68. Сума до оцінки основного засобу включається до складу  

а) операційних витрат; 

б) додаткового капіталу; 

в) доходу звітного періоду. 
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Тема 6. Облік запасів. 
 

6.1. Основи побудови обліку запасів в малих підприємствах. 

6.2. Облік наявності та руху виробничих запасів в малих підприємствах. 

6.3. Оцінка запасів при вибутті. 

6.4. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

6.5. Типові бухгалтерські проведення господарських операцій з обліку виробничих запасів. 

 

Тестові завдання до теми 6. 

 

1. Активи які у виробництві використовуються одноразово і переносять повністю свою 

вартість на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) це: 

а) запаси; 

б) нематеріальні активи; 

в) основні засоби. 

 

2. Визначити стандарт бухгалтерського обліку яким регулюється порядок оцінки і обліку 

ТМЦ: 

а) П(С)БО 7; 

б) П(С)БО 8; 

в) П(С)БО 9. 

 

3. Аналітичний облік запасів малі підприємства, відповідно методичних рекомендацій № 

422 ведуть: 

а) відомість 1-м; 

б) відомість 2-м; 

в) відомість 3-м. 

 

4. Які методи застосовують для оцінки запасів при відпуску їх у виробництво: 

а) ФІФО, ЛІФО, ідентифікованої середньозваженої собівартості, ціни продажу нормативних затрат; 

б) ФІФО, ідентифікованої середньозваженої собівартості, ціни продажу нормативних затрат. 

в) А і Б. 

  

5. Оборотні активи, строк служби яких більший одного року або нормальний операційний 

цикл, незалежно від їхньої вартості це: 

а) запаси; 

б) малоцінні і швидкозношувані предмети; 

в) нематеріальні активи. 
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6. Виначити бухгалтерське проведення придбання МШП на виробництво продукції 

відповідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт20  Кт68; Дт79  Кт90; 

б) Дт84  Кт20; Дт84  Кт20; 

в) Дт20  Кт68; Дт23  Кт90. 

 

7. Як ведеться аналітичний облік МШП в регістрах відповідно до Методичних 

рекомендацій № 422: 

а) у Відомості 2-М за місцями зберігання, витрачання за МВО; 

б) у Відомості 4-м за місцями знаходження відповідно класифікаційних груп; 

в) А і Б.   

 

8. Визначити бухгалтерський запис оприбуткування запасів за даними інвентаризації 

відповідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт20  Кт745; 

б) Дт 20 Кт 70; 

в) Дт 201 Кт 719. 

 

9. Сума транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), що ставиться до запасів, які вибули, 

розраховується як: 

а)добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих 

рахунках бухгалтерського обліку, у кореспонденції з якими зафіксовано вибуття цих запасів; 

б) поділ між сумою залишку запасів на кінець місяця й вартістю запасів, що вибули (незалежно від 

причин вибуття), за звітний місяць; 

в) розподіл суми залишків ТЗВ на початок звітного місяця і ТЗВ за звітний місяць на суму залишків 

запасів на початок місяця й запасів, що надійшли за звітний місяць. 

 

10. Не включають до первісної вартості запасів, а відносять до витрат того періоду, в якому 

вони були здійснені: 

а) наднормальні витрати і нестачі запасів; 

б) відсотки за користування позиками, витрати на збут; 

в) А і Б. 

 

11. Первісна вартість запасів, придбаних в обмін на подібні запаси дорівнює 

а) справедливій вартості; 

б) балансові вартості; 

в) первісній вартості. 

12. Основним критерієм віднесення предметів до МШП є: 
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а) термін корисного використання; 

б) вартість; 

в) А і Б. 

 

13. При невідповідності матеріалів, що надійшли від постачальника складається:  

а) форма М-11; 

б) акт форма М-10; 

в) акт форма М-7. 

 

14. Аналітичний облік МШП ведеться за: 

а) видами, найменуванням та цінами; 

б) однорідними групами, місцями зберігання та кількістю; 

в) видами та однорідними групами. 

 

15. Нарахування собівартості реалізованих запасів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт943  Кт20; 

б) Дт20  Кт943; 

в) Дт791  Кт943. 

 

16. Віднесення виявленої нестачі запасів на фінансові результати запасів відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт947  Кт791; 

б) Дт791  Кт947; 

в) Дт791  Кт375. 

 

17. Оприбутковання придбаних запасів запасів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт631  Кт20; 

б) Дт631  Кт311; 

в) Дт20  Кт631. 

 

18. Оплата транспортних послуг при перевезені запасів запасів відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт685  Кт20; 

б) Дт311  Кт685; 

в) Дт685  Кт311. 
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19. Витрати на транспортування запасів запасів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт20  Кт685; 

б) Дт685  Кт311; 

в) Дт20  Кт685. 

 

20. Витрати на сплату відсотків за кредитами, отриманих для придбання запасів 

включаються до: 

а) первісної вартості; 

б) витрат; 

в) ціни договору. 

 

21. Первинна вартість запасів, внесених до статутного капіталу дорівнює: 

а) погоджена засновниками їх залишкова вартість; 

б) погоджена засновниками їх первісна вартість; 

в) погоджена засновниками їх справедлива вартість. 

 

22. Для забезпечення розрахунків з постачальниками за виробничі запаси 

використовується: 

а) Акт приймання-передачі; 

б) Рахунок-фактура; 

в) Товарно-транспортна накладна. 

 

23. Дохід від реалізації відвантажених товарів запасів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт311  Кт361; 

б) Дт712  Кт631; 

в) Дт361  Кт712. 

 

24. Оприбутковання лишки запасів, виявлених під час інвентаризації запасів 

відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт20  Кт745; 

б) Дт20  Кт719; 

в) Дт719  Кт20. 

 

25. Списання собівартості реалізованих запасів на фінансовий результат запасів 

відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт791  Кт943; 

б) Дт943  Кт791; 
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в) Дт741  Кт943. 

 

26. До первісної вартості придбаних основних засобів включають: 

а) транспортні витрати, витрати на збут; 

б) суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству; 

в) суми відсотків за банківський кредит, одержаний для придбання основних засобів. 

 

27. Надходження запасів як внесок до статутного капіталу запасів відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт46  Кт20; 

б) Дт40  Кт46; 

в) Дт20  Кт46. 

 

28. Первинна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює: 

а) залишковій вартості на дату отримання; 

б) справедливій вартості на дату отримання; 

в) первинній вартості на дату отримання. 

 

29. Для обліку руху матеріалів на складі за кожним сортом запасів використовують: 

а) картку складського обліку форма М-12; 

б) Акт про приймання матеріалів форма М-7; 

в) Матеріальний звіт форма М-19. 

 

30. Залік заборгованості за придбані запаси запасів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт631  Кт371; 

б) Дт371  Кт311; 

в) Дт371  Кт631. 

 

31. Оприбутковання раніше не врахованих у балансі запасів відображається: 

а) Дт791  Кт719; 

б) Дт20  Кт719; 

в) Дт20  Кт46. 

 

32. Застосування норм витрат на одиницю продукції при оцінці вибуття запасів передбачає: 

а) оцінка за ідентифікованою собівартістю; 

б) метод ФІФО; 

в) нема правильної відповіді. 
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33. Безкоштовне надходження запасів відображається бухгалтерською проводкою: 

а) Дт20  Кт745; 

б) Дт745  Кт20; 

в) Дт20  Кт631. 

 

34. Підставою для одноразового відпуску запасів зі складу є: 

а) Акт приймання-передачі форма М-7; 

б) прибутковий ордер форма М-4; 

в) накладна-вимога форма М-8. 

 

35. Для всіх одиниць запасів, що мають однакове призначення й однакові умови 

використання, у бухгалтерському обліку застосовується: 

а) будь-яка кількість методів оцінки запасів; 

б) один з методів оцінки запасів; 

в) тільки два, але на вибір підприємства. 

 

36. Відображення безоплатно отриманих запасів: 

а) Дт20  Кт719; 

б) Дт719  Кт20; 

в) Дт20  Кт791. 

 

37. Вибуття запасів за методом ФІФО передбачає їх облік за: 

а) нормативною собівартістю; 

б) середньозваженою собівартістю; 

в) нема правильної відповіді. 

 

Тема 7. Облік витрат виробництва та готової продукції 
 

7.1. Особливості організації обліку витрат на малих підприємствах. 

7.2. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).  

7.3. Типові бухгалтерські проведення з обліку витрат малого підприємства. 

 

Тестові завдання до теми 7. 

 

1. Відповідно П(С)БО 16 «Витрати», витрати це:  

а) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу; 
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б) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між 

власниками капіталу); 

в) збільшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи зменшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу. 

 

2. Відповідно п.9 П(С)БО 16 «Витрати» не визначаються витратами: 

а) суми попередньої (авансової) оплати запасів, робіт, послуг; 

б) суми попередньої (авансової) оплати, що не залежать від дати оплати; 

в) А і Б. 

          

3. Виробничі витрати класифікують: 

а) за складом, за обсягом виробництва, у міру усереднення, за функцією управління, за способом 

віднесення на собівартість; 

б) за порядком віднесення витрат на період генерування прибутку; 

в) А і Б. 

 

4. Склад витрат та порядок їх визначення визначено у статті 138 ПКУ, а саме: 

а) витрати операційної діяльності; 

б) інші витрати; 

в) А і Б. 

 

5. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» відображення витрат у бухгалтерському обліку не залежить 

від: 

а) дати оплата запасів, робіт, послуг; 

б) дати відвантаження товарів; 

в) А і Б. 

          

6. Собівартість товарів (робіт, послуг) складається з витрат: 

а) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, амортизація 

виробничих основних засобів та нематеріальних активів; 

б) вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних із їх виробництвом; 

в) А і Б. 

         

7. При визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток, ПКУ містить перелік витрат, 

що не враховуються, зокрема: 

а) витрати, не пов’язані з господарською діяльністю, платежі за договорами комісії, агентськими 

договорами, погашення отриманих позик, кредитів; 

б) дивіденди, штрафи, неустойки, пені; 
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в) А і Б. 

 

8. Організація обліку витрат виробництва на малих підприємствах залежить від: 

а) специфіки виробництва; 

б) ведення обліку витрат; 

в)перерахування попередньої оплати постачальникам. 

         

9. Відповідно ПКУ собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг це: 

а) витрати, що прямо пов’язані із виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного 

податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які визначаються відповідно до 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що застосовуються в частині, яка не суперечить 

положенням р.1 ПКУ; 

б) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, 

здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких 

відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, 

внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення 

або розподілу власником); 

в) витрати у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками капіталу). 

 

10. Визначення терміну «витрати» відповідно до ПКУ: 

а) витрати у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками капіталу); 

б) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, 

здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких 

відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, 

внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення 

або розподілу власником); 

в) витрати, що пов’язані із виробництвом та/або придбанням реалізованих протягом звітного 

податкового періоду товарів, виконаних робіт, наданих послуг. 

11. Відповідно до ПКУ інші витрати включають: 

а) загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут; 

б) інші операційні витрати та інші витрати звичайної діяльності; 

в) А і Б. 

          

12. Визначити рахунки, які застосовують малі підприємства для обліку витрат: 

а) рахунки 23 «Виробництво», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 96 «Інші 

витрати»; 

б) рахунок 23«Виробництво»; 
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в) рахунки класу 8 «Витрати за елементами». 

 

13. Які регістри використовують малі підприємства, що здійснюють спрощений облік 

витрат відповідно методичних рекомендацій № 720: 

а) Журнал 3-мс; 

б) Журнал 4-мс; 

в) Журнал 2-мс. 

 

14. Малі підприємства витрати по дебету рахунка 23 «Виробництво» з первинних 

документів, відповідно методичних рекомендацій № 422 відображають у регістрі:  

а) Відомості 5-м; 

б) Відомості 3-м; 

в) А і Б. 

           

15. Розрахунок бухгалтерської собівартості відповідно до ПКУ обумовлено: 

а) вимогами п.5.6 П(С)БО 25; 

б) наявністю рядка 080 у формі №2-м, згідно змін до П(С)БО 25; 

в) А і Б. 

 

16. Податкова собівартість визначається:  

а) з врахуванням загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості за правилами 

бухгалтерського обліку; 

б) витрати, що прямо пов’язані з виробництвом та/або придбанням 

реалізованих товарів, виконаних робіт; 

в) включення всіх змінних розподілених загальновиробничих витрат. 

 

17. Алгоритм розподілу загальновиробничих витрат згідно П(С)БО 16 «Витрати» включає 

етапи: 

а) формування виробничої собівартості із включенням всіх змінних розподілених загальновиробничих 

витрат і розподілених постійних загальновиробничих витрат (Дт 23 Кт91); 

б) розподіл за нормальною потіжністю (Дт 901, 903 Кт 91); 

в) А і Б, 

 

18. Яким бухгалтерським записом відображають витрати на ремонт основних засобів 

відповідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт90, 91 Кт 23; 

б) Дт84  Кт23;  

в) Дт23  Кт91. 
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19. Яким бухгалтерським записом відображають визнано у складі виробничої собівартості 

змінні і постійні розподілені загальновиробничі витрати відповідно спрощеного плану 

рахунків: 

а) Дт84  Кт66; 

б) Дт 23 Кт 91;  

в) Дт90 Кт91. 

 

20. Яким бухгалтерським записом відображають списання на фінансовий результат 

загальновиробничих витрат відповідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт79 Кт 91; 

б) Дт79  Кт90;  

в) Дт23  Кт91. 

 

21. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, 

що призводять до зменшення власного капіталу це: 

а) витрати; 

б) доходи; 

в) прибуток від реалізації. 

 

22. З якою метою обліковуються валові витрати: 

а) визначення собівартості виробленої продукції, робіт, послуг; 

б) визначення оподатковуваного прибутку; 

в) А і Б. 

 

23. Будь-які витрати платника податку з прибутку, які пов’язані з придбанням сировини, 

матеріалів, товарів, робіт, послуг відносять до: 

а) витрат виробництва; 

б) валових витрат; 

в) витрат. 

 

24. Витрати, до яких не відносять вартість придбаних матеріалів, сировини, товарів, а 

лише результат фактичного використання, а також не включають попередню оплату 

постачальникам відносять до: 

а) валових витрат; 

б) витрат виробництва; 

в) витрат. 

 

25. До виробничої собівартості продукції або виробничих витрат включають: 

а) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати; 
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б) загальновиробничі витрати; 

в) А і Б. 

 

26. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

установлюється підприємством згідно: 

а) П(С)БО 7; 

б) П(С)БО 9; 

в) П(С)БО 16. 

 

27. Як списуються загальногосподарські,  

(адміністративні) витрати за П(С)БО 16 „Витрати”: 

а) на рахунок 23 „Виробництво”; 

б) на рахунок 79 „Фінансові результати”; 

в) на рахунки класу 8 „Витрати за елементами”. 

 

28. Які відомості використовують для обліку витрат, яка складається на підставі 

первинних документів відповідно Методичних рекомендацій № 422: 

а) відомості 3-М; 

б) відомості 4-М; 

в) відомості 5-М. 

 

29. Малі підприємства визначають обсяг незавершеного виробництва на основі: 

а) інвентаризації; 

б) нормативних або планових калькуляцій; 

в) виконаних робіт, наданих послуг. 

 

30. Вартість незавершеного виробництва визначають на основі:  

а) інвентаризації; 

б) планових калькуляцій чи технологічних карт; 

в) виконаних робіт, наданих послуг. 

 

31. Які методи обліку витрат і калькуляції собівартості продукції  використовують малі 

підприємства в залежності від виду продукції, її складу, типу і характеру організації 

виробництва: 

а) простий, нормативний, попередільний, позамовний; 

б) простий, попередільний; 

в) А і Б. 
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32. Малі підприємства, що здійснюють масове і серійне виробництво продукції, а також 

витрати виробництва обліковують за нормами і окремо відображають відхилення від них, 

застосовують метод обліку: 

а) позамовний; 

б) попередільний; 

в) нормативний. 

 

33. Малі підприємства, що виробляють один вид продукції (послуг), де відсутнє 

незавершене виробництво використовують метод обліку витрат і калькуляції собівартості 

продукції: 

а) нормативний; 

б) позамовний; 

в) простий. 

 

34. Малі підприємства, відображають витрати по дебету рахунка 23 «Виробництва» із 

щомісячним списанням з Кт23 рахунку у Дт79 рахунку: 

а) при виконанні робіт (послуг); 

б) при виробництві готової продукції; 

в) А і Б. 

 

35. Малі підприємства, відображаючи суму витрат на рахунку Дт23, щомісячно списують її 

з рахунку Кт23 у рахунок Дт26 «Готова продукція»: 

а) при виконання робіт (послуг); 

б) при виробництві готової продукції; 

в) А і Б. 

 

36. Витрати, пов’язані з випуском продукції (виконанням робіт і послуг), які не пройшли 

всіх стадій технологічного процесу, відносять до: 

а) незавершеного виробництва; 

б) собівартості продукції; 

в) витрат виробництва. 

 

37. Роботи виконані власними підрозділами належать до:  

а) валових витрат виробництва; 

б) виробничих витрат; 

в) загально виробничих витрат. 

 

38. Витрати визначаються у бухгалтерському  

обліку одночасно із: 
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а) збільшенням активів, зменшенням зобов’язань; 

б) зменшенням активів, збільшенням зобов’язань; 

в) сплатою послуг чи товарів. 

 

39. При позамовному методі фактичну собівартість визначають: 

а) шляхом розмежування витрат залежно до відхилень від норми; 

б) шляхом визначення витрат або після передачі виготовленої продукції на склад, або після її здачі 

замовнику; 

в) шляхом ділення загальної вартості замовлення на окремі частини відповідно до передачі продукції 

замовнику. 

 

40. Списання на фінансовий результат витрат по зарплаті адміністрації відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт661  Кт791; 

б) Дт791  Кт92; 

в) Дт91  Кт791. 

 

41. Відшкодування витрат від браку за рахунок зарплати відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт 661  Кт 24; 

б) Дт 24  Кт 661; 

в) Дт 311  Кт 661. 

 

42. Відмінність валових витрат від витрат виробництва полягає у тому, що: 

а) до валових витрат зараховують адміністративні витрати та витрати на збуту; 

б) до валових витрат зараховуються будь-які витрати платника податку; 

в) А і Б. 

 

43. Валові витрати відображаються: 

а) у загальній сумі разом з ПДВ; 

б) у сумі без ПДВ; 

в) у загальній сумі з ПДВ за мінусом Акцизних зборів. 

44. Загальновиробничі витрати поділяються на: 

а) постійні та змінні; 

б) нормовані та ненормовані; 

в) операційні та накладні. 

 

45. Віднесення на собівартість продукції вартості сировини відображається бухгалтерським 

проведенням: 
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а) Дт901  Кт201; 

б) Дт23  Кт201; 

в) Дт23  Кт91. 

 

46. Фактична собівартість непоправного браку відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт23  Кт24; 

б) Дт24  Кт947; 

в) Дт24  Кт23. 

 

47. Витрати виробництва у частині сировини відображаються бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт 20  Кт 90; 

б) Дт 23  Кт 20; 

в) Дт 90  Кт 23. 

 

48. Списання виробничої собівартості послуг на фінансовий результат відображається 

бухгалтерським проведенням: 

а) Дт 791  Кт 23; 

б) Дт 791  Кт 23; 

в) Дт 23  Кт 26. 

 

49. До виробничої собівартості не включають: 

а) адміністративні витрати та витрати на збут; 

б) загальновиробничі витрати, витрати на збут; 

в) адміністративні витрати. 

 

50. Відшкодування витрат по недоброякісних матеріалах, отриманих від постачальника 

відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт311  Кт201; 

б) Дт374  Кт24; 

в) Дт311  Кт374. 

 

51. За способом віднесення на собівартість виробничі витрати поділяються на: 

а) змінні та постійні; 

б) фактичні та планові; 

в) прямі та непрямі. 

 

52. У Звіті про фінансові результати необхідно наводити інформацію про: 
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а) адміністративні витрати, витрати на збут, матеріальні витрати; 

б) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи; 

в) амортизацію, валові витрати. 

 

53. Згідно з П(С)БО 16 витрати поділяються на: 

а) матеріальні затрати, витрати на оплату праці, амортизація; 

б) витрати на збут, адміністративні та фінансові витрати; 

в) податок на прибуток. витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи. 

 

54. Попередільний метод обліку витрат та калькуляції собівартості передбачає: 

а) облік витрат за окремим замовленням; 

б) облік витрат за нормами; 

в) облік витрат окремо за кожною фазою, стадією. 

 

55. Вартість використаних матеріалів відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт23  Кт901; 

б) Дт901  Кт20; 

в) Дт901  Кт23. 

 

 

 

Тема 8. Облік доходів від реалізації продукції малих підприємств 

 
8.1. Особливості обліку доходів малих підприємств. 

8.2. Облік готової продукції та реалізації товарів, робіт, послуг. 

8.3.Типові бухгалтерські проведення операцій з обліку готової продукції та реалізації товарів( 

робіт, послуг). 

 

Тестові завдання до теми 8. 

 

1. Згідно з П(С)БО 15 «Доходи» - доходом визнається: 

а) збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів або скасування зобов’язань, яке 

приводить до збільшення капіталу цього підприємства; 

б) збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів або скасування зобов’язань, яке 

приводить до збільшення капіталу цього підприємства, за винятком частини капіталу, що приростає за 

рахунок внесків учасників (власників); 

в) збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів або скасування частини капіталу, що 

приростає за рахунок внесків учасників (власників). 
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2. Відповідно Податкового кодексу України доходи – це: 

а) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого у матеріальній формі як 

на території України, так її континентальному шельфі; 

б) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) у 

грошовій, матеріальній формах на території України; 

в) загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) 

протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, 

її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. 

 

 3. При обчисленні об’єкта оподаткування враховуються 

доходи що, включаються до доходів звітного періоду та складаються з: 

а) доходів від операційної діяльності, що включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг, дохід банківських установ; 

б) доходів від операційної діяльності, інших доходів; 

в) доходів, за датою, визначеною відповідно до ст. 137. 

 

4. Для визначення об’єкта оподаткування не враховуються: 

а) сума попередньої оплати та авансів, суми податку на додану вартість, суми коштів у частині надміру 

сплачених податків та зборів, суми отриманого платником податку емісійного доходу, дивідендів; 

б) сума попередньої оплати та авансів, суми податку на додану вартість; 

в) суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів, суми отриманого платником податку 

емісійного доходу, дивідендів. 

 

5. Датою отримання доходу на малих підприємствах у яких облік ведеться за касовим 

методом є: 

а) дата надходження коштів на поточний рахунок (до каси); дата списання кредиторської заборгованості; 

б) дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів, дата 

вилучення з торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки, дата продажу таких 

жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України; 

в) дата надходження коштів на поточний рахунок (до каси); дата списання кредиторської заборгованості, 

дата фактичного отримання безоплатно одержаних товарів, дата вилучення з торговельних апаратів 

та/або подібного обладнання грошової виручки, дата продажу жетонів, карток та/або інших замінників 

грошових знаків. 

 

6. Дохід від продажу товарів (робіт, послуг) відображаємо згідно спрощеного плану 

рахунків  

бухгалтерськими записами:  

а) Дт36 Кт701; 

б) Дт37 Кт74; 
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в) Дт37 Кт70. 

 

7. Собівартість реалізації згідно спрощеного плану рахунків відображають 

бухгалтерськими проведенням:  

а) Дт791 Кт901; 

б) Дт79 Кт90; 

в) Дт79 Кт96.  

 

8. Дохід при продажу основних засобів юридичними особами платниками єдиного податку 

визначається: 

а) як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою 

балансовою вартістю, що склалася на день продажу; 

б) як різниця між сумою кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та 

вартістю безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг); 

в) як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх договірної 

вартості, але не нижче за звичайні ціни (ПКУ). 

 

9. Готовою вважається продукція, яка: 

а) цілком завершена обробкою (переробкою, комплектацією); 

б) цілком завершена обробкою (переробкою, комплектацією), пройшла всі стадії технічного процесу та 

відповідає споживчим якостям; 

в) цілком завершена обробкою (переробкою, комплектацією), пройшла всі стадії технічного процесу. 

 

10. Аналітичний облік готової продукції, за видами продукції при спрощеній формі обліку 

ведуть: 

а) Відомість 5-М (розділ ІІ); 

б) Відомість 2-М;  

в) Відомість 3-М (розділ І). 

 

 11. Продукція, яка завершена обробкою, пройшла всі 

стадії технолого процесу та відповідає споживчим якостям це: 

а) незавершене виробництво; 

б) готова продукція;  

в) доходи. 

 

12. Які первинні документи використовують для реалізації готової продукції: 

а) товарно – транспортна накладна; 

б) карточка складського обліку;  

в) договір, платіжне доручення. 
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13. За даними яких рахунків щомісяця визначають фінансові результати від раелізації: 

а) 70, 84; 

б) 26, 84; 

в) 84, 20. 

 

14. За кредитом рахунку 70 та на підставі товарно – транспортних накладних 

відображають, включаючи суму ПДВ: 

а) виручку від реалізації; 

б) готову продукцію;  

в) собівартість продукції (робіт, послуг). 

 

15. Збільшення економічних вигод внаслідок надходження активі або скасування 

зобов’язань, яке приводить до збільшення капіталу цього підприємства, за винятком 

частини капіталу, що приростає за рахунок внесків учасників (власників) визнається: 

а) доходом; 

б) виручкою від реалізації;  

в) валовим доходом. 

 

16. Для забезпечення взаєморозрахунків з покупцями і замовниками, визначення на її 

основі фінансових результатів при умові відвантаження продукції (робіт, послуг) ведуть 

облік: 

а) валового доходу; 

б) виручки від реалізації продукції;  

в) валових витрат. 

 

17. Економічна категорія, яка застосовується тільки в податковому обліку з метою 

визначення розрахунковим методом оподатковуваного прибутку це: 

а) валовий дохід; 

б) виручка від реалізації продукції;  

в) валові витрати. 

 

18. Які регістри аналітичного обліку використовують малі підприємства для відображення 

валових доходів: 

а) Відомість 5-М (розділ ІІ); 

б) Відомість 2-М;  

в) Відомість 5-М (розділ ІV). 
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19. Яким бухгалтерським проведенням відображають реалізацію продукції (відвантаження) 

згідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт37  Кт747(  Дт747  Кт70); 

б) Дт37  Кт70;  

в) Дт70  Кт79. 

 

20. Яким бухгалтерським проведенням відображають зарахування виручки від реалізації 

до валових доходів: 

а) Дт37  Кт747( Дт747  Кт70); 

б) Дт37  Кт70 (747);  

в) Дт70  Кт79. 

 

21. Яким бухгалтерським проведенням відображають списання собівартості реалізованих 

товарів: 

а) Дт79  Кт26, 28; 

б) Дт79  Кт23;  

в) Дт79  Кт84. 

 

 22. Надходження з виробництва і здавання на склад  готової продукції відображається 

бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт23  Кт26; 

б) Дт26  Кт23; 

в) Дт79  Кт23. 

 

23. Яким бухгалтерським проведенням відображається дохід від продажу товарів:  

а) Дт79  Кт701; 

б) Дт701  Кт79; 

в) Дт311  Кт79. 

 

24. Валовий дохід – це... 

а) виручка від реалізації; 

б) різниця між виручкою та податковим зобов’язанням; 

в) новостворена вартість. 

 

25. За Дт рахунку 26 відображається: 

а) надходження продукції за виробничою собівартістю; 

б) надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю; 

в) надходження продукції власного виробництва у загальній сумі усіх витрат. 
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26. Для відображення валових доходів малі підприємства використовують регістр обліку: 

а) Журнал обліку господарських операцій; 

б) Відомість 2-м; 

в) Відомість 5-м. 

 

27. Облік випуску продукції при невеликій номенклатурі можна вести у: 

а) Відомості 5-м розділ ІV; 

б) Відомості 2-м; 

в) Відомості 5-м розділ ІІ. 

 

28. За Кт рахунку 70 «Дохід від реалізації» відображається: 

а) сума нарахованих податкових зобов’язань; 

б) виручка від реалізації; 

в) А і Б. 

 

Тема 9. Облік фінансових результатів та їх використання 
 

9.1. Особливості обліку фінансових результатів. 

9.2 Облік прибутку в малих підприємствах. 

9.3.Типові бухгалтерські проведення з обліку фінансових результатів. 

 

Тестові завдання до теми 9. 

1. Прибуток розраховується як: 

а) різниця між доходами звітного періоду та собівартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) і сумою 

інших витрат; 

б) сума між доходами звітного періоду та собівартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) і сумою 

інших витрат; 

в) А і Б. 

 

2. Мале підприємство може продавати (реалізовувати) матеріальні цінності і послуги 

допоміжних виробництв і господарств, мати доходи і збитки, що збільшують або знижують 

розмір: 

а) прибутку; 

б) збитку;  

в) валового доходу. 

 

3. На якому рахунку малі підприємства ведуть облік прибутків і збитків, які групуються в 

аналітичному обліку за їх характером відповідно спрощеного плану рахунків: 
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а) рахунок 70; 

б) рахунок 747; 

в) рахунок 79. 

 

4. Сума закриття рахунків обліку витрат відображаються відповідно спрощеного плану 

рахунків за рахунком:  

а) Кт 79; 

б) Дт 79;  

в) Дт 44. 

 

5. Визначити регістри ведення аналітичного обліку фінансових результатів: 

а) Відомість 5-М (розділ ІІ); 

б) Відомість 5-М(розділ III);  

в) Відомість 5-М (розділ ІV). 

   

6. Що відображає співставлення сум по кредиту і по дебету рахунка 79 «Фінансові 

результати»: 

а) фінансовий результат; 

б) нерозподілений прибуток (збиток);  

в) валовий прибуток (збиток). 

 

7. Сума податку на прибуток,згідно П(С)БО 17 визначається в розмірі поточного податку 

на прибуток бухгалтерським записом відповідно спрощеного плану рахунків:     

а) Дт79 Кт96; 

б) Дт791 Кт947;  

в) Дт79 Кт98. 

 

8. Від яких факторів залежить валовий прибуток: 

а) собівартість, обсяг реалізації, асортимент продукції; 

б) позареалізаційні доходи і витрати;  

в) А і Б. 

 

9. Яким бухгалтерським проведенням відображають списання собівартості реалізованої 

продукції (робіт, послуг) відповідно спрощеного плану рахунків: 

а) Дт791 Кт44; 

б) Дт791  Кт26, 28;  

в) Дт79  Кт 90. 
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10. Визначити бухгалтерське проведення утворення фінансового результату (прибутку) 

відповідно  

спрощеного плану рахунків: 

а) Дт79  Кт90; 

б) Дт791  Кт901;  

в) Дт79  Кт44. 

 

11. Визначити умови сплати авансових внесків із податку на прибуток: 

а) дохід підприємства за попередній звітний рік становив більше 10 млн.грн.; 

б) підприємство в попередньому році вийшло на прибуток; 

в) А і Б. 

   

12. Залишений нерозподілений за звітний період прибуток (або непокритий поточними 

доходами збиток) малі підприємства перераховують на рахунок: 

а) 40 «Власний капітал»; 

б) 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки);  

в) 79 «Фінансові результати». 

 

13. Різниця між виручкою від реалізації продукції і затратами на її виробництво і збут 

становлять: 

а) прибуток; 

б) валовий дохід;  

в) збиток. 

 

14. Шляхом вирахування з валового доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних 

податків (ПДВ, акцизний збір, інші збори) визначають: 

а) валовий прибуток(збиток); 

б) чистий дохід;  

в) фінансовий результат. 

 

15. Різниця між чистим доходом від продажу(реалізації) готової продукції і собівартістю 

реалізованої продукції (робіт,послуг) це: 

а) валовий прибуток(збиток); 

б) валовий дохід (виручка);  

в) прибуток. 

16. За Дт рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються: 

а) суми закриття рахунків обліку доходів, фактична собівартість відвантаженої продукції; 

б) суми закриття рахунків обліку витрат, сума нарахованих податків на прибуток; 

в) суми закриття рахунків обліку доходів, непрямі витрати. 
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17. Позитивний фінансовий результат відображається за Дт рахунка: 

а) 442; 

б) 791; 

в) 441. 

 

18. Чистий дохід відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Дт79  Кт70; 

б) Дт70  Кт79; 

в) Дт31  Кт70. 

 

19. Одержання виручки від реалізації готової продукції відображається проведенням: 

а) Дт701  Кт31; 

б) Дт31  Кт701; 

в) Дт26  Кт701. 

 

20. Облік прибутків і збитків ведеться на рахунку: 

а) 44; 

б) 79; 

в) А і Б. 

 

21. Чистий дохід від реалізації продукції визначається як: 

а) сума валового доходу від реалізації продукції та відповідних податків; 

б) різниця валового доходу від реалізації продукції та відповідних податків; 

в) різниця валового доходу і собівартості реалізованої продукції. 

22. За Кт рахунку 79 «Фінансові результати» відображається: 

а) суми закриття рахунків обліку витрат; 

б) фактична собівартість відвантаженої продукції; 

в) суми закриття рахунків обліку доходів. 

 

23. Валовий прибуток відображається як: 

а) різниця між чистим доходом від продажу продукції та її собівартістю; 

б) різниця валового доходу від реалізації продукції та відповідних податків; 

в) різниця чистого доходу від реалізації продукції та відповідних податків. 

 

24. Утворення фінансового результату збитку відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Дт441  Кт79; 

б) Дт79  Кт442; 
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в) Дт442  Кт79. 

 

25. Відповідно до П(С)БО 17 сума податку на прибуток визначається в розмірі: 

а) податку на прибуток попереднього звітного періоду; 

б) поточного податку на прибуток; 

в) податку на прибуток за квартал. 

 

Тема10. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності 
 

10.1. Особливості спрощеної системи оподаткування.  

10.2. Облік податку на додану вартість на малих підприємствах. 

10.3. Типові бухгалтерські проведення з обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту. 

 

Тестові завдання до теми 10. 

  

1. Визначити спеціальні податкові режими, що діють в Україні: 

а) спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва; 

б) фіксований сільськогосподарський податок; 

в) А і Б. 

 

2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з 

розрахунку на календарний місяць:  

а) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати; 

б) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати; 

в) А і Б. 

 

3. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірах: 

а) для третьої і четвертої груп платників єдиного податку: 3 % доходу - у разі сплати податку на додану 

вартість згідно з ПКУ, 5 % доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного 

податку; 

б) для п’ятої і шостої груп платників єдиного податку: 7 % доходу - у разі сплати податку на додану 

вартість згідно з ПКУ, 10 % доходу - у разі  включення податку на додану вартість до складу єдиного 

податку; 

в) А і Б. 
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4. Основні критерії для визначення оптимального податкового режиму з оподаткування на 

спрощеній системі: 

а)дохід, обмежена кількість працівників, види діяльності, які здійснює підприємець; 

б) сплата податку із суми доходу, сплата єдиного внеску, пільги для підприємців зі сплати податків, 

зборів, внесків; 

в) А і Б. 

 

5. Кредиторську заборгованість, за якою минув термін позовної давності, уважають 

доходом лише для єдинників-підприємств: 

а) третьої групи, зареєстрованих платниками ПДВ (фізособи-підприємці, які сплачують єдиний податок 

за ставкою 3%), четвертої групи (юрособи, які сплачують єдиний податок за ставкою 3% або 5%); 

б) шостої групи (юрособи, які сплачують єдиний податок за ставкою 7% або 10%); 

в) А і Б. 

 

6. Підприємці, які отримали Свідоцтво єдинника, не сплачують: 

а) податку на доходи в частині доходів, які отримано в результаті господарської діяльності єдинника та 

обкладено єдиним податком, ПДВ, крім випадків, коли його сплачують фізособи-єдинники третьої 

групи, які обрали ставку єдиного податку в розмірі 3% + ПДВ, п’ятої групи, які обрали ставку єдиного 

податку в розмірі 7% + ПДВ; єдиного внеску – єдинники, які отримують пенсію за віком, інвалідністю 

або соціальну допомогу; 

б) земельного податку, окрім земельного податку на земельні ділянки, що підприємець не використовує 

в господарській діяльності, збору на провадження деяких видів підприємницької діяльності, збору на 

розвиток виноградарства, садівництва й хмелярства; 

в) А і Б. 

 

7. Правила заповнення Декларації платника єдиного податку: 

а) У декларації заповнюють всі обов'язкові реквізити, показники декларації фізособи-єдинники 

формують на підставі даних Книги обліку доходів або Книги обліку доходів і витрат, а юрособи-

єдинники – на підставі даних спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат (ПКУ) і заповнюють 

наростаючим підсумком; 

б) рядки декларації, які не заповнюють, прокреслюють, Декларацію фізособи-єдинника підписує 

фізособа-підприємець, а декларацію юр-особи-єдинника - посадові особи підприємства, завіряють 

печаткою (за наявності); 

в) А і Б. 

 

8. Облік результатів своєї діяльності підприємці – платники єдиного податку ведуть у: 

а) Книзі обліку доходів - платники єдиного податку I, II, III, IV і V, VI груп, які не є платниками податку 

на додану вартість; 

б) Книзі обліку доходів і витрат - платники єдиного податку III, IV і V, VI групи – платники ПДВ; 
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в) А і Б. 

 

9. Підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування або фіксованому податку 

подають до державної податкової служби: 

а) «Податкову декларацію про майновий стан і доходи», затверджену наказом Міністерства фінансів 

України від 17.11.2011 р. №1395; 

б) Декларацію платника єдиного податку, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 

21.12.11 р. № 1688; 

в) А і Б. 

 

10. Способи подання «Податкової декларації про майновий стан і доходи»: 

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням 

про вручення з описом вкладеного; 

б) в електронній формі із застосуванням засобів електронного зв’язку й з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного підпису; 

в) А і Б. 

 

11. Єдиний податок суб’єкта малого підприємництва обчислюють: 

а) із суми виручки від реалізації, що надійшла в касу СМП або на поточний рахунок; 

б) при відвантаженні продукції( робіт, послуг); 

в) А і Б. 

 

 12. Нарахування єдиного податку у бухгалтерському 

обліку відповідно спрощеного плану рахунків відображається записом: 

а) Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 641; 

б) Дт 96 Кт 64/ЄП; 

в) А і Б. 

 

13. Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України, податкове зобов’язання це: 

а) сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного 

бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у 

тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в 

установлений законодавством строк); 

б) сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного 

(податкового) періоду, визначена згідно з розділом V ПКУ; 

в) А і Б. 

 

14. Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України, податковий кредит це: 
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а) загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному 

(податковому) періоді; 

б) сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного 

(податкового) періоду, визначена згідно з розділом V ПКУ; 

в) А і Б. 

 

15. Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається: 

а) дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася 

раніше; 

б)дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата 

товарів/послуг, що підлягають постачанню; дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в 

разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку; 

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів; 

в) А і Б. 

 

16. Реєстр платників податку на додану вартість це: 

а) автоматизований банк даних, створений відповідно до статті 183 ПКУ для забезпечення: реєстрації та 

єдиного обліку платників ПДВ;  

б)єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ; контролю за справлянням податку на додану вартість; 

організації суцільного й вибіркового аналізу; 

в) А і Б. 

 

17. Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану 

уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, що 

відображається: 

а) у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця; 

б) у реєстрі отриманих податкових накладних покупця (ДПАУ наказ 24.12.2010 № 1002 «Про 

затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення»); 

в) А і Б. 

 

18. Для нарахування податкових зобов’язань здійснюють бухгалтерське проведення 

відповідно загального плану рахунків: 

а) Дт701 Кт641; 

б) Дт70 Кт64; 

в) А і Б. 

 

19. У разі якщо податкове зобов’язання визнали на дату авансу здійснюють бухгалтерське 

проведення:  

а) Дт703 Кт643; 
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б) Дт70 Кт64; 

в) А і Б. 

 

20. Податковий кредит відображають бухгалтерським проведенням: 

а) Дт641 Кт631; 

б) Дт64 Кт68; 

в) А і Б. 

 

21. На якому рахунку ведуть облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість: 

а) рахунок 643; 

б) рахунок 64 (641); 

в) А і Б. 

 

22. Якщо першою подією було відвантаження товарів, продукції (виконання робіт, послуг), 

то податкове зобов’язання відображають бухгалтерським проведенням: 

а) Дт70 (71,72, 73) Кт64 (641); 

б) Дт641 Кт70;  

в) А і Б. 

 

23. У разі не проведення взаєморозрахунків з постачальниками чи підрядниками сума 

податку на додану вартість відображається за: 

а) кредитом рахунка 64; 

б) за дебетом рахунка 64; 

в) А і Б. 

 

24. Суми податку на додану вартість, які належить сплатити МП у зв’язку з продажем 

товарів (робіт, послуг) це: 

а) податковий кредит; 

б) податкове зобов’язання; 

в) А і Б. 

 

25. Сума ПДВ, що відшкодовується малому підприємству із бюджету у зв’язку з 

придбанням товарів це: 

а) податковий кредит; 

б) податкове зобов’язання; 

в) А і Б. 

26. Яким бухгалтерським проведенням відображають перерахування у бюджет податку на 

додану вартість: 

а) Дт6411  Кт311; 
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б) Дт643  Кт6411;  

в) Дт31  Кт64. 

 

27. Яким бухгалтерським проведенням відображають відшкодування з бюджету 

податкового кредиту відповідно спрощеного плану рахунків: 

а)  Дт6411 Кт311; 

б) Дт 311  Кт6411;  

в) Дт31  Кт64. 

 

28. Ким встановлюється форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного 

податку: 

а) ДПА України; 

б) ДПА обласного підпорядкування; 

в) Державне казначейство України. 

 

29. Який документ подає суб’єкт малого підприємництва для переходу на спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, зазначивши обрану ставку податку: 

а) письмову заяву; 

б) рішення про перехід на єдиний податок; 

в) розрахунок про сплату єдиного податку. 

 

30. Які документи зобов’язана вести юридична особа – суб’єкт малого підприємництва: 

а) касова книга; 

б) книга обліку доходів та витрат; 

в) А і Б. 

 

31. Обсяг доходу протягом календарного року для платників єдиного податку 3-ї групи: 

а) не перевищує 150 000 грн.; 

б) не перевищує 1 000 000 грн.; 

в) не перевищує 3 000 000 грн. 

 

32. На підставі яких даних здійснюють перерахунок до бюджету єдиного податку: 

а) Розрахунку суми єдиного податку; 

б) касової книги; 

в) журналу обліку господарських операцій. 

 

33. Які документи використовують платники податку на додану вартість для запису 

господарських операцій: 

а) книга обліку доходів та витрат; 
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б) книга(звіт) обліку продажу і придбання товарів(робіт, послуг); 

в) журналу обліку господарських операцій. 

 

34. На підставі яких первинних документів ведуть книгу обліку продажу  товарів( робіт, 

послуг): 

а) прибуткові та видаткові касові ордери, накладна; 

б) податкова накладна; 

в) А і Б. 

 

35. Яким бухгалтерським проведенням відображають попередню оплату постачальникам 

за активи, що надійдуть на підприємство пізніше: 

а) Дт63  Кт644; 

б) Дт643  Кт6411;  

в) Дт70  Кт64. 

 

36. У разі не проведення взаєморозрахунків з постачальниками чи підрядниками сума 

податку на додану вартість відображається за: 

а) кредитом рахунка 64; 

б) за дебетом рахунка 64; 

в) А і Б. 

 

37. Податковим періодом для платників єдиного податку 1-ї групи є: 

а) календарне півріччя; 

б) календарний квартал; 

в) календарний рік. 

 

38. Доходом платника єдиного податку фізичної особи є: 

а) будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий 

протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 

матеріальній або нематеріальній формі; 

б) суми фінансової допомоги, суми коштів цільового призначення, суми коштів, що надійшли як оплата 

товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів; 

в) дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. 

 

38. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання 

податкової звітності з таких податків і зборів: 

а) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті 

господарської діяльності фізичної особи; 
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б) місцевих податків та ПДВ; 

в) А і Б. 

 

39. Платники єдиного податку 3-ї групи здійснюють діяльність: 

а) у сфері надання послуг, ресторанного господарства; 

б) роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках; 

в) усі види діяльності за виключенням видів за п. 291.5 ПКУ. 

 

40. Ведення обліку платниками єдиного податку 1-ї групи здійснюється з використанням: 

а) книги обліку доходів; 

б) даних спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат; 

в) книги обліку доходів та витрат. 

 

41. До 3-ї групи платників єдиного податку належать: 

а) фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб, обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень; 

б) фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно 

роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 

150000 гривень; 

в) фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень. 

 

42. Платники єдиного податку 4-ї групи найману працю: 

а) не використовують; 

б) використовують, але є обмеження у кількості; 

в) А і Б. 

 

43. Ставка єдиного податку для платників єдиного податку 1-ї є: 

а) у межах від 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати; 

б) у межах від 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати; 

в) у межах від 10 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати. 

 

44. Податковим періодом для платників єдиного податку 5-6-ї груп є: 

а) календарне півріччя; 

б) календарний квартал; 

в) календарний рік. 
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45. До 6-ї групи платників єдиного податку належать: 

а) юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом 

календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: середньооблікова кількість працівників не 

перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень; 

б) юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом 

календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: середньооблікова кількість працівників не 

перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень; 

в) фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності критеріїв: не 

використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, 

одночасно не перевищує 20 осіб, обсяг доходу не перевищує 20000000 грн.  

 

Тема 11. Фінансова звітність малих підприємств 
 

11.1. Порядок складання та подання фінансової звітності малими підприємствами. 

11.2. Особливості заповнення Балансу (форма № 1-м). 

11.3. Порядок складання і заповнення звіту про фінансові результати (форма № 2-м). 

11.4. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. 

11.5. Звітність платника єдиного податку – фізичної особи підприємця. 

 

Тестові завдання до теми 11. 

 

1. Формування фінансової звітності малих підприємств регламентується: 

а) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24; 

б) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21; 

в) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25. 

 

2. Згідно з П(С)БО 25 передбачено такі типи звітів: 

а) звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал; 

б) звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів; 

в) фінансовий звіт, спрощений фінансовий звіт. 

 

3. Способи ведення обліку на малих підприємствах: 

а) за загальними нормами П(С)БО 25; 

б) згідно із спеціальним п.8 П(С)БО 25 (спрощений облік) та відповідно до спеціального п.9 П(С)БО 

25 (простий облік); 

в) А і Б. 
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4. До фінансового звіту включені форми: 

а) звіт про рух грошових коштів, баланс (форма № 1-М); 

б) звіт про фінансові результати (форма № 2-М), звіт про власний капітал (форма № 2-М); 

в) баланс (форма № 1-М), звіт про фінансові результати (форма № 2-М). 

 

5. Метою складання балансу є: 

а) надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про стан показників фінансового 

результату до оподаткування та  чистого прибутку;  

б) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан 

підприємства на звітну дату; 

в) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про стан активів тав власного 

капіталу підприємства. 

 

6. Актив балансу (форма № 1-М) складається з: 

а) двох розділів; 

б) трьох розділів; 

в) чотирьох розділів. 

 

7. Розділ І «Власний капітал» пасиву балансу включає: 

а) статутний, резервний, додатковий капітал; 

б) нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал; 

в) А і Б. 

 

 8. У статті звіту про фінансові результати (форма № 2- 

мс) «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається: 

а) загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт 

і послуг; 

б) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

в) сума доходів від операційної оренди активів та операційних курсових різниць. 

 

9. У статті звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) «Фінансовий результат до 

оподаткування» відображається: 

а) різниця між чистими доходами та прямими витратами підприємства; 

б) різниця між доходом від реалізації продукції та всіма витратами підприємства; 

в) різниця між чистими доходами та всіма витратами підприємства. 
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10. У формі № 1-м звичайного фінансового звіту суб'єктів малого підприємництва 

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається за: 

а) чистою реалізаційною вартістю; 

б) добутком чистої реалізаційної вартості на кількість реалізованих товарів; 

в) А і Б. 

 

11. Яким критеріям мають відповідати СМП подаючи фінансові звіти за  скороченою 

формою: 

а) чисельність і форма власності, вид діяльності, дохід; 

б) обсяг виручки, чисельність; 

в) власний варіант відповіді. 

 

12. Хто є основними користувачами інформації поданої у фінансовій звітності: 

а) власники підприємства, статистичні органи; 

б) податкові органи, банки, органи Державного казначейства та ін; 

в) А і Б. 

 

 13. На основі залишків активів власного капіталу 

підприємства та зобов’язань на рахунках класів 1-6 малі  

підприємства складають: 

а) звіт про фінансові результати;  

б) баланс; 

в) А і Б. 

 

14. Показник рядка 350 форми № 1-М за підсумками року формується із сальдо: 

а) рахунка 79 «Фінансові результати»; 

б) рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»; 

в) А і Б. 

 

15. Операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (робіт,послуг) які є метою 

створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу належать до: 

а) основної операційної діяльності; 

б) іншої операційної діяльності; 

в) іншої звичайної діяльності. 

 

16. Реалізація іноземної валюти, інших оборотних активів, операційна оренда активів, 

отримання доходів і витрат від операційної курсової різниці створення резерву сумнівних 

боргів, отримання грантів і субсидій, належить до:  

а) основної операційної діяльності; 
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б) іншої операційної діяльності; 

в) іншої звичайної діяльності. 

 

17. Інвестиційна і фінансова діяльність підприємства, яка включає отримання доходів від 

інвестицій, безоплатно отриманих активів, реалізації необоротних активів, здійснення 

витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів належить до: 

а) основної операційної діяльності; 

б) надзвичайної діяльності; 

в) іншої звичайної діяльності. 

 

18. Операції та події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або 

регулярно (пожежа, стихійне лихо) належать до: 

а) основної операційної діяльності; 

б) надзвичайної діяльності; 

в) іншої операційної діяльності. 

 

19. Якій формі фінансової звітності відповідають рахунки доходів (клас 7) і витрат (клас 8): 

а) форма № 1-М; 

б) форма № 2-М; 

в) А і Б. 

 

20. Загальна сума отриманого доходу з урахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизний 

збір), що включаються до ціни продукції (товарів, робіт, послуг) відображається: 

а) рядок 010; 

б) рядок 020; 

в) рядок 040. 

 

21. Суми непрямих податків, включених до ціни продажу, а також суми знижок, вартість 

поверненого товару, суми, що підлягають перерахуванню на користь третіх осіб 

відображається: 

а) рядок 010; 

б) рядок 020; 

в) рядок 040. 

 

22. Коригування незавершеного виробництва і готової продукції, незалежно від того який 

варіант списання витрат обрано МП відображається : 

а) рядок 080; 

б) рядок 140; 

в) рядок 040. 
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23. Метою складання фінансової звітності є: 

а) звіт перед податковими органами; 

б) надання інформації користувачам; 

в) надання інформації керівнику.  

 

24. Що не є якісною характеристикою фінансової звітності: 

а) зрозумілість; 

б) обов'язковість подання; 

в) достовірність. 

 

25. Інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на 

економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової звітності, є: 

а) достовірною; 

б) доречною; 

в) суттєвою. 

 

26. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, 

як очікується, приведе до отримання еко номічних вигід у майбутньому: 

а) зобов'язання; 

б) власний капітал; 

в) доходи. 

 

27. Облікову політику підприємства розкривають у: 

а) балансі; 

б) звіті про фінансові результати; 

в) примітках до фінансових звітів. 

 

28. Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності і рух 

грошових коштів підприємства за звітний період – це: 

а) фінансова звітність; 

б) податкова звітність; 

в) статистична звітність. 

 

29. Зміст і форма фінансової звітності для суб'єктів малого підприємництва встановлені: 

а) Законом про бухгалтерський облік № 996; 

б) П(С)БО 2; 

в) П(С)БО 25. 
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30. Джерелом інформації для заповнення фінансової звітності суб'єктів малого 

підприємництва мають бути записи на рахунках з використанням: 

а) спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку; 

б) загального Плану рахунків бухгалтерського обліку; 

в) А і Б. 

 

31. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається в: 

а) гривнях з двома десятинними знаками; 

б) валюті, в якій фактично ведеться бухгалтерський облік; 

в) тисячах гривень. 

 

32. Спрощена форма обліку може використовуватись: 

а) будь-якими підприємствами; 

б) підприємствами, які надають послуги; 

в) підприємствами з невеликим обсягом господарських операцій. 

 

33. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, 

зобов’язання і власний капітал – це: 

а) Баланс; 

б) Звіт про фінансові результати; 

в) Звіт про власний капітал. 

 

34. Надходження і вибуття грошових коштів відображається: 

а) у Балансі; 

б) у Звіті про фінансові результати; 

в) у Звіті про рух грошових коштів. 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  
 

1. Мале підприємництво: світовий досвід і реалії України. 

2. Становлення та розвиток малого підприємства Львівщини. 

3. Критерії формування малих підприємств. 

4. Особливості спрощеного оподаткування малих підприємств України. 

 

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ 
Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання 

яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, (П(С)БО № 1, № 2). 

Амортизацiя – систематичний розподiл вартостi, яка амортизується, необоротних активiв 

протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї), (П(С)БО № 7). 

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, 

зобов'язання і власний капітал, (П(С)БО № 1). 

Безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з банківських рахунків 

платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і 

фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. 

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 

впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності, (П(С)БО № 10). 

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку 

для задоволення потреб певних користувачів, (П(С)БО № 1). 

Валовий дохід – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого 

(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на 

території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її 

межами. 

Вартiсть, яка амортизується – первинна або переоцiнена 

вартiсть необоротних активiв за вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi, (П(С)БО № 7).  

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, 

які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власниками), (П(С)БО № 1, № 3). 

Власний капітал – це власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення 

внесені засновниками або залишені ними (засновниками) на підприємстві з уже оподаткованого 

прибутку. Сума власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності чи отримана від 

власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо. 

Вкладений капітал – це капітал, сформований за рахунок внесків власників підприємства, а 

також унаслідок конвертування боргових зобов’язань підприємства в акції або частки (паї). кладається з 

зареєстрований капітал, додатково вкладений капітал. 

Вклад – це частка засновника (учасника) у статутному (пайовому) капіталі підприємства. 
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Готівкові розрахунки – це платежі готівковими коштами підприємств, підприємців і фізичних 

осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, безпосередньо 

не пов'язаними з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. 

Готова продукція – продукція, яка повністю закінчена обробленням, укомплектована, пройшла 

необхідні випробування, відповідає діючим стандартам або затвердженим технічним умовам (має 

сертифікат чи інший документ, що засвідчує її якість), прийнята відділом технічного контролю 

підприємства та здана на склад або прийнята замовником відповідно до затвердженого порядку її 

приймання. 

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання, (П(С)БО № 4). 

Дата балансу – дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець 

останнього дня звітного періоду, (П(С)БО № 6).  

Дата придбання – дата, на яку контроль за чистими активами i дiяльнiстю пiдприємства, що 

купується, переходить до покупця, (П(С)БО № 19). 

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству 

певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. 

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 

Депонована заробітна плата – готівкові кошти, що одержані підприємствами (підприємцями) 

для виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений строк окремим фізичним 

особам. 

Довгострокові зобов'язання – всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями, (П(С)БО № 

2). 

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка не виникає 

в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 

Додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи 

та винахідництво і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням 

виробничих завдань і функцій. 

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків 

власників), (П(С)БО № 1, № 3). 

Доходи майбутніх періодів – це надходження грошових коштів та інших активів, що одержані в 

звітному періоді, але належать до майбутніх періодів. 

Додатковий внесок – це частка засновника (учасника) в інших формах власного капіталу 

підприємства - резервному чи іншому виді – та нерозподіленому прибутку (непокритому збитку) 

минулих років. 

Додатково вкладений капітал – це сума внесків засновників понад зареєстровану частину. У 

його складі виділяють: емісійний дохід, інші внески засновників понад зареєстрований статутний фонд. 

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які 

вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним 
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ризиком зміни вартості, (П(С)БО № 2, № 4). 

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів – документ, що 

застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів. 

Забезпечення – зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу, 

(П(С)БО № 11). 

Запаси – активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а 

також управління підприємством, (П(С)БО № 9).  

Зареєстрований капітал – юридично оформлена, офіційно об’явлена і належним чином 

зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємства. Його складовими є: статутний та 

пайовий капітал. 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку, за трудовим 

договором, власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Загальновиробничі витрати – це витрати, пов’язані з обслуговуванням основних і допоміжних 

виробництв (цехів) підприємств і управління ними. 

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці 

витрати, (П(С)БО № 3). 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її 

забезпечують або виникають внаслідок її проведення, (П(С)БО № 3). 

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства 

протягом звітного періоду, (П(С)БО № 1). 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів 

у результаті діяльності підприємства у звітному періоді, (П(С)БО № 1). 

Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності 

підприємства, (П(С)БО № 1). 

Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних 

засобів з початку його корисного використання, (П(С)БО № 7). 

Зобов'язання – заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення 

якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 

економічні вигоди, (П(С)БО № 1, № 2). 

Інвентаризація –спосіб підтвердження правильності й достовірності бухгалтерського обліку та 

звітності; перевірка наявності й стану об’єктів шляхом огляду, підрахунку, зважування, обміру тощо.  

Інвентаризаційна комісія – колективний орган, що формується з групи осіб, наділених певними 

правами щодо з’ясування фактичної наявності й стану активів та фінансових зобов’язань підприємства 

та прийняття рішень за виявленими результатами. 

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих 

фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів, (П(С)БО № 4). 
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Калькуляція – спосіб вартісного порівняння процесів заготовлення матеріальних цінностей, 

виробництва продукції, її реалізації, окремих етапів, елементів процесу розширеного відтворення.  

Калькулювання – це групування, розмежування та розподіл витрат між об’єктами калькуляції, 

обчислення їх фактичної собівартості з метою контролю за результатами праці колективу та виявлення 

резервів підвищення ефективності виробництва. 

Каса – приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, 

зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. 

Касова книга – документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного 

обліку готівки в касі. 

Касовий ордер – первинний документ, що застосовується для оформлення надходжень (видачі) 

готівки з каси. 

Касові документи – документи (касові ордери та платіжні чи розрахунковоплатіжні відомості), 

за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про 

використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та 

книги обліку. 

Касові операції – операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що 

пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням 

цих операцій у відповідних книгах обліку. 

Книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно 

до законодавства України для відображення руху готівки. 

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність 

підприємства для прийняття рішень, (П(С)БО № 1). 

Короткострокові зобов'язання – це зобов’язання, що покриваються за допомогою 

використання поточних активів, або створення інших короткострокових зобов’язань, які будуть 

погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу. 

Курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при 

різних валютних курсах, (П(С)БО № 21). 

Лiквiдацiйна вартість – сума коштiв або вартiсть iнших активiв, яку пiдприємство очiкує 

отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) необоротних активiв пiсля закiнчення строку їх корисного 

використання (експлуатацiї), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (лiквiдацiєю), (П(С)БО № 

7). 

Ліміт залишку готівки в касі – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в 

позаробочий час. 

Малоцінні та швидкозношувані предмети – це активи, строк використання яких не більше 

одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. 

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

некваліфіковану працю, нижче від якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, 

погодинну норму праці (обсяг робіт). 
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Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які 

будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів, (П(С)БО № 

21). 

Надзвичайна діяльність – це подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної 

діяльності підприємства, та не  

очікується, що вона буде повторюватися періодично. 

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності 

підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному 

звітному періоді, (П(С)БО № 3). 

Накопичена амортизація нематеріальних активів – сума амортизації об'єкта нематеріальних 

активів з початку його корисного використання, (П(С)БО № 8). 

Накопичений капітал – це капітал, сформований внаслідок господарської діяльності 

підприємства. Складається з нерозподілений прибуток (непокритий збиток); резервний капітал; інший 

додатковий капітал. 

Негрошові операції – операції, які не потребують використання грошових коштів та їх 

еквівалентів, (П(С)БО № 4). 

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути 

ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного 

року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в 

адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам, (П(С)БО № 8).  

Немонетарнi активи – всi активи, крiм грошових коштiв, їх еквiвалентiв та дебiторської 

заборгованостi у фiксованiй (або визначенiй) сумi грошей, (П(С)БО № 19).  

Немонетарні статті – статті інші, ніж монетарні статті балансу, (П(С)БО № 21).  

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними. (П(С)БО № 2). 

Неоплачений капітал – це сума зобов'язань засновників за внесками до статутного капіталу. 

Нерозподілений прибуток, або непокритий збиток – це складова власного капіталу, що 

формується за рахунок прибутку, який не був розподілений. 

Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за 

умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням 

запланованого обслуговування виробництва, (П(С)БО № 16). 

Об'єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма  

пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для 

виконання певних самостійних функцій, (П(С)БО № 7). 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються 

підприємством для складання та подання фінансової звітності, (П(С)БО № 1). 

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також 

інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу, (П(С)БО № 2). 
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Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є 

інвестиційною чи фінансовою діяльністю, (П(С)БО № 3, №4). 

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 

отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів 

і послуг, (П(С)БО № 2). 

Основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у 

вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для 

службовців. 

Основнi засоби – матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у 

процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для 

здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного 

використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), 

(П(С)БО № 7). 

Операційна діяльність – це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. 

Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, 

робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його 

доходу, (П(С)БО № 3). 

Оцінка за нормативними витратами - полягає у застосуванні норм витрат на одиницю 

продукції (робіт, послуг), що встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів 

використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін.  

Оцінка за середньозваженою собівартістю - проводиться по кожній одиниці запасів 

розподілом сумарної вартості залишку таких запасів на початок місяця і вартості отриманих у звітному 

місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця й отриманих у звітному місяці 

запасів.  

Оцінка запасів за методом ФІФО - базується на припущенні, що запаси використовуються в 

тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені в бухобліку), тобто запаси, що 

першими вибувають, оцінюються за собівартістю запасів, що надійшли першими. 

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у 

товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. 

Первинні документи – документи, які складають на момент здійснення господарської операції 

або відразу після її завершення. До них належать: прибуткові і видаткові касові ордери, накладні, 

квитанції, акти прийняття і вибуття основних засобів тощо. 

Первісна вартість – iсторична (фактична) собiвартiсть необоротних активiв у сумi грошових 

коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання 

(створення) необоротних активiв, (П(С)БО № 7).  

Переоцiнена вартість – вартiсть необоротних активiв пiсля їх переоцiнки, (П(С)БО № 7).  
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План рахунків бухгалтерського обліку – є переліком рахунків і схем реєстрації та групування 

на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. 

Пов'язані сторони – особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони 

контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень 

іншою стороною, (П(С)БО № 2). 

Податок на прибуток підприємств – рямий податок, що сплачується підприємствами з 

прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів, нематеріальних активів, 

цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових та матеріальних цінностей, а також з 

прибутку, одержаного від позареалізаційних операцій. 

Податкова соціальна пільга – на яку платник податку може зменшити загальний місячний 

оподаткований дохід, що отриманий з джерел, розташованих на території України, від одного 

роботодавця у вигляді заробітної плати. 

Податкове зобов’язання з ПДВ – загальна сума податку, одержана (нарахована) платником 

податку в звітному (податковому) періоді, визначена згідно із Податковим кодексом України. 

Податковий кредит з ПДВ – сума, на яку платник податку має право зменшити податкове 

зобов’язання звітного періоду, визначена згідно із Податковим кодексом України. 

Податок з доходів фізичних осіб – це плата фізичної особи за послуги, які надаються їй 

територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано 

особу, яка утримує цей податок згідно із Податковим кодексом України. 

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок на споживання, який вилучає до 

бюджету частину доданої вартості, створеної на всіх стадіях виробництва та обігу. Він включається у 

вигляді надбавки до ціни товарів, робіт та послуг і повністю сплачується кінцевим споживачем товарів, 

робіт та послуг. 

Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході 

нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Поточні зобов'язання – зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу 

підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу, 

(П(С)БО № 2). 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати, (П(С)БО № 3). 

Примітки до фінансових звітів – це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує 

деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, інша інформація, розкриття якої передбачено 

відповідними положеннями (стандартами), (П(С)БО № 1). 

Прямі витрати – це витрати, що можуть бути віднесені  

безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом, (П(С)БО № 16). 

Резервний капітал – сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або 

установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

Синтетичні рахунки – це бухгалтерські рахунки, на яких облік господарської діяльності 

підприємств ведеться узагальнено.  
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Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) – це виробнича собівартість продукції 

(робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, збільшена на суму нерозподілених 

постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. 

Справедлива вартiсть – це сума, за якою може бути здiйснений обмiн активу, або оплата 

зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, (П(С)БО 

№ 19). 

Статутний капітал – це зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для 

акціонерного товариства або сума об'явленого статутного фонду, зафіксованого в статутних документах 

для підприємств інших форм власності. 

Строк корисного використання (експлуатацiї) – це очiкуваний перiод часу, протягом якого 

необоротнi активи будуть використовуватися пiдприємством або з їх використанням буде виготовлено 

(виконано) очiкуваний пiдприємством обсяг продукцiї (робiт, послуг), (П(С)БО № 7). 

Суттєва інформація – це інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів 

фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства, (П(С)БО № 1). 

Термін корисного використання (експлуатації) – очікуваний період, упродовж якого 

необоротні активи використовуватиме підприємство або з їх використанням буде виготовлено 

очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). 

Теперішня вартість активів або зобов’язань – дисконтована вартість майбутніх чистих 

грошових надходжень (довгострокових зобов’язань), які даний об’єкт може генерувати за 

умов нормального функціонування підприємства. 

Теперішня вартість – це грошова вартість майбутніх доходів на теперішній час. 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та 

позикового капіталу підприємства, (П(С)БО № 4). 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове 

становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, (П(С)БО № 

1). 

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку 

(відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора, (П(С)БО № 2). 

Фінансовий облік – полягає в накопиченні інформації про всі напрямки діяльності 

підприємства, забезпечує підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства 

та його фінансове становище у відповідності з вимогами чинного законодавства і Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

Чиста вартість реалізації активу – справедлива вартість активу за вирахуванням очікуваних 

витрат на його реалізацію, (П(С)БО № 28).  

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної 

діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію, (П(С)БО № 

9).  
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Чиста вартість реалізації необоротного активу – справедлива вартість необоротного активу за 

вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію, (П(С)БО № 7). 

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума поточної дебіторської 

заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів, (П(С)БО № 10). 

Чистий дохід – це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. 

До чистого доходу не включаються суми, які надходять від третьої особи, податок на додану вартість, 

акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо. 
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