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ПЕРЕДМОВА

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням
ринкової економіки, інтеграцією до системи міжнародних економічних
відносин. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції,
кредити, проводяться емісії цінних паперів тощо. Учасники цих процесів
потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий
стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб‘єкта господарювання.
Таку інформацію можна отримати за допомогою фінансового обліку.
Фінансовий облік трансформує дані первинного обліку за допомогою
грошового вимірника та спеціальних методів обробки даних у корисну для
користувачів інформацію. Така інформація узагальнюється в системі рахунків
бухгалтерського обліку за принципами, викладеними у НП(С)БО. Показники
фінансового обліку відображаються у фінансовій звітності підприємств, а
фінансова звітність служить джерелом інформації для зовнішніх та внутрішніх
користувачів.
Достовірність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності
підприємства підтверджується проведенням аудиту. Такого підтвердження
вимагають користувачі фінансової звітності, які мають бути впевнені в якості
аудиторського висновку, яким підтверджується достовірність звітності. У
практичній діяльності за допомогою якісної організації аудиту реалізується
одна з найважливіших функцій управління – функція незалежного фінансового
контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб‘єктів
підприємництва.
У сучасних економічних умовах особливого значення набуває проблема
вдосконалення методів господарського управління. Її вирішення нерозривно
пов'язане із забезпеченням високого рівня достовірності інформації, на підставі
якої приймаються управлінські рішення. Одним із важливих джерел такої
інформації для багатьох економічних суб'єктів є фінансова звітність.
Чарльз Дарвін говорив, що виживають не найсильніші, не найрозумніші,
а ті, які найбільше пристосувалися до змін. Зі змінами завжди виникають
проблеми, які часто можуть бути вирішені для підприємств за допомогою
управлінського обліку. У зв‘язку з цим, важливим є завдання оволодіння
прийомами та методами управлінського обліку керівниками усіх рівнів
управління підприємством, які дають змогу максимально використати наявну
інформаційну базу підприємства для підготовки і прийняття управлінських
рішень та контролю за їх виконанням.
До функцій бухгалтерських служб входить не лише ведення
бухгалтерського обліку, а й керівництво та координація роботи зі складання
кошторисів витрат, підготовка звітної інформації, аналіз даних та участь у
виборі рішення. Ринкова економіка вимагає належного стратегічного
управління підприємством, що є важливим аспектом ефективної діяльності
підприємства. У зв‘язку з цим фахівці з обліку і оподаткування повинні вміти
вести як фінансовий так податковий облік, використовувати облікову
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інформацію для підготовки і прийняття управлінських рішень, для контролю за
роботою підприємства, а також для проведення ґрунтовного фінансового
аналізу господарської діяльності підприємства.
Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є також
своєчасне та правильне ведення обліку податкових операцій та їх відображення
у податковій звітності. Тому знання методичних та організаційних підходів
обліку нарахування та сплати податків і зборів, заповнення форм податкової
звітності має важливе значення у підготовці фахівців з обліку та оподаткування.
Навчальні дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна теорія)", "Аналіз
господарської діяльності", "Фінансовий облік", "Звітність підприємств", "Облік
і звітність в оподаткуванні", "Аудит", "Управлінський облік" займають
провідне місце у процесі підготовки фахівців галузі знань "Управління та
адміністрування". Воно зумовлене їх важливим значенням для ефективного
управління як діяльності суб‘єктів господарювання так і економіки країни в
цілому.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програм курсів, в ньому
враховано вимоги чинного законодавства, П(С)БО та інших нормативних
документів. Він може бути корисним для студентів ВНЗ спеціальності "Облік і
оподаткування", слухачів інститутів післядипломної освіти, бухгалтерівпрактиків та інших фахівців, які прагнуть мати ґрунтовні знання.
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РОЗДІЛ 1
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
(ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)

Стадії господарського
обліку

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика
Облік у широкому розумінні означає спостереження, вимірювання та
реєстрацію певних природних і суспільних явищ.
Господарський облік – це кількісне відображення і якісна
характеристика господарської діяльності з метою контролю та управління нею.
Суб’єктами господарської діяльності є фізичні та юридичні особи.
Фізичними особами є громадяни країни та інших держав, юридичними особами
– підприємства, організації, установи. Їхня діяльність в Україні регулюється
чинним законодавством.
Господарський облік виник і розвивався разом із господарською
діяльністю людини. Про існування подвійного обліку згадувалось ще в 15 ст.,
зокрема в 1391 р. італійський історик Т. Зербі писав, що сума за кожною
господарською операцією записувалась двічі. Відтак у 1458 р. купець Б.
Контрульї в книзі "Про торгівлю і досконалого купця" помістив розділ про
подвійну бухгалтерію. Оскільки ця книга була опублікована тільки в 1573 р.,
автором подвійної бухгалтерії вважається Лука Пачолі. Математик зі світовим
іменем, людина універсальних знань, італієць за походженням Лука Пачолі у
своєму "Трактаті про рахунки і записи" (1494 р.) сформулював найважливіші
положення теорії обліку, в яку запровадив моделювання, теоретично
обґрунтував подвійний запис на рахунках, які трактуються як система (план)
обліку. Метою господарського обліку є адекватне відображення фактів
господарської діяльності, надання повної і правдивої інформації для прийняття
рішень. Зміст господарського обліку пізнають через його стадії (етапи) (рис.
1).
фіксація фактів господарської діяльності
(документація та інвентаризація)
вимірювання кількісних характеристик господарських
процесів та змін в об‘єктах (оцінка і калькуляція)
групування інформації, що міститься в первинних
матеріальних носіях і узагальнення її (рахунки і подвійний запис)
передача проміжної та результативної інформації
до центрів прийняття управлінських рішень (баланс і звітність)

Рис. 1. Стадії господарського обліку
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Кожному з названих етапів (стадій) технології обліку відповідає певний
набір способів і прийомів: документація та інвентаризація, оцінка і
калькуляція, регістри, рахунки і подвійний запис, баланс і звітність.
Вимоги, які висувають до господарського обліку (рис. 2).

якість і
доступність

економічність

на ведення обліку витрати повинні
бути мінімальними

ресурсами

порівнянність
конкретних показників
бізнес-плану та обліку
необхідна для оцінки виконання
планових завдань, порівняння
результатів діяльності з витраченими

своєчасність

усі необхідні дані про господарську
діяльність слід подавати у
встановлені терміни

дані, враховані обліком, повинні
реально відображати дійсність, їх
слід реєструвати без помилок

точність і
об’єктивність

облік має бути простим і зрозумілим,
чітко характеризувати усі аспекти
діяльності підприємства, бути доступним
для широкого загалу працівників та
громадськості

Вимоги до господарського обліку

Рис. 2. Вимоги, які висувають до господарського обліку
В Україні господарський облік поділяється на 3 види (рис. 3):

Господарський облік
Оперативний облік
Спостереження,
відображення та контроль
за окремими
господарськими
операціями

Бухгалтерський облік

Статистичний
облік

Виробничогосподарський облік

Вивчення і контроль
масових явищ

Бюджетний облік
Банківський облік

Рис. 3. Види господарського обліку
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" № 996-ХІV від 16 липня 1999 р.: "Бухгалтерський облік –
це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення,
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зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства
зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень".
Господарська діяльність підприємства – це сукупність господарських
процесів, які складаються з господарських операцій. Господарська операція –
це факти господарського життя підприємства, оцінені та задокументовані, в
результаті яких відбувається зміна стану його майна.
Особливості бухгалтерського обліку такі: безперервне, повне і
послідовне відображення господарських операцій; обов‘язкове документальне
підтвердження наявності господарських засобів та здійснення господарських
операцій; узагальнення даних у грошовому виразі; використання специфічних
засобів та прийомів.
Для відображення господарських засобів і процесів, що здійснюються на
підприємстві, їхніх кількісних і якісних характеристик, в обліку застосовуються
різні вимірники (рис. 4).

Вимірники

натуральний

забезпечує кількісне і якісне відображення облікових об‘єктів в
одиницях ваги, об‘єму, площі, потужності тощо (наприклад,
земельні угіддя обліковуються в гектарах, заготовлену деревину –
в кубічних метрах, виготовлену продукцію – в штуках, метрах,
тоннах,
центнерах,
кілограмах).
Натуральні
вимірники
застосовуються не тільки кількісне відображення обліковуваних
об‘єктів (наприклад, виготовленої продукції), а й їхню якісну
характеристику (за видами, сортами, розмірами тощо), що має
велике значення для збереження господарських засобів. Облік
матеріальних цінностей за різними назвами, ґатунками дає
можливість одержати як кількісні показники, так і якісну
характеристику цих цінностей

трудовий

використовуються для визначення затраченої праці в одиницях
робочого часу – днях, годинах, хвилинах. За їх допомогою у
поєднанні з натуральними встановлюють і контролюють норми
виробітку, визначають продуктивність праці, обчислюють фонд
робочого часу й оплати праці (наприклад, за кількістю часу,
витраченого на виробництво одниці продукції)

грошовий

застосовують для узагальненого відображення наявності та руху засобів
(майна) підприємства, джерел їхнього формування, господарських
процесів і результатів діяльності в єдиному грошовому вимірнику
(національній валюті України). За допомогою грошового вимірника
визначають, наприклад, загальну вартість наявних у господарстві
основних засобів (будівель, споруд, машин, устаткування тощо),
виробничих запасів, собівартості виготовленої та реалізованої продукції
(виконаних робіт, послуг). Цей вимірник використовують при
плануванні та обліку процесів виробництва й обігу, для визначення
результатів і рентабельності діяльності, здійснення розрахунків між
підприємствами, організаціями, установами

Рис. 4. Вимірники, які застосовуються в обліку
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За сферою діяльності бухгалтерський облік поділяється на виробничогосподарський, бюджетний, банківський. За об‘єктами обліку, планом
рахунків, специфікою ведення ці види обліку істотно відрізняються одні від
одного.
За обліковими функціями бухгалтерський облік поділяється на:
Фінансовий – комплексний системний облік майна, господарської
діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення
господарських процесів за звітний період. Його ведуть відповідно до
законодавства країни та міжнародних і національних стандартів
бухгалтерського обліку. Здійснюється для формування вартісних показників
діяльності підприємства і виявлення зовнішніх зв‘язків із постачальниками,
покупцями, банками, інвесторами, акціонерами.
Функції фінансового обліку:
а) суцільне, повне і безперервне відображення всіх господарських операцій
за звітний період;
б) складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності;
в) надання необхідної та достовірної інформації користувачам.
Податковий – окремий функціональний облік, який ведеться з метою
посилення контрольно-аналітичної функції обліку правильності нарахувань та
сплати податків.
Фінансовий і податковий облік регулюється законодавством. Він
обов‘язковий для всіх суб‘єктів
господарювання й оприлюднюється у
фінансовій звітності та деклараціях, а також підлягає аудиту.
Управлінський облік - це сукупність методів та процедур, які
забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю та
прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством.
Для того, щоб інформація була надійною та корисною, вона повинна мати
наступні якісні характеристики:
своєчасність – інформація повинна надходити користувачу вчасно, бо
вона перестане відображати реальний стан підприємства
прогнозність – інформація повинна відображати тенденції розвитку
підприємства і тим самим бути основою для прогнозування діяльності
підприємства на перспективу
наявність зворотнього зв’язку із джерелами інформації – інформація
забезпечує реалізацію оперативних управлінських рішень
надійність (достовірність) – це надання користувачу правдивих, повних,
точних та об‘єктивних даних, що не містять помилок та перекручень, які
здатні вплинути на рішення користувачів
доступність (дохідливість) – інформація повинна бути зрозумілою та
прийнятною для читання користувачами, які мають достатні знання
істотність (суттєвість) – інформація є істотною, якщо її
невикористання або викривлення може вплинути на прийняття
господарських (управлінських) рішень користувачами на підставі
фінансових звітів
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придатність (доречність) – інформація повинна надавати можливість
вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та
скоригувати їх оцінки, зроблені у минулому
нейтральність – інформація, яку надає бухгалтерський облік повинна
бути об‘єктивною, тобто на неї не повинні впливати певні особи
комплектність – інформація повинна бути повною, це означає, що жодна
інформація, яка є важливою та корисною, не повинна бути
невикористаною
порівнянність – інформація повинна бути оформлена таким чином, щоб її
можна було порівняти за різні періоди. Користувачі також повинні мати
можливість порівнювати інформацію фінансових звітів різних
підприємств
Бухгалтерський облік у загальному циклі управління підприємством
(планування-облік-аналіз-регулювання) виконує такі функції: інформаційну,
управлінську, контрольну, оціночну, аналітичну.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності
в Україні ґрунтується на законодавчо визначених принципах. У міжнародній
практиці, крім зазначених, існують наступні принципи побудови
бухгалтерського обліку: принцип двоїстості, доказовості, індивідуальності та
персоніфікації рахунку, безперервності, стабільності, реєстрації доходу, зі
ставності та інші.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні – все те, що
відображається в обліку, тобто господарська діяльність. Предметом
бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і використанням,
джерела формування та їх цільовим призначенням, господарські процеси, що
відбуваються на підприємстві. Предмет бухгалтерського обліку складається з
окремих елементів, складових, які називаються об’єктами. Під об‘єктом обліку
розуміють конкретний засіб (майно), джерелом його утворення та їх рух у процесі
відтворення.
Об‘єкти, що обліковуються за економічним змістом та призначенням можна
об‘єднати в три групи: 1) господарські засоби; 2) джерела господарських засобів
(майно); 3) господарські процеси.
Якщо кругообіг господарських засобів (капіталу) в процесі відтворення
вважається предметом бухгалтерського обліку, то їх складові, чи стадії, або окремі
види цих засобів є об‘єктами бухгалтерського обліку.
Об’єкти бухгалтерського обліку – це господарські засоби підприємства, які
групуються за двома ознаками:
- за складом і розміщенням;
- за джерелами утворення (формування).
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Майно підприємства – це основні й оборотні засоби, що належать підприємству,
розмір яких відображають у бухгалтерському балансі. Оскільки майно відображають
в активі балансу, то прийнято майно називати активами.
Активи – це ресурси, отримані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигод у
майбутньому.
За складом і розміщенням господарських засобів поділяються на:
- засоби тривалого використання (основні засоби і нематеріальні активи);
- оборотні засоби (матеріальні засоби, кошти в касі, на поточних рахунках у
банку, в акредитивах і на чекових книжках);
- кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість за товари, заборгованість
підзвітних осіб, аванс видані й одержані, інші дебітори);
- відокремлені засоби (відрахування до бюджету, відтерміновані податкові
активи);
- засоби на позабалансових рахунках (орендовані основні засоби, товарноматеріальні цінності, взяті на тимчасове зберігання; товари, прийняті на комісію).
Наявні господарські засоби (активи) підприємства формуються за рахунок як
власних, так і залучених джерел. Тому господарські засоби підприємства за
джерелами їх формування та цільовим призначенням класифікують на:
- джерела власних засобів (належать кошти статутного та пайового капіталу
(кошти внесені засновниками на час реєстрації підприємства), додаткового та
резервного капіталу, прибутку (одержаного за результатами діяльності). У практиці
бухгалтерського обліку до власних джерел відноситься власний капітал та залучені
джерела. До власного капіталу належать: статутний капітал, пайовий та додатковий
капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, забезпечення та цільове
фінансування, доходи майбутніх періодів. До залучених джерел формування
господарських засобів належать ті, що тимчасово надаються в користування
підприємству, а потім повертаються їх власникам на узгоджених між ними і
підприємством умовах. До таких джерел відносяться: кредити банку, позикові кошти
під зобов‘язання, кредиторська заборгованість;
- джерела залучених засобів (в балансі підприємства їх називають зобов‘язання).
Зобов‗язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих
подій, погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Власний капітал і зобов‘язання
відображають у балансі з правої сторони і називають пасивами.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. (зі змінами та доповненнями)
бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтується на 10
основних принципах (рис. 5).
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Принципи бухгалтерського обліку
безперервність (перший принцип бухгалтерського обліку) – принцип, який передбачає, що
оцінку активів та зобов'язань підприємства здійснюють, виходячи з припущення, що його
діяльність буде тривати далі. Тобто підприємство не збирається ліквідуватися та істотно
скорочувати свою діяльність – не виникає потреби розподілу активів для покриття зобов'язань та
розрахунку з власниками
автономність (другий принцип бухгалтерського обліку) — принцип, який означає, що кожне
підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим
особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності
підприємства
обачність – принцип, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському
обліку мають запобігати недооцінці зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів
підприємства. Це означає, що витрати та зобов'язання потрібно відображати в бухгалтерському
обліку відразу ж після отримання інформації про ймовірність їх виникнення, а активи та доходи —
лише тоді, коли їх реально отримано або зароблено
повне висвітлення – принцип, згідно з яким фінансова звітність має містити всю інформацію
про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на
рішення, що приймаються на її основі. Це означає, що користувачам надана суттєва та доречна
інформація про фінансовий стан і результати господарської діяльності підприємства
послідовність – принцип постійного (із року в рік) застосування підприємством обраної
облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і має бути обґрунтована та
розкрита у фінансовій звітності
нарахування та відповідність доходів і витрат – принцип, який означає, що для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з
витратами, здійсненими для отримання цих доходів
превалювання змісту над формою – принцип, коли операції обліковують відповідно до їх
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Цей принцип засвідчує, що бухгалтерський
облік не є засобом простої фіксації формальних даних. Тому наявність чи відсутність первинних
документів або законодавчих актів не завжди є підставою для відображення чи не відображення
операцій у бухгалтерському обліку з метою складання фінансової звітності
історична (фактична) собівартість – принцип, відповідно до якого пріоритетною є оцінка
активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво і придбання. Проте пріоритетність
історичної (фактичної) собівартості стосується, головним чином, первісної вартості активів і
зобов'язань
єдиний грошовий вимірник – принцип вимірювання та узагальнення всіх господарських
операцій підприємства у фінансовій звітності в єдиній грошовій оцінці
періодичність – принцип, що означає можливість розподілу діяльності підприємства на
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності. Звітним періодом для складання
фінансової звітності є календарний рік, а проміжну звітність складають щоквартально
наростаючим підсумком з початку звітного року

Рис. 5. Принципи бухгалтерського обліку
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Принципи бухгалтерського обліку – це базові концепції, які кладуться в
основу відображення в обліку та звітності господарської діяльності
підприємства, його активів, доходів, витрат, фінансових результатів. Загальне
визнання облікових принципів залежить від того, наскільки вони відповідають
трьом критеріям: доречності, об'єктивності й здійсненності.
Принцип доречний, якщо інформація про певну господарську одиницю
має зміст і принесе користь споживачам інформації.
Принцип об'єктивний, якщо на інформацію не впливають особисті думки,
дії чи оцінки тих, хто її готує. Об'єктивність передбачає надійність,
перевіреність, відповідність дійсності.
Принцип здійсненний, якщо його реалізація не спричиняє надмірних
труднощів чи витрат.
Принцип бухгалтерського обліку — це правило, яким слід керуватися при
вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх
результатів у фінансовій звітності.
Метод бухгалтерського обліку – це сукупність способів та прийомів, за
допомогою яких вивчають його предмет. Бухгалтерський облік вивчає свій
предмет за допомогою таких способів:
- хронологічного і систематичного спостереження (документування та
інвентаризація);
- вимірювання господарських засобів і процесів (оцінка та
калькулювання);
- реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації (рахунки та
подвійний запис);
- узагальнення інформації з метою звітності (баланс та звітність).
Перелічені способи дають змогу формувати бухгалтерську інформацію для
зовнішніх і внутрішніх користувачів. Облікові дані формуються за допомогою
таких інструментів – елементів методу: документування та інвентаризація;
оцінювання та калькуляція; рахунки та подвійний запис; бухгалтерський баланс
та звітність. Таким чином, елементи методу бухгалтерського обліку
забезпечують технологію облікового процесу, а саме трансформацію даних про
окремі господарські операції у інформацію для управління.
Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку
та їх використання на підприємстві
Традиційно виділяють такі елементи методу бухгалтерського обліку:
- документування та інвентаризація;
- оцінювання та калькуляція;
- бухгалтерські рахунки та подвійний запис;
- бухгалтерський баланс та бухгалтерська звітність (рис. 6).
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Елементи методів бухгалтерського обліку

Документування – спосіб первинного спостереження і відображення господарських
операцій у первинних бухгалтерських документах (рахунках, накладних, чеках, ордерах тощо). Це
початок і основа облікового процесу, без якого бухгалтерський облік неможливий. Кожна
господарська операція фіксується за допомогою документа, заповненого з дотриманням певних
вимог, що надають йому юридичної сили
Інвентаризація – метод підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку.
Проводиться шляхом описування, підрахунку, виміру, зважування й оцінки всіх залишків засобів і
коштів у натурі, виявлення фактичної наявності й стану залишків майна підприємства і
зіставлення їх з даними бухгалтерського обліку. Це метод контролю наявності та руху майна,
заборгованості, роботи матеріально відповідальних осіб
Оцінка – спосіб грошового вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку. За допомогою
оцінки натуральні й трудові вимірники (характеристики) господарських засобів перераховують у
вартісні. У бухгалтерському обліку оцінка об'єктів обліку ґрунтується переважно на показнику
фактичних витрат на їх створення чи придбання (історичної собівартості). Майно та господарські
операції оцінюють у національній валюті України шляхом підсумовування проведених витрат
Калькулювання – це метод обчислення собівартості виготовлення продукції або виконаних
робіт, наданих послуг. Суть методу полягає в тому, що обґрунтовують, визначають і розподіляють
витрати, які належать до того чи іншого об'єкта калькулювання (виробу, процесу, замовлення
тощо). Облік кругообороту капіталу базується на трьох калькуляціях: собівартості придбання
(постачання, закупки), виробничої собівартості та повної собівартості реалізованої продукції
Бухгалтерські рахунки – спосіб поточного групування у встановленому порядку. Рахунок –
це локальна інформаційна система для групування економічно однорідних об'єктів обліку.
Рахунок відображає стан та рух засобів, їх джерел і господарських процесів
Подвійний запис – метод відображення господарської операції на рахунках; техніка
бухгалтерського обліку. Подвійний запис є продуктом кругообігу господарських засобів,
відображає подвійність господарських процесів. Суть його полягає у подвійному відображенні в
бухгалтерському обліку кожної господарської операції: за дебетом одного і кредитом іншого
рахунка однієї і тієї ж суми. Подвійний запис не тільки важливий технічний, а й контрольний
прийом
Бухгалтерський баланс – метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис.
Баланс показує склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням) і джерелами
утворення на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику. Містить дані для аналізу
фінансового стану його активів та ліквідності підприємства. Бухгалтерський баланс показує
залишки на рахунках, які характеризують, з одного боку, майно суб'єкта господарювання, а з
другого – його власний і залучений капітал. Бухгалтерський баланс є однією з основних форм
бухгалтерської звітності
Бухгалтерська звітність – метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових
показників за звітний період. Це впорядкована система взаємопов'язаних економічних показників
господарської діяльності підприємства за звітний період. Звітність складається за певними
правилами і стандартами на підставі даних рахунків бухгалтерського обліку з певною системою їх
групування

Рис. 6. Елементи методів бухгалтерського обліку
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Тема 4. Бухгалтерський баланс
Слово баланс (лат. bis – двічі, lans – чаша терезів) означає дві чаші, як
символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається з ХІV
ст. в Західній Європі, зокрема Італії і Німеччині.
Бухгалтерський баланс – це спосіб економічного групування та
узагальненого відображення стану засобів підприємства за їх функціональною
роллю в процесі відтворення та за джерелами їх утворення і цільовим
призначенням на певну дату в грошовій оцінці. Як правило, баланс складають
на 1-ше число місяця, кварталу, року.
За формою баланс – таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і
розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій
стороні, що називається пасивом, відображають джерела формування
господарських засобів (у перекладі з лат. слово "актив" означає дієвий, діяти,
діяльний; слово "пасив" – бездіяльний).
Господарські засоби, та їх джерела групуються за певними ознаками у статті.
Стаття балансу – це об‘єднана за певними ознаками група господарських засобів
або їх джерел. Стаття балансу – це складова частину активу або пасиву балансу,
яка являє собою відображення у грошовому вимірнику сукупність однорідних видів
господарських засобів або джерел їх утворення. Статті балансу об‘єднаються в більш
узагальнені розділи балансу. Розділи балансу – це сукупність статей активу або
пасиву бухгалтерського балансу, об‘єднаних в економічно однорідні групи
господарських засобів та джерел їх утворення. За основу групування статей балансу
взято економічну класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення.
Джерелами інформації для балансу є бухгалтерські рахунки. Баланс відображає
фінансове становище підприємства на звітну дату, тому в міжнародній практиці
його називають звітом про фінансове становище підприємства. Зміст, форма
балансу та загальні вимоги до визнання та розкриття його статей визначаються
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013 року № 73.
Певний вид засобів або джерел, згрупованих за економічно однорідними
ознаками, утворюють статтю балансу. Статті балансу, які відображають засоби,
називаються активними, а статті, які відображають джерела – пасивними. Загальні
підсумки активу і пасиву балансу (валюта балансу) мають бути рівними між
собою. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що як в
активі, так і в пасиві показуються ті самі господарські засоби, тільки згруповані
за різними ознаками: в активі – за складом та розміщенням і їх функціональною
роллю в процесі відтворення, а в пасиві – за джерелами їх утворення. Загальна
сума засобів відповідного власника завжди має дорівнювати сумі тих джерел, за
рахунок яких вони створені. Цим пояснюється принцип збалансованості в
бухгалтерському обліку. Звітність буває місячна, квартальна і річна,
компонентом якої є бухгалтерський баланс.
Статті бухгалтерського балансу – це показники, що відображають стан
на відповідну дату окремих видів господарських активів і джерел їх утворення.
Кожна стаття балансу має грошовий вираз, що називається оцінкою статті.
Виокремлюють такі основні види бухгалтерських балансів (рис. 7).
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За
формою

За обсягом
даних

За термінами
складання

За джерелами
складання

Класифікація бухгалтерських балансів
інвентарні

складаються на підставі опису майна підприємства
і є скороченим варіантом бухгалтерського балансу

книжкові

складаються на підставі записів в книгах без
підтвердження інвентаризації

генеральні

поєднує інвентарні та книжкові баланси.
Складається за рік на підставі інвентарного опису
та попереднього балансу
складають на час створення підприємства

вступні
баланси
операційні

складають протягом року і показують окремі
ділянки роботи підприємства

ліквідаційні

складають на момент ліквідації підприємства

прості

баланси підприємств, які не мають структурних підрозділів

складні

баланси підприємств, що мають структурні підрозділи

зведені

баланси підприємств, що мають філії

повні

баланси, які містять перелік всіх показників, які до
нього включаються

скорочені

баланси, які містять обмежену кількість показників

сальдові

містять виключно залишки за рахунками і
характеризують майновий стан підприємства на
визначену дату
баланси, які крім залишків активі та джерел їх
утворення на початок і кінець періоду місять дані
про рух за звітний період
баланси доходів і витрат або прибутків і збитків,
які дають змогу визначити чистий прибуток або
чистий збиток

За
змістом

оборотні

результативні

проміжні

баланси, які складаються на будь-яку дату залежно від потреб

порівняльні

баланси, в яких порівнюються показники звітного
балансу з відповідними показниками балансу за
попередній період

Рис. 7. Класифікація бухгалтерських балансів
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За даними бухгалтерського балансу можна отримати важливі фінансовоаналітичні характеристики підприємства, а саме:
оцінку ліквідності підприємства – здійснюється шляхом розрахунку
показників, де в чисельнику наводять дані активів за ступенем їх ліквідності
(кошти та їх еквіваленти, оборотні активи, необоротні активи), а у знаменнику –
дані поточні зобов‘язання підприємства.
оцінку фінансової залежності від зовнішніх джерел та ефективності
використання активів підприємства – здійснюється шляхом вставлення
основних розділів балансу: власного капіталу і залучених коштів
(довгострокових і поточних), тобто знаходження співвідношення між
джерелами власних і залучених засобів. Допоміжним є показник частки
власного капіталу в активах підприємства. Вимоги, які працівники повинні
дотримувати при складанні балансу (рис. 8).
Бухгалтерський баланс

ясність балансу
доступність для розуміння не
тільки особами, що його
складали та підписували, а й
усіма спеціалістами, які його
вивчатимуть

точність балансу
відповідність показників
балансу показникам інших
звітних форм

своєчасність балансу
складання та подання
балансу за призначенням у
належний термін

наступність балансу
зв'язок звітного балансу з
попередніми балансами за
формою, будовою,
змістом, відповідністю
кореспонденції та оцінки

повнота балансу
відображення в ньому стану
майна всіх структурних
підрозділів, філій, що
входять до складу
підприємства

об’єктивність балансу
вірогідність балансу, що
базується на даних
поточного бухгалтерського
обліку

реальність балансу
відповідність його статей
дійсності

Рис. 8. Вимоги, які повинні дотримуватися при складанні балансу
Господарські засоби та їх джерела під впливом господарських операцій
збільшуються або зменшуються, що призводить і до зміни окремих статей
балансу в активі й пасиві. У деяких випадках ці зміни зумовлюють появу
нових статей балансу або зникнення інших. Схематично зміни в балансі під
впливом чотирьох типів операцій можна показати так:
Актив
Збільшення

Пасив

Зменшення
І тип

Збільшення
ІІІ тип
ІУ тип
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Зменшення
ІІ тип

Розглянуто чотири типи операцій, які охоплюють всі можливі варіанти змін
у балансі:
а) операції першого типу передбачає, що зміни відбуваються лише у
структурі господарських засобів, тобто в активі балансу (за однією статтею
активу відбувається збільшення засобів, за другою – їх зменшення на однакову
суму), але підсумок балансу по активу в цілому залишається незмінним;
б) операції другого типу передбачає, що зміни відбуваються лише у
структурі джерел господарських засобів, тобто у пасиві балансу (за однією
статтею пасиву відбувається збільшення джерел, а за другою – їх зменшення на
однакову суму). В цілому по активу та по пасиву балансу зростає, але в рівних
частинах. Загальний підсумок балансу не змінюється;
в) операції третього типу передбачає, що відбувається одночасне
збільшення як господарських засобів (збільшення окремих статей активу
балансу), так і джерел господарських засобів (збільшення окремих статей
пасиву балансу) на однакову суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву
балансу зростає, але в рівних частинах;
г) операції четвертого типу передбачає, що відбувається одночасне
зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей активу
балансу), так і джерел господарських засобів (зменшення окремих статей пасиву
балансу) на однакову суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу
зменшується, але в рівних частинах.
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Рахунки – це один з елементів методу бухгалтерського обліку, спосіб
групування і поточного відображення за певними ознаками наявності та руху
засобів підприємства і їхніх джерел та господарських процесів. Рахунок є
засобом групування (узагальнення) активів, пасивів, господарських процесів і
контролю за їх станом і рухом у процесі господарської діяльності
підприємств. Рахунки бухгалтерського обліку прийнято зображати у вигляді
двосторонньої таблиці, ліву сторону якої позначають умовним терміном
дебет (від лат. означає "він винен"), а праву – кредит (від лат. означає "він
вірить"). Назву рахунка пишуть посередині таблиці. Кожна сторона
призначається для роздільного відображення збільшення або зменшення сум.
Схематично рахунок має таку форму (у вигляді літери "Т").
Рахунок
(шифр та назва рахунку)
Ліва сторона
Права сторона
Дебет
Кредит
Оскільки об‘єкт бухгалтерського обліку характеризується певним станом,
тобто наявністю на певний момент часу засобів, коштів і джерел, то перш за
все на рахунку фіксують цей стан, що називається початковим залишком, або
початковим сальдом (від італ. означає "розрахунок"). Після цього на рахунках
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відображають господарські операції, тобто зміни засобів і їх джерел. При
цьому збільшення об‘єкта обліку записують на одній стороні рахунка, а
зменшення – на протилежній. Після запису операцій на рахунках треба
визначити стан засобів та їхніх джерел на кінець звітного періоду, тобто
встановити кінцеві залишки (сальдо) на рахунках. Маючи інформацію про
початкове сальдо об‘єкта обліку та зміни протягом звітного періоду,
визначають сальдо на кінець звітного періоду. Накопичена інформація про рух
об‘єкта обліку, відображеного за дебетом і кредитом, називається оборотом.
Підсумки записів за дебетом рахунка називаються дебетовим оборотом,
підсумки записів за кредитом рахунка – кредитовим оборотом.
Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки
поділяються на активні та пасивні.
Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху активів і
відкриваються для статей балансу, які знаходяться в активі бухгалтерського
балансу (наприклад Основні засоби, Товари, Каса тощо).
Пасивні рахунки призначені для обліку наявності та зміни джерел
утворення і відкриваються для статей балансу, що містяться в пасиві балансу.
Активно-пасивні рахунки це рахунки, які одночасно відображають стан
активів і пасивів підприємства та зміни, що відбуваються в них.
При відкритті рахунків у них записують початкові сальдо на підставі
даних статей балансу. Оскільки господарські засоби розміщені в лівій стороні
балансу – активні, то і сальдо в активних рахунках записують зліва в дебеті
рахунка. Так як джерела господарських засобів відображають у балансі з правої
сторони, то і сальдо в пасивних рахунках записують справа у кредиті рахунка.
Отже, активні рахунки завжди мають дебетове сальдо, а пасивні рахунки –
кредитове, що засвідчує тісний взаємозв‘язок між балансом і рахунками.
На тій стороні рахунка, де показується залишок, відображається його
збільшення, а на протилежній – зменшення. В активних рахунках, де залишок
завжди дебетовий, збільшення коштів відображається за дебетом, а зменшення
– за кредитом. У пасивних рахунках, де залишок завжди кредитовий,
збільшення джерел відображають за кредитом, а зменшення – за дебетом.
Для визначення залишку (сальдо) на кінець місяця на активному рахунку
необхідно: до початкового дебетового залишку (сальдо) додати дебетовий
оборот і відняти кредитовий оборот.
У пасивних рахунках для визначення залишку (сальдо) на кінець місяця
необхідно до початкового кредитового сальдо додати кредитовий оборот і
відняти дебетовий оборот.
Активні рахунки мають залишок (сальдо) завжди дебетовий (оскільки не
можна витратити більше ніж є в наявності й надійшло); пасивні рахунки –
тільки кредитовий
(оскільки джерела засобів обмежуються наявними
господарськими засобами).
Активні та пасивні рахунки є балансовими. Вони відображають стан і рух
майна та джерел його утворення, а тому сальдо початкове цих рахунків
переноситься з балансу. Економічна сутність доходів, витрат і результатів
діяльності (клас 7, 8, 9 в плані рахунків) інша, ніж господарських засобів і джерел їх
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фінансування, дані з цих показників не відображаються у балансі. Доходи і витрати
мають місце в конкретному звітному періоді, в кінці якого вони порівнюються з
метою визначення фінансового результату.
Активно-пасивні рахунки відображається у балансі в активі та пасиві: в
активі – дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також
переплата по податках, зборах та інших платежах у бюджет; у пасиві –
кредиторська заборгованість підприємства з усіх видів платежів у бюджет. В
активно-пасивних рахунках одночасно відображається сума як дебіторської, так і
кредиторської заборгованості.
Рахунки доходів, витрат і фінансових результатів не мають початкового
та кінцевого сальдо та в балансі не відображаються.
Такі рахунки називаються тимчасовими, небалансовими.
Обороти рахунків витрат і доходів визначаються аналогічно активним і
пасивним рахункам, але їх особливістю є те, що в кінці звітного періоду вони
переносяться на рахунок фінансових результатів для визначення суми отриманого
прибутку або збитку. Тобто ці рахунки закриваються.
Для рахунків витрат прийнято, що вони мають ознаки активних рахунків:
- зміна за дебетом рахунку означає понесення (збільшення) витрат;
- зміна за кредитом рахунку означає зменшення суми витрат і списання на
рахунок фінансових результатів.
Рахунки доходи мають ознаки пасивних рахунків:
- зміна за кредитом рахунків означає отримання (збільшення) доходів;
- зміна за дебетом означає, відповідно, зменшення суми доходів або
списання на фінансові результати.
Особливим є ведення рахунку фінансових результатів, який також має
ознаки пасивного рахунку:
- зміна за кредитом рахунку означає списання на цей рахунок сум отриманих
доходів, в кінці періоду – збитку, визначеного шляхом порівняння оборотів
даного рахунку;
- зміна за дебетом означає списання на цей рахунок витрат, а в кінці звітного
періоду – прибутку, визначеного шляхом порівняння оборотів даного
рахунку..
Якщо Дебетовий оборот більший за Кредитовий оборот, то на суму різниці
підприємство отримує ЗБИТОК.
Якщо Кредитовий оборот більший за Дебетовий оборот, то на суму різниці
підприємство отримує ПРИБУТОК.
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку має відповідати таким
принципам:
повноті (господарські засоби та джерела їх утворення, господарські
процеси та результати діяльності мають повною мірою відображатися на
рахунках);
ідентифікації діяльності (рахунки бухгалтерського обліку відображають
стан та рух активів, власного капіталу і зобов‘язань підприємства й
особливості його діяльності);
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істотності (рахунки бухгалтерського обліку розміщують за ступенем
впливу на обсяг і структуру активів і джерел, стадій кругообігу капіталу та
результатів діяльності);
мобільності (рахунки бухгалтерського обліку за умови набуття певних
ознак легко можуть бути віднесені до тих чи інших груп, моделей
об‘єднання чи поділу).
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку базується на економічній
класифікації засобів, джерелі і процесів, є єдиною та будується за ознаками
змісту, призначення та структури рахунків. Крім того, рахунки класифікують за
ознаками: відношення до балансу (активні, пасивні, забалансові); за ступенем
деталізації інформації (синтетичні, субрахунки, аналітичні); відношення до
інших рахунків (постійні або реальні та тимчасові або номінальні).
За основними ознаками рахунки бухгалтерського обліку класифікують:
за економічним змістом (дана класифікація встановлює, що саме
обліковується на даному рахунку, які конкретно об‘єкти
відображаються на ньому залежно від їх економічного змісту в
процесі господарської діяльності. Ця класифікація дає можливість
визначити систему рахунків, що підлягають використанню на
підприємствах тієї або іншої галузі);
за призначенням і структурою (дана класифікація показує, для чого,
для одержання якої інформації призначені ті або інші рахунки та яка
їхня структура, тобто зміст дебету, кредиту і характер залишку.
Однакові за структурою рахунки можуть відображати різні за
економічним змістом господарські засоби і процеси).
Подвійний запис – метод, що випливає з економічної суті відображення
операцій, кожна з яких обумовлює зміни у двох її частинах в активі, у пасиві чи в
активі й пасиві одночасно. Це важливий принцип однакового відображення
господарських операцій на рахунках. Відображення кожної господарської
операції двічі, за дебетом одного і за кредитом другого рахунків в одній і тій же
сумі називають подвійним записом.
Подвійний запис не тільки принцип однакового відображення операцій на
рахунках, а й основний технічний прийом бухгалтерського обліку, бо
забезпечує горизонтальний взаємозв‘язок між рахунками, а також важливий
контрольний прийом, оскільки очевидно, що скільки не було б операцій, але
загальна сума записів за дебетом рахунків завжди дорівнюватиме загальній
сумі записів за кредитом рахунків.
Кожна господарська операція внаслідок подвійного запису викликає
взаємозв‘язок між певними рахунками. Цей взаємозв‘язок полягає у тому, що
дебет одного рахунка поєднується з кредитом іншого, характеризуючи зміни,
які відбуваються у складі засобів або їхніх джерел внаслідок господарських
операцій. Такий взаємозв‘язок між рахунками, що виникає шляхом подвійного
запису,
називається
кореспонденцією
рахунків,
а
такі
рахунки
кореспондуючими. Кореспонденція рахунків дає змогу визначити основний
зміст господарської операції.
-
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Бухгалтерські записи (проводки) складаються перед відображенням сум на
рахунках. Бухгалтерським записом (бухгалтерською проводкою) називається
зазначення рахунків, які дебетуються і кредитуються, тобто кореспонденції
рахунків на підставі даних конкретної господарської операції і діючого Плану
рахунків і суми, яка відображається в обліку. Бухгалтерська проводка містить
найменування або шифри (коди) кореспондуючих рахунків, які дебетуються і
кредитуються, й суму запису в них.
За кількістю кореспондуючих рахунків проводки поділяються:
- прості – бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а
другий на цю ж суму кредитується, тобто коли кореспондують тільки два
рахунки.
- складні – бухгалтерська проводка, за якої кілька рахунків дебетується, а на
загальну суму записів по дебету кредитується один рахунок, або навпаки, кілька рахунків – кредитується, а на загальну суму записів по кредиту
дебетують один рахунок, тобто коли кореспондують між собою більше ніж
два рахунки.
Існують чотири варіанти записів бухгалтерських проводок:
- формальний;
- структурний
- графічний;
- матричний.
Для одержання різнобічної інформації, необхідної для управління та
контролю, велике значення має застосування науково обґрунтованого плану
рахунків.
План рахунків – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського
обліку для відображення господарських операцій і накопичення бухгалтерської
інформації про діяльність підприємства, необхідної користувачам для
прийняття рішень.
На основі Програми реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міністерство
фінансів України наказом від 30 листопада 1999 року № 291 затвердило
Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств та організацій.
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем
реєстрацій та групування на їх основі фактів фінансово-господарської
діяльності в бухгалтерському обліку. План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і
організацій структурно складається з 10 класів, які включають балансові,
номінальні та позабалансові рахунки. Синтетичні рахунки є рахунками першого
порядку, субрахунки – другого. Перша цифра коду визначає клас рахунків,
друга – номер синтетичного рахунка, третя – номер субрахунку.
План рахунків зорієнтований на потреби складання фінансової та
внутрішньої звітності.
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Тема 6. Документація та інвентаризація
Технологічно бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення,
вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про
господарські операції. Найбільш поширеним способом відображення даних
бухгалтерського спостереження є документи. Документ (від лат. documentum –
свідоцтво, доказ) – це письмовий доказ фактичного здійснення господарської
операції. Бухгалтерський документ – це документ, що містить відомості про
господарську операцію і є юридичним свідченням її здійснення.
Первинний документ – це документ, який складено безпосередньо в
процесі ведення господарської операції або відразу після її завершення. Дані
первинних бухгалтерських документів є основою первинної облікової
інформації, а первинна документація – першим етапом облікового процесу.
Зведений документ – це документ, складений на підставі декількох
первинних документів, для отримання узагальнення даних.
Порядок документального оформлення господарських операцій та вимоги
щодо складання документів регламентуються Законом України "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність України" від 16 липня 1999 року та
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 року № 88.
Документи тісно пов‘язані з рахунками. На підставі документів
здійснюється записи на рахунках бухгалтерського обліку. Щоб бути доказовим
і мати юридичну силу, документ, згідно Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24 травня 1995 року № 88,
має містити обов’язкові реквізити: назва документа; дата і місце складання;
назва підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг
господарської операції; одиниця виміру господарської операції; посади осіб,
відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її
оформлення; особистий підпис або інший знак, що дає змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Також є додаткові
реквізити при складанні документу: код підприємства; номер документа;
підстава для здійснення операції; дані про документ, що засвідчує особу
одержувача; інші додаткові реквізити.
Якщо у первинному документі немає будь-якого обов‘язкового реквізиту
такий документ недоказовий і втрачає свою юридичну силу.
До оформлення первинних бухгалтерських документів ставляться такі
вимоги (рис. 9).
Первинні документи містять інформацію про факти господарського життя,
і ця інформація належним чином опрацьовується, узагальнюється й
накопичується з метою одержання підсумкових даних у балансі та звітності.
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Вимоги, які ставляться до оформлення
первинних бухгалтерських документів

- первинні документи мають бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо,
безпосередньо після її закінчення;

- документи складають на бланках типових форм;
- у разі складання та зберігання первинних документів на машинних носіях інформації
підприємство зобов‘язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу
інших учасників господарської операції;

- записи в первинних документах роблять темним чорнилом, кульковою ручкою, друкарськими
засобами чи принтером, що забезпечує зберігання цих записів протягом встановленого терміну
зберігання документа;

- вільні рядки в первинних документах прокреслюють;
- у грошових документах суми проставляють цифрами і прописом, перше слово суми записують
скраю і з великої літери;

- кожен первинний документ має містити дані про посаду, прізвище і підписи осіб, відповідальних
за його оформлення (в документі повинні бути заповнені всі реквізити);
- керівник підприємства затверджує перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати
первинні документи) на здійснення господарських операцій, пов‘язаних з відпуском товарноматеріальних цінностей, майна, видачею грошових коштів і документів;

- забороняється приймати до виконання документи на господарські операції, які суперечать
законодавчим і нормативним актам;

- підставою для облікових записів господарських операцій можуть бути лише правильно
оформленні документи;
- складаючи первинні документи, можна припуститися помилок. У банківських і касових
документах помилки не виправляють. Якщо в таких документах допущено помилку, їх анулюють,
а замість них оформлюють нові. В інших первинних документах помилки виправляються
коректурним способом, тобто неправильний текст або суму закреслюють тонкою рискою так, щоб
можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильний текст або суму. Виправлення
помилок має бути застережене підписом ―виправлено‖ і підтверджено підписом осіб, які
підписали цей документ із зазначенням дати виправлення;

- підприємство вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання несанкціонованому та
непомітному виправленню записів у первинних документах та забезпечує їх належне зберігання
протягом встановленого терміну, який регулюється спеціальним переліком;
- у випадках, встановлених законодавством, а також міністерствами і відомствами України,
бланки первинних документів можуть бути віднесеними до бланків суворої звітності. Їх друкують
за зразками типових або спеціальних форм з обов‘язковим зазначенням номера;
- відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність
відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи ;
- первинні документи можуть бути вилученими у підприємства тільки за постановою
уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України. При цьому на
підприємстві залишаються копії даних документів, із зазначенням підписів і дати вилучення

Рис. 9. Вимоги, які ставляться до оформлення документів
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Своєчасний і якісний облік забезпечується певним порядком організації
складання й опрацювання документів або документообігом.
Документообіг – це рух документів від моменту їх складання або
одержання від інших підприємств до передачі в архів. Головне завдання
документообігу – прискорення руху документів, і чим коротше і швидше буде
організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, і користувачі зможуть
вчасно отримати інформацію для прийняття рішень.
Для забезпечення послідовності проходження документів, стабільної
роботи кожної ланки, підвищення відповідальності виконавців, за дотримання
встановленого порядку і строків оформлення та опрацювання документів
розробляють графік документообігу. Графік документообігу – це
затверджений порядок обробки інформації, яким регулюють строки складання
та обробки документів. Даний графік оформляється у вигляді схеми переліку
робіт зі створення, перевірки та обробки документів. Графік документообігу
розробляється головним бухгалтером і затверджується керівником.
Усі господарські операції, що відбуваються, оформляються документально.
Проте, у діяльності підприємства відбуваються й невидимі процеси, що
призводять до втрат товарно-матеріальних цінностей, які документально
відобразити неможливо. Тоді облікові дані не відповідають дійсності.
Основними причинами виникнення розбіжностей можуть бути:
природні втрати (природний убуток); усушка, утруска, розпорошення,
розливання, випаровування;
втрати через суб‘єктивні причини: пересортиця, нестача, крадіжка.
Перевірка відповідності даних обліку фактичним залишкам здійснюється
за допомогою інвентаризації.
Інвентаризація (від лат. inventarium – знаходити) як елемент методу
бухгалтерського обліку є способом виявлення (з наступним обліком) фактичної
наявності і стану майна (господарських засобів) та джерел їх формування на
певний момент шляхом перевірки (зважування, переліком, обміром тощо) їх в
дійсності і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку.
Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві за наказом
керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі
керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, матеріально
відповідальних осіб. Інвентаризаційна комісія – це колективний орган, що
його формують з групи осіб. Наділених певними повноваженнями щодо
з‘ясування фактичної наявності й стану активів та фінансових зобов‘язань
підприємства, та щодо прийняття рішень за результатами проведеної
інвентаризації. Очолює комісію керівник підприємства або його заступник. На
підприємстві з великим обсягом інвентаризаційних робіт та розгалуженою
структурою за наказом керівника можуть створюватися
робочі
інвентаризаційні комісії, які проводять інвентаризацію безпосередньо в
місцях зберігання та виробництва матеріальних цінностей і у структурних
підрозділах підприємства. У процесі інвентаризації, яка відбувається шляхом
підрахунку, зважування, обмірювання, визначають фактичну наявність об‘єктів
інвентаризації, дані про які записують в інвентаризаційному описі, який
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підписують усі члени комісії. При проведенні інвентаризації неодмінно
повинна бути присутня матеріально відповідальна особа. Вона дає розписку,
що всі прибуткові й видаткові документи стосовно обліку матеріальних
цінностей здано до бухгалтерії. На час проведення інвентаризації діяльність
підрозділу (комори, складу, сховища), як правило, припиняється. Свої висновки
і пропозиції щодо врегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформлює
протоколом і подає на затвердження керівнику підприємства.
Тема 7. Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку
Оцінка – це спосіб вартісного вимірювання господарських засобів, джерел
їх утворення, а калькуляція – спосіб вартісного вимірювання процесів
придбання матеріальних цінностей, виробництва продукції, їх реалізації, а
також окремих етапів процесу розширеного відтворення.
Оцінка господарських засобів (активів) та їх джерел (капіталу та
зобов'язань) є відправним моментом бухгалтерського обліку і реальною
основою його побудови. Ціна як грошове вираження вартості є базовою
категорією при оцінці активів і господарських операцій. Будь-яка ціна
складається з таких елементів: собівартості реалізації; накладних витрат (адміністративні, збутові тощо); прибутку; податків; торговельних націнок (знижок).
Основою формування ціни виробника продукції є собівартість виробництва
продукції.
В основу оцінки господарських засобів покладено оптові, роздрібні,
середньозважені, розрахункові, облікові та інші ціни.
Теорія бухгалтерського обліку ставить до оцінки основні вимоги, що
забезпечують правильність відображення об’єктів обліку та достовірність
оцінки. До цих вимог належать:
- реальність (адекватність) оцінки забезпечує об‘єктивну відповідність
грошового вираження об'єктів обліку їх фактичній величині, відображення у
грошовому вимірнику дійсної величини господарських засобів і операцій.
Адекватність оцінки вимагає точного обчислення фактичної собівартості всіх
об'єктів обліку шляхом проведення інвентаризації та переоцінки.
- єдність оцінки забезпечує однаковість і незмінність оцінки протягом
тривалого часу і на всіх суб‘єктах господарювання. Єдності оцінки досягають
встановленням обов‘язкових положень (стандартів), інструкцій, правил обліку і
калькулювання.
Система вартісних оцінок, що застосовується в бухгалтерському обліку,
має багатофункціональний характер. Оцінка в бухгалтерському обліку
необхідна у процесі господарської діяльності: при надходженні й вибутті
активів; при виникненні прав і зобов‘язань; при здійсненні таких операцій, як
купівля-продаж, оренда майна, застава, страхування, інвестування, переоцінка
активів, при створенні, об‘єднанні, ліквідації підприємства; при виконанні
права успадкування, виконанні судового, рішення тощо.
Цією обставиною пояснюється існування різноманітних грошових
оцінок:
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- економічні оцінки використовують, визначаючи цінність майна при його
реалізації чи придбанні; мають, як правило, калькуляційний характер.
- юридичні оцінки можуть бути обмежені двома групами оцінок, які
випливають з укладених угод (договорів), обумовлених необхідністю
відшкодування заподіяної шкоди.
- статистичні оцінки характеризують сукупність об‘єктів за деякими
середніми величинами; використовуються в макроекономічному обліку й
аналізі.
- експертні оцінки проводять, як правило, фахівці; це самостійний вид
оцінки в бухгалтерському обліку, не позбавлений, як відомо, суб‘єктивізму.
- страхові оцінки розраховують індивідуально для кожного страхового
об‘єкта; остаточно встановлюються після перевірки страховою організацією
даних, наданих їй страхувальником.
МСБО передбачають можливість декількох різних основ оцінки одночасно
з різним ступенем та в різних комбінаціях. Виділяють такі бази оцінки (рис.
10).
активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів та

історична
собівартість

їх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації,
виданої, щоб придбати їх, на момент придбання;
зобов'язання відображаються за сумою надходжень, отриманих в
обмін на зобов'язання або за сумою грошових коштів, що, як очікується, будуть сплачені з метою погашення зобов’язання під час
звичайної діяльності підприємства

БАЗИ ОЦІНОК

активи відображаються за сумою грошових коштів або їх

поточна
собівартість

еквівалентів, яку було б сплачено в разі придбання такого ж
або еквівалентного активу на поточний момент;
зобов’язання відображаються за недисконтованою сумою
грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б необхідна
для погашення зобов’язання на цей момент

активи відображаються в обліку за сумою грошових коштів

вартість
реалізації
(погашення)

або їх еквівалентів, яку можна було б отримати на поточний
момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації;
зобов’язання відображаються за вартістю їх погашення,
тобто за недисконтованою сумою грошових коштів, яку, як
очікується, буде сплачено для погашення зобов’язань під
час звичайної діяльності підприємства

активи відображаються за теперішньою дисконтованою вартістю

теперішня
вартість

майбутніх чистих надходжень грошових коштів, які, як
очікується, має генерувати об’єкт обліку під час звичайної
діяльності підприємства;
зобов’язання відображаються за теперішньою дисконтованою
вартістю майбутніх чистих відпливів грошових коштів, які, як
очікуються будуть необхідні для погашення зобов'язань під час
звичайної діяльності підприємства

Рис. 10. Бази оцінок, що застосовується в бухгалтерському обліку
На підставі баз оцінки в бухгалтерському обліку використовуються такі
методи оцінки і зобов’язань: первісна вартість; залишкова (балансова)
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вартість; ліквідаційна вартість; чиста вартість реалізації; чиста реалізаційна
вартість дебіторської заборгованості.
Суть калькулювання як елементу методу бухгалтерського обліку полягає в
обчисленні у грошовому вираженні витрат підприємства на придбання,
виробництво окремого виду матеріальних цінностей, виробів (виконання робіт,
надання послуг) і витрат на реалізацію (збут). Отже, калькулювання являє
собою процес оцінювання результатів господарських процесів: постачання,
виробництва, реалізації. Об‘єктами калькулювання собівартості виробництва
продукції є витрати виробництва, які реально виникають і які згруповані за
відповідними
ознаками
для
формування
показників
собівартості.
Калькулювання собівартості продукції можна поділити на три етапи:
- вирахування собівартості випущеної продукції в цілому;
- вирахування фактичної собівартості кожного виду продукції;
- вирахування собівартості одиниці продукції, виконаних робіт, наданих
послуг.
Результатом процесу калькулювання є документ, який називають
калькуляцією. У ньому відображається перелік витрат, які формують
собівартість продукції в цілому або одиниці продукції.
Отже, калькулювання – це групування, розмежування та розподіл витрат
між об‘єктами калькуляції, обчислення їх фактичної собівартості з метою контролю за результатами праці, прийняття управлінських рішень щодо
підвищення ефективності виробництва.
Тема 8. Облік основних господарських процесів
Кожне підприємство в процесі своєї діяльності вступає в різного роду
економічні взаємовідносини, зокрема, наприклад: із постачальниками та
підрядчиками при закупівлі сировини та комплектуючих; із покупцями та
замовниками при реалізації готової продукції, робіт та послуг; із працівниками
– щодо розрахунків по оплаті праці; із кредитно-фінансовими установами в
питаннях кредитування; із бюджетом – по сплаті податків та проведення
платежів до позабюджетних фондів соціального спрямування.
Але які б господарські операції та зрушення не відбувались на
підприємстві, весь кругообіг господарських засобів можна розділити на три
стадії:
1. Перша стадія (постачання) передбачає витрату підприємством певної
частини грошей на закупівлю засобів праці та предметів праці. При цьому, з
однієї сторони беруть участь гроші, як засіб платежу і міра вартості, з іншої –
цінності, які купує підприємство.
2. Друга стадія (виробництво) передбачає взаємодію засобів праці і
предметів праці при активній ролі в цьому процесі робочої сили. Результатом
другої стадії є отримання з виробництва і оприбуткування готової продукції на
склад підприємства.
3. Третя стадія (реалізація) є завершальною фазою кругообігу
господарських засобів. Вона виражається у передачі виробленої продукції за
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цінами реалізації шляхом купівлі-продажу. Якщо отримана виручка переважає
собівартість реалізованої продукції – це означає, що підприємство отримало
прибуток, якщо ні – збиток.
Тема 9. Облікові регістри, техніка і форми
та організація обліку на промислових підприємстві
З метою хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення,
групування та узагальнення інформації про господарські операції, що містяться
у прийнятих до обліку первинних документах, використовуються облікові
регістри (книги, відомості, журнали тощо).
Облікові регістри:
–
це облікові таблиці (бланки) встановленої форми і змісту для
відображення
господарських
операцій
на
рахунках
бухгалтерського обліку;
–
це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді
відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів тощо, призначені
для хронологічного, систематичного або комбінованого
накопичення, групування та узагальнення інформації з
первинних документів, що прийняті до обліку.
Відображення даних про господарську операцію в облікових регістрах
називають обліковою реєстрацією.
Облікова реєстрація:
–
це сукупність стадій облікового процесу, що включає
первинний і поточний облік господарських операцій;
–
це спосіб поточного обліку первинних даних на матеріальних
носіях, що забезпечує їх юридичну силу, і як результат
узагальнення облікової інформації – використання інформації
для складання звітності та управління підприємством.
Облікові регістри складаються щомісяця, підписуються виконавцями та
головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку підприємства.
Господарські операції відображаються в облікових регістрах під час
надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності від
характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрів переноситься
після перевірки первинних документів за формою та змістом.
Підсумкові записи в регістрах звіряються з даними первинних документів,
які були підставою для записів у них.
Підприємства для перевірки правильності складання облікових регістрів
можуть застосовувати оборотну відомість за рахунками бухгалтерського
обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках бухгалтерського обліку
Головної книги після занесення до неї оборотів із всіх журналів. Обороти за
дебетом рахунків і кредитом рахунків також мають бути рівними.
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Інформація про господарські операції підприємства за звітний період
(місяць, рік) з облікових регістрів використовується для складання фінансової
звітності.
Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють сукупність
облікових регістрів, які використовуються у певній послідовності та взаємодії
для ведення обліку із застосуванням подвійного запису.
Виходячи із практики, найбільш поширеними формами бухгалтерського
обліку на даний час, що застосовуються на підприємствах і в організаціях
України, є:
меморіально-ордерна (контрольна-шахова);
Журнал-Головна;
журнально-ордерна (журнальна);
автоматизована (комп’ютерна);
проста та спрощена форми обліку.
Тема 10. Облік основних засобів
Облік основних засобів регулюється П(С)БО 7 "Основні засоби",
затверджений МФУ № 92 від 27 квітня 2000 року. Основні засоби –
матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних
інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і
архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000
гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)
(згідно ст. 14. Визначення понять (Податкового кодексу України), (п. 14.1.138).
Основні засоби можна згрупувати за наступними ознаками:
- за галузевою ознакою (поділяються на промислові, сільськогосподарські,
будівельні, транспортні, зв‘язку);
- за функціональним призначенням (виробничі – ті, які приймають
безпосередньо участь у процесі виробництва і пов‘язані із створенням
конкретного продукту, виконанням робіт та наданням послуг (будівлі,
споруди, машини, станки, устаткування) та невиробничі – ті, які не
приймають безпосередньо участь у процесі виробництва, робота яких
спрямована на забезпечення соціальних і культурно-побутових потреб
працівників підприємства (будинки культури, спортивні комплекси, дитячі
садки та ін., які є власністю підприємства і використовуються у
невиробничій сфері);
- за використанням (діючі є основні засоби, які приймають участь у роботі
підприємства на даний час та недіючі є основні засоби, які не
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використовуються в даний період в господарській діяльності у зв‘язку із
тимчасовою консервацією або очікуванням часу введення їх в
експлуатацію).
- за ознакою належності (власні та орендовані).
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за
такими групами:
Субрахунок
Облікова група
100
Інвестиційна нерухомість
101
Земельні ділянки
102
Капітальні витрати на поліпшення земель
103
Будинки та споруди
104
Машини та обладнання
105
Транспортні засоби
106
Інструменти, прилади та інвентар
107
Тварини
108
Багаторічні насадження
109
Інші основні засоби
Об‘єкт основних засобів визнається активом, якщо:
існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов‘язані з використанням активу;
його оцінка може бути достовірно визначена.
Для обліку основних засобів передбачений рахунок 10 "Основні засоби"
та 11 "Інші необоротні матеріальні активи". Ці рахунки є активними,
балансовими. За дебетом рахунків 10 та 11 відображають надходження активів,
збільшення їх вартості, за кредитом – відображають списання об‘єктів тощо.
Зарахуванню необоротних активів на баланс, як правило, передує облік
витрат пов‘язаних з їх придбанням (виготовленням), створенням на активному
рахунку 15 "Капітальні інвестиції" до якого відкриваються субрахунки
окремо для обліку витрат за кожним видом необоротних активів: основних
засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. За
дебетом рахунку 15 відображається накопичення витрат, за кредитом списання витрат із включенням до первісної вартості об‘єкту.
Аналітичний облік необоротних активів ведеться в картках аналітичного
обліку, де вказується детальна характеристика об‘єкту: дата придбання,
введення в експлуатацію, його вартість, норма амортизації, сума зносу, місце
експлуатації, інвентарний номер тощо. Типові форми первинного обліку
необоротних активів затверджені наказом Мінстату України від 29.12.1995 р. №
352. Необоротні активи можуть надходити на підприємство шляхом:
1) придбання за грошові кошти у постачальників (підрядників);
2) будівництво (спорудження) об‘єкту;
3) виготовлення (створення)об'єкта власними силами;
4) придбання об'єкта в межах бартерного обміну;
5) безоплатне одержання об'єкта;
6) одержання об'єктів як внеску учасників (засновників) до статутного
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капіталу;
7) придбання на умовах договору фінансового лізингу (оренди);
8) отримання об‘єкта в операційну оренду;
9) переведення зі складу оборотних активів до складу необоротних тощо.
Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" виключення зі складу активів
об'єктів основних засобів у випадку його вибуття може відбутися внаслідок:
1) невідповідності до критеріїв визнання активу - ліквідації;
2) продажу;
3) безкоштовної передачі;
4) внеску до статутного капіталу іншого підприємства;
5) виявлення нестачі в результаті інвентаризації.
Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" амортизація – це
систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів
протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Знос необоротних
активів – сума амортизації необоротних активів з початку їх корисного
використання. Синтетичний облік зносу (амортизації) необоротних активів
ведеться на пасивному рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних
активів", до якого відкриваються субрахунки окремо за кожним видом
необоротних активів. За дебетом рахунку 13 відображається списання
(зменшення) суми зносу, за кредитом – нарахування (збільшення).
Тема 11. Облік нематеріальних активів
Підприємства для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух
нематеріальних активів керуються П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".
Нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуальної
діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права,
визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право
користування майном та майновими правами платника податку в
установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому
законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та
майновими правами (згідно ст. 14. Визначення понять (Податкового кодексу
України), (п. 14.1.120).
До нематеріальних активів відносяться права користування надрами та
іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою
інформацією, права користування земельною ділянкою, товарні знаки і торгові
марки, фірмову назву, право на ноу-хау, програми для ЕОМ, гудвіл.
Для обліку інших необоротних матеріальних активів використовують
рахунок 12 "Нематеріальні активи" (він є активним, балансовим). Придбані
(створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за
первісною вартістю, яка складається з вартості придбання (крім отриманих
торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов‘язаних з їх придбанням та
доведенням до стану, у якому вони придатні до використання за призначенням.
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Планом рахунків передбачено відкриття наступних субрахунків до даного
рахунку табл. 1).
Таблиця 1.
Шифр та назва субрахунку
Характеристика субрахунку
121 "Права користування Призначений для відображення наявності об‘єктів права
природними ресурсами"
користування ресурсами природного середовища. На цьому
субрахунку ведеться облік прав користування надрами,
іншими ресурсами природного середовища, геологічною та
іншою інформацією про природне середовище тощо.
122 "Права користування Призначений для відображення в обліку прав користування
майном"
майном. На цьому субрахунку ведеться облік прав
користування земельною ділянкою, прав користування
будівлею, прав на оренду приміщень тощо.
123 "Права на комерційні Призначений для обліку наявності прав на знаки для товарів
позначення"
то послуг. На цьому субрахунку ведеться облік товарних
знаків, торгових марок, фірмових назв тощо.
124 "Права
на об’єкти Призначений для відображення наявності прав на об‘єкти
промислової власності"
промислової власності. На цьому субрахунку ведеться облік
прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт
рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної
конкуренції тощо.
125 "Авторське право та Призначений для відображення наявності авторських та
суміжні з ними права"
суміжних з ними прав. На цьому субрахунку ведеться облік
прав на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ,
бази даних тощо.
127
"Інші
нематеріальні Призначений для обліку інших нематеріальних активів,
активи"
якими володіє підприємство. На цьому субрахунку ведеться
облік прав на здійснення діяльності, використання
економічних та інших привілеїв тощо.

За Дебетом відображається надходження придбаних, створених або
безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів за первісною
вартістю, сума витрат, пов‘язаних з поліпшенням об‘єктів, сума дооцінки
вартості таких об‘єктів.
По Кредитом відображається: вибуття об‘єктів внаслідок продажу,
безоплатної передачі або невідповідності їх критеріям визнання активом, а
також у разі часткової ліквідації.
Згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" придбаний нематеріальний
актив визнається як актив, тобто відображається в балансі, якщо:
існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов‘язані з використанням активу;
його оцінка може бути достовірно визначена.
Амортизація нематеріальних активів – постійне списання вартості
нематеріальних активів у процесі їх виробничого використання, що призначена
компенсувати витрати, понесені підприємством при придбанні нематеріальних
активів, і забезпечити формування джерела фінансування придбання
відповідних активів у майбутньому.
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Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно, починаючи з місяця,
наступного за місяцем, в якому актив став придатний до використання, і
закінчується з місяця, наступного за місяцем вибуття. Протягом строку
корисного використання нематеріальних активів амортизація його не
зупиняється, окрім випадків консервації підприємства.
Тема 12. Облік виробничих запасів
Запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат
підприємства різних сфер діяльності. Запаси відносяться до складу оборотних
активів, тому що можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або
одного операційного циклу.
Як правило, запаси надходять на підприємство у вигляді сировини, матеріалів і
комплектуючих виробів, призначених для виробництва, а також товарів, придбаних
для перепродажу. Потрапляючи у виробничий процес, вони переходять до категорії
незавершеного виробництва, після чого стають готовою продукцією. Крім того, для
забезпечення виробництва підприємство утворює запаси малоцінних та
швидкозношуваних предметів.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначається П(С)БО 9 "Запаси".
Запаси – це активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умови ведення звичайної
господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва;
утримуються для споживання при виробництві продукції, виконання робіт
і надання послуг, а також управління підприємством.
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов‘язані з їх
використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Запаси обліковуються на рахунках класу 2. Запаси містять:
сировину, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби й інші
матеріальні цінності – рахунок 20;
поточні біологічні активи – рахунок 21;
малоцінні та швидкозношувані предмети – рахунок 22;
виробництво – рахунок 23;
брак у виробництві – рахунок 24;
напівфабрикати – рахунок 25;
готова продукція – рахунок 26 ;
продукція с/г виробництва - рахунок 27;
товари – рахунок 28.
У момент придбання, виробництва або іншого надходження запаси
оцінюються і зараховуються на баланс за первісною вартістю.
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При відпуску запасів їх оцінка здійснюється за одним з таких методів: за
ідентифікованою
собівартістю
відповідної
одиниці
запасів;
за
середньозваженою собівартістю; за собівартістю перших за часом надходження
запасів (ФІФО); нормативних витрат; ціни продажу.
Надходження запасів власного виробництва (готової продукції,
напівфабрикатів, допоміжних матеріалів) оформлюються приймальноздавальними накладними, накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів, інших запасів - товарно-транспортною накладною,
прибутковим ордером, довіреність, рахунок – фактура, податкова накладна, актом
про приймання матеріалів, сертифікат якості, гарантійний талон.
Для оформлення вибуття запасів, відпуск у виробництво яких
здійснюється на основі встановлених лімітів, застосовуються лімітно-забірні
картки. Відпуск матеріалів понад встановлений ліміт або при заміні матеріалів
оформлюється актом-вимогою на заміну (додатковий відпуск) матеріалів.
Вибуття запасів для реалізації (крім товарів в роздрібній торгівлі)
оформлюється товарно-транспортною накладною або накладною-вимогою на
відпуск (внутрішнє переміщення).
Аналітичний облік запасів на складах підприємств ведеться за назвами,
видами, типами, сортами, розмірами, а також місцезнаходженням. Для
аналітичного обліку запасів призначені аналітичні картки, книги складського
обліку, відомості, сальдові відомості або оборотні відомості. Записи в реєстри
аналітичного обліку проводяться на підставі первинних документів, якими
оформлюється рух запасів.
Запаси надходять на підприємство в результаті таких операцій:
придбання за грошові кошти; отримання запасів як внесок до статутного
капіталу; безоплатне одержання запасів; придбання запасів через підзвітну
особу; оприбуткування запасів отриманих в обмін на подібні запаси;
оприбуткування надлишків запасів виявлених при інвентаризації та інші.
Згідно з П(С)БО 9 можна виділити декілька основних причин, з яких
може відбутися списання запасів з балансу: відпуск у виробництво та інші
потреби підприємства; списання у зв'язку з невідповідністю до критерію
визнання активом; списання у зв'язку із псуванням, розкраданням; реалізація на
сторону.
Дані з рахунків класу 2 "Запаси" відображаються в облікових регістрах і
фінансовій звітності.
Тема 13. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
Підприємства, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті,
обов‘язково повинні виконувати вимоги, встановлені Положенням про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженими постановою
Правління НБУ від 15.12.2004 року № 637. Згідно з п.п. 2.2. Положення № 637
розрахунки готівкою підприємств між собою, а також із фізичними особами як
за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків
здійснюється через касу.
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Під грошовими коштами слід розуміти готівку, кошти на рахунках у
банках та депозити до запитання.
Готівка (готівкові кошти) грошові знаки національної валюти України –
банкноти і монети, у тому числі обігові, пам‘ятні та ювілейні монети, які є
дійсними платіжними засобами. Готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки
національної валюти України – банкноти та монети, у тому числі обігові,
пам‘ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами. Готівкові
розрахунки – це платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб
за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за
операціями, які безпосередньо не пов‘язані з реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг) та іншого майна.
Розрахунки можуть здійснюватися не тільки в готівковій, але й в
безготівковій формі.
Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку
підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим
посередником у цих розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм
клієнтам-підприємствам.
За економічним змістом безготівкові розрахунки бувають товарного та
нетоварного характеру. До товарних відносяться розрахунки між
підприємствами за реалізовані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і
надані послуги, до нетоварних – розрахунки з бюджетом з платежів і податків,
погашення банківських позик, відсотків, розрахунків з дебіторами, крім
розрахунків за товарними операціями.
Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати
касу. Каса – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а
також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових
документів. Посадову матеріально-відповідальну особу, яка завідує касою,
здійснює касові операції називають касиром.
Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах лімітів залишку.
Ліміт залишку готівки − це граничний розмір суми готівки, яка може
залишатися в касі в позаробочий час.
Вся готівка понад суми встановлених лімітів підприємства повинна
здаватися для зарахування на поточний рахунок у порядку і в строки,
встановлені та узгоджені з уставною банку, в якому відкрито поточний рахунок
одним із наступних способів:
до денних і вечірніх кас банківських установ;
інкасаторами Національного банку України або установ комерційних
банків до наступної здачі до банків;
до об‘єднаних кас при підприємствах для подальшої здачі до відповідних
банківських установ.
Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний
рахунок (до 24-ої години наступного дня), є грошовими коштами в дорозі.
Касові операції оформлюються документами, типові форми яких
затверджені Мінстатом України за згодою з НБУ і МФУ, це: КО-1
"Прибутковий касовий ордер"; КО-2 "Видатковий касовий ордер"; КО-3, КО-3а
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"Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів"; КО-4
"Касова книга"; КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".
Усі операції надходження і вибуття готівки на підприємстві
відображаються в Касовій книзі - це документ встановленої форми, що
використовується для здійснення первинного обліку готівки в касі. Кожне
підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в національній
валюті.
Звіт касира - це документ, який передається касиром в бухгалтерію, і
являє собою відривний аркуш касової книги з додатком прибуткових та
видаткових касових ордерів. У кінці місяця бухгалтер збирає всі касові звіти з
підшитими до них первинними документами за датами в зростаючому порядку
та зшиває в окрему папку. Контроль за правильним веденням Касової книги
здійснює головний бухгалтер підприємства.
Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі
підприємства призначений синтетичний активний, інвентарний рахунок 30
"Готівка" до якого відкриваються 2 субрахунки. За дебетом рахунку 30
"Готівка" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства,
за кредитом - виплата готівки.
З метою контролю за зберіганням готівкових коштів на підприємствах
проводиться інвентаризація каси. Результати інвентаризації каси
оформлюються "Акт про інвентаризацію каси". Під час інвентаризації каси
необхідно дотримуватись як вимог Положення № 637 так і загальних норм
Інструкції № 879.
Підзвітними особами – вважаються працівники підприємства, які
одержали гроші (аванс) у під звіт для проведення операційно-господарських
витрат, а також на службові відрядження. На підприємстві повинен бути
складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право
одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби.
Службові відрядження – вважається поїздка працівника за
розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного
пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної
роботи.
Суму авансу на відрядження, що видається в підзвіт, визначають на
підставі попереднього розрахунку. При цьому аванс на закордонне відрядження
повинен видаватися у валюті тієї країни, до якої працівник відряджається, або у
вільноконвертованій валюті в розмірах, зумовлених реальними потребами в
країні перебування з дотриманням вимог НБУ щодо виведення іноземної
валюти за кордон.
Видані під звіт суми повинні витрачатися тільки за призначенням.
Передача їх однією особою іншій забороняється. Видача готівки підзвіт
оформляється в касі видатковим касовим ордером за розпорядженням (наказом)
керівника, за умови, що у робітника немає заборгованості з попередніх авансів.
Авансовий звіт – документ типової форми, що подається підзвітними
особами, в якому зазначають отримані в підзвіт суми, фактично здійснені
витрати, залишок підзвітних сум, або їх перевитрачання.
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Синтетичних облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на
активно-пасивному рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". По
Дебету – відображаються суми, видані працівникам підприємства під звіт. По
Кредиту – списання виданих коштів – згідно з поданими авансовими звітами.
Сальдо може бути як дебетове, так і кредитове.
Для здійснення безготівкових операцій та зберігання понадлімітних
готівкових коштів підприємства відкривають в установах банків поточні
рахунки.
Поточний рахунок - це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій
установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій по
розрахунках підприємства.
Для відкриття поточних рахунків підприємства подають до установи банку
такі документи: заяву на відкриття рахунку встановленого зразка; копію
свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади,
засвідчену нотаріально; копію належним чином зареєстрованого статуту
(положення), засвідчену нотаріально; копію документа, що підтверджує взяття
підприємства на податковий облік, засвідчену фіскальною службою або
нотаріально; картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного
законодавства чи установчих документів підприємства надане право
розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену
нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку
включається також зразок відбитка печатки підприємства; довідку про
реєстрацію в Пенсійному фонді України.
Банк реєструє всі операції по руху коштів на рахунку спеціальній виписці
з особового рахунку підприємства, до якої додаються підтверджуючі
документи (платіжних доручень, чеків, акредитиві, платіжних карток тощо).
Джерелами надходження на поточний рахунок підприємства в установи банку є
грошові кошти, одержані від покупців за реалізовану продукцію, за надані
послуги іншим підприємствам та організаціям, кредити банків тощо.
Виписка банку – це документ, який видається банком підприємству та
відображає рух грошових коштів на поточному рахунку. Виписка банку заміняє
собою регістр аналітичного обліку за поточним рахунком, а тому обов‘язково
має містити дату, номер документа, короткий зміст записів на дебеті та кредиті,
а також залишки коштів на початок і кінець періоду.
Для обліку операцій на поточному банківському рахунку призначений
активний рахунок 31 "Рахунки в банках". За дебетом рахунку 31
відображається зарахування коштів, за кредитом списання коштів з рахунку.
Сьогодні в Україні, здійснюючи розрахунки, клієнти можуть застосовувати
систему електронних платежів "клієнт-банк".
Облік розрахунків з дебіторами регламентується П(С)БО 10 "Дебіторська
заборгованість". Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів
підприємству на дату складання бухгалтерської звітності. З метою ведення
обліку, за терміном погашення дебіторська заборгованість поділяється на:
довгострокову та поточну. Поточна дебіторська заборгованість - сума
дебіторської заборгованості, яка виникає під час нормального операційного
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циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. В
балансі поточна товарна дебіторська заборгованість відображається за чистою
реалізаційною вартістю.
Дебіторська заборгованість поділяється на: товарну (покупцями і
замовниками за реалізовану продукцію, товари, роботи послуги) і нетоварну
(іншими дебіторами за виданими авансами, підзвітними особами, за
нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків).
Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників
використовується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". За
дебетом відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів,
виконаних робіт, наданих послуг, яка включає ПДВ, акцизи та інші податків,
збори (обов‘язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та
позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації; за кредитом – сума
платежів, які надійшли на рахунки підприємств в банківських установах, в касу
та інші види розрахунків.
Облік нетоварної дебіторської заборгованості ведеться на рахунку 37
"Розрахунки з різними дебіторами". За дебетом рахунку 37 відображається
виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи
списання.
Тема 14. Облік фінансових інвестицій
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про фінансові інвестиції та розкриття її у фінансовій звітності визначає
П(С)БО12 "Фінансові інвестиції".
Інвестиції – грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в
об‘єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання
прибутку або досягнення соціального ефекту (або це вкладення коштів
підприємства в цінні папери та статутні капітали інших підприємств).
Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою
збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості
капіталу або отримання інших вигод для інвестора.
До фінансових інвестицій відносяться: акції; облігації; депозитні
сертифікати; казначейські зобов‘язання; інші цінні папери.
За періодом інвестування розрізняють інвестиції: довгострокові і
поточні.
В бухгалтерському обліку розрізняють:
Довгострокові (термін повернення більше 1 року);
Короткострокові (поточні) фінансові вкладення (до 1 року).
Фінансові інвестиції визнаються активом, відображаються на рахунках
бухгалтерського обліку та у відповідних статтях балансу за умови того, що:
очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов‘язаних
з їх використанням;
їх оцінка може бути достовірно визначена.
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При придбанні, перепродажу цінних паперів з каси або поточного рахунку
підставою для здійснення записів у бухгалтерському обліку є прибутково
касовий ордер чи виписка банку.
Для обліку господарських засобів, узагальнення інформації про наявність
та рух довгострокових інвестицій (вкладень) в цінні папери інших підприємств,
облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств,
створених на території країни та за кордоном призначений рахунок 14
"Довгострокові фінансові інвестиції".
За Дебетом рахунка відображається вартість довгострокових інвестицій, за
кредитом – їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання
дивідендів від об‘єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом
участі в капіталі.
Синтетичний облік поточних фінансових інвестицій ведеться на рахунку
35 "Поточні фінансові інвестиції". За дебетом - відображається придбання
(надходження) поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових
коштів, за кредитом – зменшення їх вартості та вибуття.
Для обліку доходів від реалізації фінансових інвестицій призначений
субрахунок 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій". За дебетом
цього рахунка відображається списання доходу на фінансовий результат (в
кредит рахунка 793), за кредитом – дохід від реалізації.
Облік собівартості реалізованих фінансових інвестицій ведеться на
субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій". За
дебетом якого відображається собівартість реалізованих фінансових інвестицій,
за кредитом – списання собівартості інвестицій на фінансовий результат.
Тема 15. Облік власного капіталу
Термін "капітал" походить від лат. capitalis – головний. У повсякденному
житті під капіталом розуміють: у вузькому розумінні – суму заощаджень,
достатню для ведення підприємницької діяльності, а в широкому розумінні –
все те, що має певну цінність.
Власний капітал – це загальна вартість засобів підприємства, які належать
йому на правах власності та використовуються ним для формування його
активів. Власний капітал − це частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов'язань.
Власний капітал включає такі основні елементи:
зареєстрований (пайовий) капітал;
капітал у дооцінках;
додатковий капітал;
резервний капітал;
нерозподілений прибуток (непокритий збиток);
вилучений капітал;
неоплачений капітал.
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Майно підприємства становлять необоротні й оборотні засоби. При
формування статутного капіталу в обліку слід дотримуватися принципу
автономності, згідно з яким кожне підприємство розглядається як юридична
особа, відокремлена від власників. Тому особисте майно власників,
засновників, акціонерів не повинно відображатися в обліку та звітності.
При формування статутного капіталу складається засновницький опис
майна.
Для відображення обліку власного капіталу призначені наступні балансові
рахунки:
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал". Зареєстрований (пайовий)
капітал характеризує величину статутного або пайового чи іншого
зареєстрованого капіталу відповідно до законодавства і установчих документів,
а також внески до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.
Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" призначено для обліку та
узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого
капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і
установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не
зареєстрованого статутного капіталу.
За кредитом - відображається збільшення зареєстрованого і пайового
капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не
зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).
Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" має такі субрахунки:
401 "Статутний капітал"
402 "Пайовий капітал"
403 "Інший зареєстрований капітал"
404 "Внески до незареєстрованого статутного капіталу"
41 "Капітал у дооцінках". Капітал у дооцінках призначено для обліку і
узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і
фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і
розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід).
Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених
активів, зменшення їх корисності тощо.
Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" має такі субрахунки:
411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів"
412 "Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів"
413 "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів"
414 "Інший капітал у дооцінках"
42 "Додатковий капітал". Додатково вкладений капітал – це сума
внесків засновників понад зареєстровану частину, які пов‘язані з придбанням
корпоративних прав. У складі додатково вкладеного капіталу виділяють:
емісійний дохід, пов‘язаний з придбанням акцій за ціною, вищою за
їх номінальну вартість, у акціонерних товариствах;
інші внески засновників понад зареєстрований статутний фонд, що
вносяться без рішень про зміну розміру статутного капіталу.
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Облік такого капіталу ведуть на рахунку 42 "Додатковий капітал", який
призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації
випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про вартість
необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та
інші види додаткового капіталу.
За кредитом - відображається збільшення додаткового капіталу, за
дебетом - його зменшення.
Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:
421 "Емісійний дохід"
422 "Інший вкладений капітал"
423 "Накопичені курсові різниці"
424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
425 "Інший додатковий капітал"
43 "Резервний капітал". Резервний капітал – сума резервів, створених,
відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок
нерозподіленого прибутку підприємства. Облік резервного капіталу ведуть на
рахунку 43 "Резервний капітал", який призначено для узагальнення інформації
про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до
чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого
прибутку.
За кредитом - відображається створення резервів, за дебетом - їх
використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу
на кінець звітного періоду.
Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та
напрямками використання
45 "Вилучений капітал". Вилучений капітал відображає фактичну
собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським
товариством у його учасників.
На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у
разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу,
анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.
За дебетом - відображається фактична собівартість акцій власної емісії або
часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом
- вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).
Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:
451 "Вилучені акції"
452 "Вилучені вклади й паї"
453 "Інший вилучений капітал"
Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів,
паїв).
46 "Неоплачений капітал". Неоплачений капітал показує заборгованість
засновників господарського товариства за внесками до статутного капіталу
підприємства.
На рахунку 46 "Неоплачений капітал" узагальнюється інформація про
зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.
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За дебетом - відображається заборгованість засновників (учасників)
господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за
кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.
Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених
неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником
(учасником) підприємства.
Документи з обліку власного капіталу:
неоплачений капітал, пайовий капітал - статут, довідки бухгалтерії,
видаткові та прибуткові касові ордери, протоколи зборів акціонерів
(засновників), установчі договори, накладні, акти оприбуткування, накази;
додатковий капітал - акти приймання-передачі основних засобів, довідки,
бухгалтерії, накладні, виписки банку, накази, установчі договори, протоколи
зборів акціонерів та учасників, акти переоцінок необоротних активів;
резервний капітал - довідок бухгалтерії, виписки банку, накази, установчі
договори, рішення зборів учасників;
вилучений капітал - реєстр акціонерів, видаткові та прибуткові касові
ордери, платіжні доручення, виписки банку, довідки бухгалтерії.
Тема 16. Облік зобов’язань
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про зобов‘язання та розкриття її у фінансовій звітності визначаються П(С)БО
11 "Зобов’язання".
Визначення, визнання, порядок оцінки та розкриття інформації щодо
зобов‘язань регламентуються також НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності", 13 "Фінансові інструменти".
Відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих
подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення
ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
Поточні зобов’язання – зобов‘язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні протягом
дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Зобов‘язання виникають через існуючі (завдяки минулим операціям чи
подіям) борги підприємства щодо передачі певних активів чи надання послуг
іншому підприємству в майбутньому. Отже, зобов‘язаннями виступає
заборгованість підприємства, яка виникає, головним чином, у зв‘язку з
придбанням товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує
для свого фінансування.
Зобов‘язання характеризуються:
конкретними економічними ресурсами (поверненню підлягають ресурси,
або їх грошовий еквівалент – залежно від умов договору);
адресністю (ресурси повертаються позикодавцю або іншій третій особі за
дорученням позикодавця);
строком погашення заборгованості;
43

винагородою за користування ресурсами;
санкціями за порушення договірних зобов‘язань за термінами і сумами
погашення заборгованості.
Зобов‘язання визнається і відображається у бухгалтерському обліку за
умови, що: його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Облік поточних зобов‗язань ведуть на рахунках 6-го класу "Поточні
зобов‘язання", які призначені для обліку даних та узагальнення інформації про
зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу
підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати
балансу.
На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик,
довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком
погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових
векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків
з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці,
розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів
майбутніх періодів.
На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63 "Розрахунки з
постачальниками та підрядниками", 64 "Розрахунки за податками й
платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 68 "Розрахунки за іншими
операціями" сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й
дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку
визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на
субрахунках.
У бухгалтерському обліку визнання зобов‘язань при придбанні
підприємством матеріальних та нематеріальних цінностей, послуг
здійснюються із дотриманням принципу відповідності. Тому використовується
метод нарахування, дотримання якого, з точки зору визнання зобов‘язань по
відношенню до своїх кредиторів, вимагає від підприємства правильного
визнання моменту переходу права власності на відповідні цінності або моменту
отримання послуг.
Саме у момент переходу права власності, який визначається, наприклад,
умовами контракту, за відсутності одночасного розрахунку у грошовій формі з
постачальниками та підрядниками виникають зобов‘язання за отримані активи.
Для обліку таких зобов‘язань використовується рахунок 63 "Розрахунки з
постачальниками та підрядниками". На даному рахунку ведеться облік
розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарноматеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
За кредитом відображається заборгованість за одержані від постачальників
та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за
дебетом – її погашання, списання тощо.
Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з
постачальниками і підрядниками є первинні документи. Порядок та форми
44

розрахунків між покупцем і постачальником визначаються у господарських
договорах або контрактах купівлі-продажу.
Основними типовими документами з оприбуткування запасів від
вітчизняного постачальника є накладні, товаротранспортні накладні, залізничні
накладні, акти про приймання матеріалів, податкові накладні (де вказується
податковий кредит з ПДВ) тощо.
Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, встановлюється
відповідність їх якості, кількості, асортименту умовам поставок і супровідним
документам. Якщо не виявлено розходжень, матеріали приймають. При цьому
можливі два варіанти оформлення оприбуткування: безпосередньо на документі
постачальника або шляхом виписування прибуткового ордера. Прибуткові
ордери використовують для кількісно – сумового обліку матеріалів, що
надходять від постачальників або з переробки.
Коли є розбіжності у кількості та якості з даними супровідних документів
постачальника, а також для матеріалів, що надійшли без платіжних документів,
складають Акт про приймання матеріалів. Акт складається комісією, яку
призначає керівник підприємства і до якої входять завідувач складу,
представник відділу постачання (або відповідальна особа) та ін. Цей акт є
підставою для оприбуткування бухгалтерією фактично прийнятих матеріалів.
Прибутковий ордер при цьому не заповнюється.
Товарно-матеріальні цінності, що доставлені від постачальника
залізничним транспортом, оприбутковуються на склад на підставі залізничної
накладної. При одержанні вантажів із залізничної станції експедитор повинен
перевірити відповідність кількості місць, що надходять, і знаків маркування на
них з даними супровідних документів. Якщо при прийманні вантажу буде
встановлено розходження з даними, зазначеними в транспортних документах,
або виникнуть питання щодо цілісності вантажу (зірвана або пошкоджена
пломба), складають комерційний акт. Цей акт є основою для подання претензій
до залізниці про відшкодування збитків.
Матеріальні цінності, що надійшли від постачальника автомобільним
транспортом, оприбутковують на склад на підставі товаротранспортної
накладної, одержаної від вантажовідправника.
У разі надходження вантажу на склад без документів відділ постачання
виписує наказ складу про приймання вантажу без документів. Завідувач складу
здає накази до бухгалтерії разом з прибутковими ордерами.
Платіжними документами, які використовуються при операціях оплати
товару, є рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки банків тощо.
Необхідно щоденно одержувати рахунки-фактури, перевіряти їх
відповідність надходженню матеріальних цінностей на склад підприємства
(відділ постачання) і контролювати своєчасність їх оплати.
Необхідно забезпечити своєчасне оформлення надходження матеріалів, за
цим мають стежити працівники бухгалтерії.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та
підрядником у розрізі кожного документа на сплату.
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Синтетичний облік розрахунків із постачальниками ведеться у Журналі 3
та Відомості 3.3 аналітичного обліку до рахунку 63 "Розрахунки з
постачальниками та підрядниками".
Записи в журналі здійснюються за фактичною собівартістю придбання
запасів, яка складається з їх купівельної ціни, податку на додану вартість і
транспортно-заготівельних витрат.
Фактична собівартість запасів визначається у кінці місяця після підрахунку
загальної суми транспортно-заготівельних витрат і розрахунків їх розподілу
між окремими видами запасів. Протягом місяця записи в Журналі 3 робляться
на підставі документів постачальника, які надходять у бухгалтерію та
відповідним чином обробляються. Доцільно відображати вартість матеріальних
цінностей за купівельними цінами, за які приймається ціна постачальника, що
показана в рахунках до оплати. Усі інші елементи, що вказані у рахунках
постачальника, у ціну не входять і відображають окремо або входять до складу
транспортно-заготівельних витрат, які збираються за дебетом рахунку 20
"Виробничі запаси".

Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Види заробітної плати: основна заробітна плата; додаткова заробітна; інші
заохочувальні та компенсаційні виплати.
Форми оплати праці: погодинна та відрядна. При погодинній формі
оплати праці підставою для нарахування є табель обліку робочого часу, при
відрядній - наряд на відрядну роботу, листок на доплату.
Заробітна плата при погодинній оплати праці нараховується шляхом
множення погодинної тарифної ставки на кількість відпрацьованих годин.
Заробітна плата при відрядній оплаті праці визначається як добуток обсягу
виконаних робіт (виготовленої продукції) на відрядну розцінку.
Крім заробітку за відпрацьований час або виконаний обсяг робіт існують
доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників.
Основою для видачі заробітної плати служать розрахунково-платіжна чи
платіжна відомості. Заробітна плата виплачується робітникам регулярно в
робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох
разів в місяць через проміжок часу, який не перевищує 16 календарних днів.
Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться на пасивному
рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". На ньому ведеться
узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як
до облікового, так і до необлікового складу підприємства, з оплати праці (за
всіма видами зарплати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за не
одержану персоналом у встановлений термін суми із оплати праці
(розрахунки з депонентами).
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За кредитом - відображається нарахована працівникам підприємства
основна і додаткова зарплата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності,
інші нарахування, за дебетом – виплата зарплати, премій, допомоги тощо, а
також суми утриманих податків, платежів за виконавчими листами, вартість
одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок зарплати та інші
утримання із сум оплати праці персоналу.
Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір
заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого не може
провадитися оплата за виконану працівником місячну або погодинну норму
праці (обсяг робіт).
Заробітна плата має виплачуватись у строки, встановлені колективним
договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не
перевищує 16 календарних днів. У разі, коли день виплати заробітної плати
збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата
виплачується напередодні.
Нараховані, але не отримані персоналом у встановлений строк суми з
оплати праці, відображаються по Д-т 661 "Розрахунки за заробітною платою" та
К-т 662 "Розрахунки за депонентами". Не одержана в строк зарплата має назву
депонована.
На кожного працівника у відділі кадрів відкривається особова картка, в
якій зазначаються необхідні анкетні дані про працівника та всі зміни, які
відбуваються у його роботі.
На кожному підприємстві ведеться облік особового складу з
використанням таких первинних документів: наказ про приймання на роботу
(форма № П-1), про переведення на іншу роботу, про надання відпустки, про
припинення трудового договору (контракту). Відповідно в бухгалтерії
відкривається особовий листок, де фіксується усі нарахування та утримання з
заробітної плати. Обов‘язковим документом, що ведеться на підприємстві, є
трудова книжка працівника, яка засвідчує стаж роботи. Трудова книжка
зберігається на основному місці роботи. На звільнення з роботи в результаті
припинення трудового договору (контракту) видається "Наказ (розпорядження)
про припинення трудового договору (контракту)" (форма № П-8).
Облік використання робочого часу (вихід на роботу, відпрацьований час,
невиходи на роботу з різних причин та ін.) ведеться в табелі (для цього
використовують "Табель обліку використання робочого часу" форми №№ П-13,
П-14), який складає призначена особа і передає в бухгалтерію, як правило, два
рази на місяць: для нарахування заробітної плати за першу половину місяця і
розрахунку заробітної плати за місяць. Табель – це первинний документ з
обліку відпрацьованого часу. Табель ведеться на протязі місяця керівником або
обліковцем конкретного підрозділу, а в кінці із підписами вказаних осіб
передається до бухгалтерії.
Первинними документами з обліку виробітку є рапорти або відомості
виробітку бригад.
Операції, які передбачені технологічним процесом, оплачуються за
нарядами на відрядні роботи, а різні доплати – за листками на доплату.
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Наряд – це комбінований документ, в якому вказується завдання на
виконання певних робіт і підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт.
Оплата часу простоїв, які сталися не з вини працівника, оформляються
листком обліку простоїв. На оплату робіт із виправлення браку продукції
виписується окремий наряд з відміткою "Виправлення браку".
Для виплати заробітної плати оформлюються видаткові касові ордери,
розрахунково-платіжні відомості або платіжні відомості.
Розрахунково-платіжна відомість – це зведений документ, який
відображає розрахунки з робітниками та службовцями з оплати праці.
Синтетичний облік оплати праці підприємства ведуть у Журналі 5 або
5А та в Головній книзі.
З оплати праці членів трудового колективу й осіб, які працюють на
підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом,
виконують разові та випадкові роботи, відбуваються різні нарахування та
утримання: вирахувати із суми зарплати ПДФО, з врахуванням при
необхідності ПСП; нарахувати ЄСВ; утримати із заробітної плати військовий
збір.
Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства
Відповідно до П(С)БО16 "Витрати", під витратами розуміють
зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення
зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
Розкриття інформації про витрати в фінансовій звітності визначається П(С)БО
16 "Витрати". Для обліку витрат призначені рахунки класу 8 "Витрати за
елементами" (для накопичення інформації про витрати за елементами, що
зумовлено потребою заповнення відповідного розділу ф. № 2 "Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)") та рахунки класу 9 "Витрати
діяльності", які служать для систематизації інформації про витрати за
функціональними ознаками. Відповідність найменування рахунків і відповідних
рядків ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" дає
змогу порівнювати доходи і витрати від різних видів діяльності. У кінці періоду
рахунки обліку витрат закриваються через списання їх сальдо на рахунок 79
"Фінансові результати".
Витрати з метою обліку класифікуються за видами діяльності. Для обліку
витрат основної операційної діяльності використовується рахунок 90
"Собівартість реалізації". Облік операційних витрат ведеться на рахунках 91
"Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати
на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".
За дебетом рахунку 90-94 відображається сума визнаних витрат, за
кредитом – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
До фінансових витрат відносяться витрати пов‘язані із залученням
капіталу (відсотки за позики, по векселях, за облігаціями) облік ведеться на
рахунку 95 "Фінансові витрати".
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На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" відображають збитки,
спричинені інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік
яких здійснюється за методом участі в капіталі.
На рахунку 97 "Інші витрати" обліковують: собівартість реалізації
фінансових інвестицій, втрати від зменшення корисності активів; втрати від
неопераційних курсових різниць; інші витрати.
За дебетом рахунків 95; 96; 97 відображаються суми витрат, за кредитом
– списання витрат на рахунок 79 "Фінансові результати".
Для обліку податку на прибуток призначено рахунок 98 "Податок на
прибуток".
За дебетом - відображається нарахована сума податку на прибуток, яка
підлягає сплаті, за кредитом - включення суми податку до фінансових
результатів на рахунок 79 "Фінансові результати".
Витрати відображаються у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)" у момент вибуття активу або збільшення зобов‘язання, які
призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Витрати
включаються до складу ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)" згідно з принципами нарахування та відповідності доходів та
витрат.
Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів
Як економічна категорія, дохід (виручка) є потоком грошових коштів та
інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів,
робіт, послуг.
П(С)БО 15 "Дохід" визначає порядок формування в обліку інформації про
доходи діяльності підприємства.
Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" використовують для
обліку доходів і фінансових результатів, причому назва рахунків відповідає
рядкам № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", що
полегшує його складання. У кінці періоду рахунки доходів закриваються через
списання їх сальдо на рахунок 79 "Фінансові результати".
Для обліку доходу основної операційної діяльності призначений рахунок
70 "Доходи від реалізації". Інший операційний дохід обліковується на рахунку
71 "Інший операційний дохід". На цьому рахунку узагальнюється інформація
про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді,
крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
За кредитом (70 і 71 рахунків) - відображається збільшення (одержання)
доходу, за дебетом – сума непрямих податків (ПДВ, АП та інших зборів та
платежів) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові
результати".
Бухгалтерський облік доходу від участі в капіталі ведеться на рахунку 72
"Дохід від участі в капіталі" (відображають дохід, отриманий від інвестицій в
асоційовані, дочірні або спільні підприємства, якщо облік цих інвестицій ведуть
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методом участі в капіталі). Облік інших фінансових доходів ведеться на
рахунку 73 "Інші фінансові доходи" (одержані відсотки, дивіденди тощо). Для
інших доходів призначений рахунок 74 "Інші доходи" (дохід від реалізації
фінансових інвестицій, необоротних активів, неопераційних курсових різниць
тощо.
За кредитом (рахунків 72-74) - відображається збільшення (одержання
доходу) за видами діяльності, за дебетом – належна сума непрямих податків та
списання доходів в порядку закриття рахунків на рахунок 79 "Фінансові
результати".
Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться на рахунку 79
"Фінансові результати", на якому узагальнюється інформація про фінансові
результати діяльності підприємства.
За кредитом - відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також
належна сума нарахованого податку на прибуток.
Сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" при його закритті списується на
рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Якщо дебетовий
обороти рахунку 79 "Фінансові результати" перевищують кредитовий, то
різниця списується в дебет 442 "Непокриті збитки", якщо навпаки, − то в
кредит 441 "Прибуток нерозподілений".
Чистий фінансовий результат (прибуток або збиток) визначається як
різниця між фінансовим результатом до оподаткування та сумою витрат з
податку на прибуток.
Тема 20. Фінансова звітність
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства.
Бухгалтерський облік є обов‗язковим видом обліку, який ведеться
підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що
використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського
обліку.
Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність
у грошовій одиниці України.
Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
а також Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Головні вимоги до звітності – це реальність, ясність, своєчасність,
єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з
минулими. Якісні характеристики фінансової звітності такі: інформація, яка
надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на
однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні
знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.
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Звітність - це система показників у формі таблиці, які відображають обсяг
і результати діяльності підприємства. Її складання завершальний етап облікової
роботи. Звітність визначена НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності" як бухгалтерська звітність і відображає фінансовий стан
підприємства та результати його діяльності за звітний період. Метою такої
звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола
користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової
інформації під час прийняття економічних рішень.
До користувачів фінансових звітів належать існуючі та потенційні
інвестори, працівники, кредитори, клієнти, урядові установи та громадськість.
Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам
порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові звіти
різних підприємств. Передумовою зіставності є наведення відповідної
інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову
політику і її зміни.
Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам,
НП(С)БО 1 вимагає наявність у ній даних про: підприємство; дату звітності та
звітний період; валюту звітності та одиницю її виміру; облікову політику
підприємства та її зміни; аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;
консолідацію фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів
діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільних
підприємствах; виявлені помилки та пов'язані з ними коригування; іншу
інформацію.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні", на основі даних бухгалтерського обліку підприємства
зобов‘язані складати фінансову звітність. Відповідно до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність
підприємства не становить комерційної таємниці.
Фінансова звітність підприємства включає такі звіти:
Форма № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 "Звіт про
фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід), форма № 3 "Звіт про рух
грошових коштів" (зі прямим та непрямим методом), форма № 4 "Звіт про
власний капітал", примітки до фінансової звітності.
Баланс підприємства – це таблиця встановленої форми, в якій ліворуч
розміщуються активи підприємства, а праворуч – пасиви, які включають
капітал і зобов‘язання. Структура Балансу, який застосовується підприємствами
в Україні наведена на рис. 11.
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Баланс (Звіт про
фінансовий стан)

Активи (А) (інвестиції)

=

Пасив (К + З) (фінансування)

Розділ І. "Необоротні активи" це всі активи, що не є оборотними
(включає 9 статей)

Розділ І. "Власний капітал" це частина в активах, що
залишається після вирахування
зобов‘язань (включає 7 статей)

Розділ ІІ. "Оборотні активи" це
грошові
кошти
та
їх
еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші
активи, призначені для реалізації
чи
споживання
протягом
операційного циклу чи протягом
12 місяців з дати Балансу
(включає 9 статей)

Розділ
ІІ.
"Довгострокові
зобов’язання і забезпечення" - це
всі зобов‘язання, які не є
поточними
та
кредиторська
заборгованість без визначеного
терміну погашення та цільове
фінансування (включає 5 статей)
Розділ
ІІІ.
"Поточні
зобов’язання і забезпечення" - це
зобов‘язання, які будуть погашені
протягом операційного циклу
підприємства або повинні бути
погашені протягом 12 місяців з
дати Балансу та кредиторська
заборгованість без визначеного
терміну погашення та цільове
фінансування (включає 5 статей)

Розділ ІІІ. "Необоротні активи,
утримувані для продажу, та
групи вибуття" - це сукупність
активів, які плануються до
продажу або відчуження в інший
спосіб однією операцією, та
зобов'язання, які прямо пов'язані з
такими активами, що будуть
передані (погашені) в результаті
такої операції

Розділ ІV. "Зобов’язання, пов’язані з
необоротними
активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття"

Рис. 11. Структура Балансу згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності"
Основними правилами складання і подання Балансу як і будь-якої іншої
форми фінансової звітності підприємства є:
1) перед складання річного Балансу обов‘язковим є проведення інвентаризації
активів та зобов‘язань підприємства;
2) не допускається згортання статей активів, зобов‘язань, крім окремих
випадків передбачених окремими пунктами П(С)БО;
3) Баланс підписують керівник та бухгалтер підприємства, ставиться печатка;
4) від‘ємні значення та показники для вирахування наводяться у дужках;
5) прокреслюють рядки форми, які не мають показників;
6) заповнюють Баланс у тисячах гривнях без десяткових знаків;
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7) монетарні статті балансу, які стосуються операцій в іноземній валюті,
перераховуються в грошову одиницю України за курсом НБУ на останній день
звітного періоду;
8) не допускається виправлення, закреслення тощо.
Наступним кроком заповнення Балансу є те, що дані на початок звітного
періоду переносяться із попереднього звіту, а дані на кінець звітного періоду
заповнюється за сальдо синтетичних рахунків з Головної книги за журнальною
формою обліку або з оборотної відомості за синтетичними рахунками при
інших формах обліку.
Визначення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
наведено у НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", відповідно до
якого Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – це звіт про
доходи, витрати і результати діяльності підприємства.
Метою складання звіту є надання користувачам повної, правдивої і
неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний
дохід підприємства за звітний період. Необхідність складання Звіту про
фінансові результати полягає у тому, що:
1. Звіт надає інформацію про активність та результативність діяльності
підприємства за певний проміжок часу.
2. Звіт є основою, на підставі якої будується прогноз майбутньої
діяльності підприємства.
3. Звіт відображає величину та джерела формування фінансового
результату господарювання, складу та структури витрат, пов‘язаних з основною
діяльністю підприємства.
Форма № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
подається зацікавленим користувачам щоквартально та за звітний рік. Суми
доходів і результати витрат підприємства, а також непрямих податків у звітній
формі наводяться в тисячах гривень без знаків після коми.
Метою складання ф. № 3 "Звіту про рух грошових коштів" є надання
користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої
інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх
еквівалентах за звітний період.
У звіті про рух грошових коштів розгорнуто наводяться суми надходжень
та видатків грошових коштів підприємства, що виникають в результаті
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду.
Ф. № 4 "Звіт про власний капітал" призначений для розкриття
інформації про події та операції, які вплинули на кінцеві залишки складових
власного капіталу Звіту про власний капітал та його взаємозв‗язок із Балансом.
Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу
Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого
підприємництва в Україні запроваджена з метою державної підтримки малого
підприємництва.
Усім підприємствам, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм
власності, у тому числі й малих, необхідно вести бухгалтерський облік і
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складати фінансову звітність згідно із Законом України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16.07.99 р., який
визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності в Україні.
Для відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку
використовують такий план рахунків:
- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських
операцій
суб‘єктів
малого
підприємництва
(затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня
2001 року № 186 (зі змінами та доповненнями).
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт
суб‘єкта малого підприємництва": затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 25 лютого 2000 р. № 39 (із змінами та доповненнями) визначає
зміст і форму Фінансового звіту суб‘єкта малого підприємництва в складі
балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) та порядок
заповнення його статей.
Тема 22. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
Використання МСБО є вимогою часу для інтеграції України на світовий
економічний простір. Україні для активізації процесів уніфікації та
стандартизації системи обліку та фінансової звітності використовує – МСФЗ.
"Стандарт" з англійської мови перекладається як норма, зразок.
Під бухгалтерським стандартом розуміють стандартні вимоги до методів
та процедур ведення бухгалтерського обліку: нарахування амортизації, оцінка
запасів, нарахування податків, облік курсових різниць тощо. Стандарти обліку
можна поділити на три види:
Національні – це нормативи з бухгалтерського обліку, які розробляються
кожною країною самостійно для внутрішнього користування.
Регіональні – це стандарти, що діють в певних країнах, визначеного
регіону.
Міжнародні – це стандарти, які розроблюються Комітетом з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) і рекомендовані до застосування.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) це система
принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності. МСБО виникли внаслідок інтеграційних процесів в
економіці й спрямовані на зближення бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в різних країнах світу.
Фінансова звітність підприємств різних країн світу має певні відмінності,
які зумовлені соціальними, економічними та політичними чинниками.
Тому, для забезпечення гармонізації фінансової звітності в 1973 року в
Лондоні було створено Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (КМСБО). Його було засновано на підставі угоди, укладеної фаховими
організаціями бухгалтерів Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади,
Голландії, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії. Членами Комітету з
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МСБО є професійні бухгалтерські організації. На сьогоднішній день Комітет
об‘єднує 153 професійних організацій з 112 країн світу.
Згідно з Конституцією Комітету з МСБО його метою є формування,
видання та вдосконалення в інтересах суспільства стандартів бухгалтерського
обліку, яких слід дотримуватися при поданні фінансових звітів, а також
сприяння прийняттю та додержанню їх в усіх країнах.
Тест 1
Хто був основоположником обліку як методичної науки:
1) Адам Сміт
2) Давід Рікардо
3) Лука Пачолі
4) немає правильної відповіді
Тест 2
Традиційно в Україні господарський облік поділяється на:
1) фінансовий, податковий, управлінський
2) оперативний, статистичний, бухгалтерський
3) бухгалтерський, виробничий, управлінський
4) немає правильної відповіді
Тест 3
Не є етапами (стадіями) господарського обліку:
1) спостереження, вимірювання
2) групування і узагальнення
3) реєстрація фактів господарського життя
4) немає правильної відповіді
Тест 4
Користувачів інформації бухгалтерського обліку поділяють на:
1) дійсних і потенційних
2) прямих та опосередкованих
3) внутрішніх і зовнішніх
4) немає правильної відповіді
Тест 5
Що являє собою господарська операція в системі обліку:
1) виконану роботу в технологічному процесі
2) отриману продукцію від виробника
3) перераховані кошти постачальнику за матеріали
4) всі відповіді правильні
Тест 6
З яких послідовних операцій складається процес обліку:
1) визначення, оцінка, зарахування, інформація
2) встановлення, вимірювання, уточнення, зарахування
3) спостереження, сприйняття, вимірювання, фіксацій
4) немає правильної відповіді
Тест 7
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Метою якого виду обліку є здійснення обліку витрат на виробництво та
складання всіх видів калькуляцій собівартості продукції:
1) статистичного
2) управлінського
3) податкового
4) немає правильної відповіді
Тест 8
Що було першопричиною виникнення бухгалтерського обліку:
1) ринкові відносини
2) матеріальне виробництво
3) товарний обіг
4) немає правильної відповіді
Тест 9
Який з видів господарського обліку може мати суцільний характер:
1) фінансовий
2) бухгалтерський
3) статистичний і бухгалтерський
4) немає правильної відповіді
Тест 10
Обчислення показників доходів та витрат, а також визначення прибутку для
розрахунку суми податку є функція:
1) бухгалтерського обліку
2) фінансового обліку
3) управлінського обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 11
Не є обов‘язковим і використовується виключно для внутрішніх потреб
управління:
1) бухгалтерського обліку
2) аналітичного обліку
3) статистичного обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 12
Що є метою ведення бухгалтерського обліку:
1) отримання максимального прибутку
2) забезпечення стабільної економіки
3) надання правдивої інформації про стан і результати господарювання
4) немає правильної відповіді
Тест 13
Натуральні вимірники використовуються для:
1) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей
2) розрахунку погодинної заробітної плати
3) складання фінансової звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 14
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Бухгалтерський облік належить до циклу:
1) юридичних дисциплін
2) математичних дисциплін
3) філософських дисциплін
4) немає правильної відповіді
Тест 15
Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:
1) суворо документований
2) вартісний
3) суцільний, безперервний
4) всі відповіді правильні
Тест 16
Обов‘язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:
1) Податковому кодексі України
2) Законі України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖
3) Міжнародних стандартах фінансової звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 17
Яке з наведених нижче тверджень правильне:
1) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошовий вимірник
2) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із
натуральними
3) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські
операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудових вимірниках
4) немає правильної відповіді
Тест 18
Що є предметом бухгалтерського обліку:
1) господарські факти, явища і процеси та джерела їх утворення
2) виробничо-господарська діяльність підприємства
3) технологічні процеси виробництва
4) немає правильної відповіді
Тест 19
Що характеризує собою метод бухгалтерського обліку:
1) це сукупність способів і прийомів відображення господарської діяльності
підприємства в обліку
2) це послідовність формування бухгалтерських проводок в обліку
господарських операцій
3) це порядок визначення результатів господарської діяльності підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 20
Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета бухгалтерського
обліку:
1) стан і використання засобів підприємства у процесі відтворення
2) стан господарських засобів, їх використання і результати, узагальнені для
потреб управління
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3) факти господарської діяльності з одного боку і процес відтворення з іншого
4) всі відповіді правильні
Тест 21
Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов‘язань, власному
капіталі підприємства, називається:
1) господарською діяльністю
2) господарською практикою
3) господарською операцією
4) немає правильної відповіді
Тест 22
Не належать до залучених засобів:
1) кошти, отримані від випуску облігацій
2) кошти, отримані від випуску акцій
3) кредити банків
4) немає правильної відповіді
Тест 23
Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило змінюють
свою форму, і свою вартість повністю переносять на вартість продукції, вони
називаються:
1) вилученими
2) залученими
3) основними
4) немає правильної відповіді
Тест 24
Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов‘язань
здійснюється, виходячи з такого припущення:
1) підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою діяльність
2) підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно
скорочувати свою діяльність
3) підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися
4) немає правильної відповіді
Тест 25
Який з перелічених прийомів не належить до принципів бухгалтерського
обліку:
1) обачність
2) автономність
3) превалювання формою над сутністю
4) немає правильної відповіді
Тест 26
Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу
бухгалтерського обліку:
1) оцінка
2) калькуляція
3) подвійний запис
4) немає правильної відповіді
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Тест 27
Для розкриття сутності бухгалтерського обліку широко використовують
загальнонаукові методи:
1) діалектичний
2) історичний та системний підходи
3) метод індукції та дедукції
4) всі відповіді правильні
Тест 28
На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно запобігати
заниженню оцінки зобов‘язань та витрат і завищенню оцінки активів та
доходів:
1) послідовність
2) автономність
3) повного висвітлення
4) немає правильної відповіді
Тест 29
На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов‘язання
власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності:
1) обачності
2) повного висвітлення
3) автономності
4) немає правильної відповіді
Тест 30
Джерелами формування майна підприємства можуть бути:
1) зобов‘язання і активи
2) активи і капітал
3) зобов‘язання і капітал
4) немає правильної відповіді
Тест 31
Доповніть речення: "Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих
складових, які називаються ....."
1) джерелами господарських засобів
2) об‘єктами бухгалтерського обліку
3) активами
4) немає правильної відповіді
Тест 32
Відповідно до базових принципів бухгалтерського обліку пріоритетною
оцінкою активів має бути:
1) оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання
2) оцінка за поточною ринковою вартістю
3) проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції
4) немає правильної відповіді
Тест 33
Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність має містити:
1) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій
59

2) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та інших
подій
3) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських
операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що приймають на її
основі
4) немає правильної відповіді
Тест 34
Бухгалтерський облік вивчає свій предмет за допомогою таких методів:
1) хронологічного і систематичного спостереження
2) вимірювання господарських засобів і процесів
3) реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації
4) всі відповіді правильні
Тест 35
Суть оцінки полягає:
1) у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів
2) в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий
3) в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у процесі
виготовлення продукції
4) немає правильної відповіді
Тест 36
Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського
життя здійснюється за допомогою:
1) документації та інвентаризації
2) рахунків та подвійного запису
3) оцінки та калькуляції
4) немає правильної відповіді
Тест 37
Елементами методу бухгалтерського обліку є:
1) документування та інвентаризація
2) оцінювання та калькуляція
3) бухгалтерські рахунки та подвійний запис
4) всі відповіді правильні
Тест 38
Метод бухгалтерського обліку – це:
1) сукупність способів і прийомів відображення господарської діяльності
підприємства в обліку
2) послідовність формування бухгалтерських проводок в обліку господарських
операцій
3) система способів, прийомів, що забезпечують суцільне, безперервне і
взаємопов‘язане відображення та економічне узагальнення в грошовій оцінці
об‘єктів бухгалтерського обліку з метою створення інформації для управління
підприємством
4) немає правильної відповіді
Тест 39
Основні причини виникнення подвійного запису:
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1) виникнення капіталістичних відносин у результаті економічного розвитку
суспільства
2) розвиток торгівлі та кредитних відносин
3) виникнення компаній
4) немає правильної відповіді
Тест 40
Бухгалтерський баланс:
1) метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис
2) показує склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням)
і джерелами утворення на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику
3) є однією з основних форм бухгалтерської звітності
4) всі відповіді правильні
Тест 41
Батько бухгалтерської справи є:
1) Л. Пачолі
2) Б. Котрулі
3) Леонардо да Вінчі
4) немає правильної відповіді
Тест 42
Бухгалтерські рахунки – це:
1) спосіб поточного групування у встановленому порядку
2) локальна інформаційна система для групування економічно однорідних
об'єктів обліку
3) прийом відображення стану та руху господарських засобів та їх джерел за
певний період
4) всі відповіді правильні
Тест 43
Кореспонденція рахунків – це:
1) спосіб узагальненого відображення та співставлення інформації про окремі
об‘єкти обліку
2) взаємозв‘язок між рахунками, який виникає в наслідок відображення на них
господарських операцій методом подвійного запису
3) прийом грошового узагальнення інформації про об‘єкти обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 44
Економічне значення подвійного запису в бухгалтерському обліку:
1) спосіб відображення об‘єктів обліку на рахунках
2) елемент методу бухгалтерського обліку
3) допомагає забезпечити контроль за збереженням майна господарства
4) немає правильної відповіді
Тест 45
Історичні свідчення про бухгалтерію, яка велася методом подвійного запису,
вперше датовано в:
1) 1440 році
2) 1340 році
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3) 1540 році
4) немає правильної відповіді
Тест 46
Інвентаризація – це:
1) науковий метод
2) спосіб грошового вимірювання об‘єктів бухгалтерського обліку, при якому
натуральні і трудові вимірники переводяться у грошові
3) метод контролю наявності та руху майна, заборгованості, роботи матеріально
відповідальних осіб
4) немає правильної відповіді
Тест 47
Автором праці "Трактат про рахунки і записи" є:
1) Л. Пачолі
2) Б. Котрулі
3) Т. Зербі
4) немає правильної відповіді
Тест 48
Основні причини виникнення подвійного запису:
1) технічна недосконалість простих записів
2) необхідність вдосконалення контролю облікових записів
3) розуміння наявності подвійного характеру господарських явищ
4) немає правильної відповіді
Тест 49
Який з перерахованих методичних прийомів належить до елементів методу
бухгалтерського обліку:
1) інвентаризація
2) оцінка
3) звітність
4) всі відповіді правильні
Тест 50
Подвійний запис - це:
1) елемент відображення операції
2) спосіб відображення господарської операції за дебетом одного рахунку та
кредитом другого на одну й ту саму суму
3) спосіб економічного групування та узагальнення відображення стану
господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх
формування і цільовим призначенням у грошовій оцінці на відповідну дату
4) немає правильної відповіді
Тест 51
Періодичне узагальнення інформації про господарські процеси забезпечує:
1) інвентаризація
2) документація
3) бухгалтерська звітність
4) немає правильної відповіді
Тест 52
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Прийомами вартісного вимірювання об‘єктів бухгалтерського обліку є:
1) оцінювання
2) інвентаризація
3) калькуляція
4) немає правильної відповіді
Тест 53
Бухгалтерський баланс і звітність - це:
1) спосіб заключного узагальнення облікових записів
2) необхідність вдосконалення контролю облікових записів
3) спосіб вартісного вимірювання об‘єктів і явищ, що обліковуються
4) немає правильної відповіді
Тест 54
Калькулювання – це:
1) спосіб грошового вимірювання об‘єктів бухгалтерського обліку
2) способи та прийоми обчислення собівартості об‘єктів бухгалтерського обліку
у грошовому вимірнику з метою контролю витрат підприємства
3) спосіб перевірки фактичної наявності матеріальних цінностей і грошових
коштів
4) немає правильної відповіді
Тест 55
Прийомами взаємопов‘язаного відображення, узагальнення і співставлення
інформації про окремі об‘єкти бухгалтерського обліку виступають:
1) оцінка і калькулювання
2) рахунки і подвійний запис
3) баланс і звітність
4) немає правильної відповіді
Тест 56
Прийомами первинного спостереження об‘єктів бухгалтерського обліку є:
1) рахунки і подвійний запис
2) документування і інвентаризація
3) баланс і звітність
4) немає правильної відповіді
Тест 57
Структура плану рахунків зорієнтована на потреби:
1) складання фінансової звітності
2) складання податкової звітності
3) виробництва
4) немає правильної відповіді
Тест 58
Господарські операції безпосередньо відображаються:
1) на рахунках
2) в балансі
3) на рахунках і в балансі одночасно
4) немає правильної відповіді
Тест 59
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Наявність на певний момент часу засобів, коштів і джерел – це:
1) оборот
2) залишок
3) сума
4) немає правильної відповіді
Тест 60
Рахунки, які відображають джерела господарських засобів, є:
1) активними
2) пасивними
3) позабалансовими
4) немає правильної відповіді
Тест 61
Активні рахунки призначені для обліку:
1) заборгованості підприємства перед підзвітними особами
2) кредиторської заборгованості
3) дебіторської заборгованості
4) немає правильної відповіді
Тест 62
Подвійним записом називають відображення кожної господарської операції
двічі:
1) в активі й пасиві балансу
2) за дебетом одного і кредитом іншого рахунка
3) за дебетом і кредитом одного рахунка
4) немає правильної відповіді
Тест 63
З якою метою здійснюють класифікацію рахунків бухгалтерського обліку:
1) для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку від
аналітичних
2) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунка
3) для поділу рахунків на балансові й позабалансові
4) немає правильної відповіді
Тест 64
При класифікації за економічним змістом рахунки поділяються на:
1) регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів
2) рахунки засобів, джерел їх утворення, операційні
3) рахунки засобів, джерел їх утворення, господарських процесів та їх
результатів
4) немає правильної відповіді
Тест 65
План рахунків бухгалтерського обліку призначений для:
1) задоволення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів
2) ідентифікації рахунків з показниками та статтями фінансової звітності
3) інформації окремих рахунків та субрахунків
4) всі відповіді правильні
Тест 66
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Позабалансові рахунки використовуються для:
1) обліку майна, яке фактично не належить підприємству
2) обліку непрямих витрат підприємства
3) коригування показників основних рахунків
4) немає правильної відповіді
Тест 67
На рахунках господарських засобів обліковують господарські операції,
пов‘язані з:
1) виробництвом продукції та визначенням фінансового результату
2) придбання ресурсів та визначення характеру заборгованості
3) реалізацією продукції та розрахунком податку на прибуток
4) немає правильної відповіді
Тест 68
Регулюючі рахунки призначені для:
1) обліку джерел утворення засобів
2) уточнення оцінки об‘єктів, відображених на калькуляційних рахунках
3) регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків
4) немає правильної відповіді
Тест 69
Термін „Кредит‖ латинською означає:
1) "він винен"
2) "мінус"
3) "він вірить"
4) немає правильної відповіді
Тест 70
Накопичена інформація про рух об‘єкта обліку, відображеного за дебетом і
кредитом називається:
1) сальдо
2) залишок
3) оборот
4) немає правильної відповіді
Тест 71
За будовою активні і пасивні рахунки відрізняються:
1) початковим сальдо
2) оборотами
3) назвами
4) немає правильної відповіді
Тест 72
Пасивні рахунки призначені для обліку:
1) дебіторської заборгованості
2) капіталу
3) обліку майна
4) немає правильної відповіді
Тест 73
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Залежно від обліку чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяються
на:
1) балансові й позабалансові
2) активні і пасивні
3) активні, пасивні й контрактивні
4) немає правильної відповіді
Тест 74
Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком необхідно:
1) до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і відняти
дебетовий
2) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і відняти
кредитовий
3) від початкового дебетового залишку відняти кредитовий оборот і відняти
дебетовий
4) немає правильної відповіді
Тест 75
Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки поділяються:
1) активні й пасивні
2) закриті й відкриті
3) синтетичні й аналітичні
4) немає правильної відповіді
Тест 76
Процес відкриття рахунка – це:
1) запис початкового сальдо на підставі статей балансу
2) запис оборотів за дебетом і кредитом
3) надання рахунку назви
4) немає правильної відповіді
Тест 77
Яким є рахунок "Товари":
1) балансовим активним
2) балансовим пасивним
3) позабалансовим
4) немає правильної відповіді
Тест 78
За джерелами складання баланси поділяються на:
1) інвентарні
2) вступні
3) прості
4) немає правильної відповіді
Тест 79
Ліва сторона балансу має назву:
1) дебет
2) пасив
3) кредит
4) немає правильної відповіді
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Тест 80
За обсягами даних баланси поділяються на:
1) ліквідаційні
2) генеральні
3) зведені
4) немає правильної відповіді
Тест 81
В бухгалтерському обліку термін "баланс" означає:
1) елемент методу бухгалтерського обліку
2) звітна таблиця, одна з форм бухгалтерської звітності, що містить в собі дані
про стан господарських засобів і джерел їх формування підприємства на певну
дату
3) залучення господарських засобів за рахунок певних джерел
4) правильні відповіді 1) та 2)
Тест 82
Третій тип змін у балансі впливає на:
1) актив
2) актив і пасив в бік збільшення
3) актив і пасив в бік зменшення
4) немає правильної відповіді
Тест 83
За терміном складання баланси поділяються на:
1) прості
2) книжкові
3) повні
4) немає правильної відповіді
Тест 84
Кожен окремий вид засобів в активі або їх джерела в пасиві називають:
1) статтею балансу
2) розділом балансу
3) класом балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 85
В I розділі активу ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" розміщені:
1) власний капітал
2) грошові кошти
3) необоротні активи
4) правильні відповіді 2) та 3)
Тест 86
Рівність підсумків активу і пасиву балансу має:
1) практичне значення
2) функціональне значення
3) контрольне значення
4) немає правильної відповіді
Тест 87
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В I розділі пасиву ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" розміщені:
1) грошові кошти
2) виробничі запаси
3) зобов‘язання
4) немає правильної відповіді
Тест 88
Показник, що відображає стан на відповідну дату окремих видів активів,
капіталу і зобов‘язань, називається:
1) документом
2) статтею
3) рахунком
4) немає правильної відповіді
Тест 89
Операції першого типу відображають:
1) переміщення господарських засобів
2) зміни джерел формування господарських засобів
3) залучення господарських засобів за рахунок певних джерел
4) немає правильної відповіді
Тест 90
Підсумок балансу називається:
1) сальдо
2) оборот
3) валюта
4) немає правильної відповіді
Тест 91
Ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" складається:
1) на 1-ше число місяця
2) щомісяця
3) на останнє число звітного періоду
4) немає правильної відповіді
Тест 92
Доходи майбутніх періодів у ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
розміщені:
1) в І розділі активу
2) в ІІ розділі пасиву
3) в ІІІ розділі пасиву
4) немає правильної відповіді
Тест 93
Операції третього типу відображають:
1) переміщення господарських засобів
2) зміни джерел формування господарських засобів
3) залучення господарських засобів за рахунок певних джерел
4) немає правильної відповіді
Тест 94
Витрати майбутніх періодів у бухгалтерському балансі розміщені:
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1) в ІІ розділі активу
2) в ІІІ розділі активу
3) в ІІ розділі пасиву
4) немає правильної відповіді
Тест 95
Операції четвертого типу відображають:
1) залучення господарських засобів за рахунок певних джерел
2) вилучення господарських засобів з одночасним вилученням відповідних
джерел
3) переміщення господарських засобів
4) немає правильної відповіді
Тест 96
Хто контролює виконання обов‘язків обліковими працівниками:
1) головний бухгалтер
2) касир
3) головний економіст
4) немає правильної відповіді
Тест 97
Видатковий касовий ордер за призначенням відносяться до документів:
1) бухгалтерського оформлення
2) комбінований
3) внутрішній
4) немає правильної відповіді
Тест 98
Головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів:
1) так
2) ні
3) раз в рік
4) немає правильної відповіді
Тест 99
Платіжні доручення за призначенням відносяться до документів:
1) розпорядчі
2) виправдні
3) зовнішні
4) немає правильної відповіді
Тест 100
Хто відповідає за організацію поточного архіву підприємства:
1) керівник підприємства
2) головний бухгалтер
3) заступник керівника підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 101
В якому документі визначають функціональні обов‘язки працівників
бухгалтерії:
1) положення про бухгалтерію
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2) в штатному розкладі
3) в наказі керівника
4) немає правильної відповіді
Тест 102
Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність:
1) за достовірність звітних показників
2) за форму балансу
3) за точність і правдивість даних управління статистики
4) немає правильної відповіді
Тест 103
В якому документі вказується чисельність та штат працівників бухгалтерії:
1) посадовій інструкції
2) статуті підприємства
3) штатному розкладі
4) немає правильної відповіді
Тест 104
Бухгалтерські документи за призначенням поділяються:
1) розпорядчі, виправдні, бухгалтерського оформлення, комбіновані
2) разові, накопичувальні
3) первинні, зведені
4) немає правильної відповіді
Тест 105
Авансовий звіт за призначенням відносяться до документів:
1) розпорядчі
2) виконавчі
3) внутрішні
4) немає правильної відповіді
Тест 106
На який період відкривають бухгалтерські книги:
1) 1 місяць
2) 1 рік
3) 2 роки
4) немає правильної відповіді
Тест 107
Право першого підпису на грошових і розрахункових документах належить:
1) технологу
2) касиру
3) керівнику
4) немає правильної відповіді
Тест 108
План інвентаризації передбачає:
1) строки і порядок проведення інвентаризації
2) затвердження форм бухгалтерського обліку
3) план організації бухгалтерського обліку
4) немає правильної відповіді
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Тест 109
Яка посадова особа затверджує акти інвентаризації:
1) керівник підприємства
2) головний бухгалтер
3) голова ревізійної комісії
4) немає правильної відповіді
Тест 110
Терміни зберігання бухгалтерських документів затверджені:
1) керівником підприємства
2) наказом Головного архівного управління
3) Указом Президента України
4) немає правильної відповіді
Тест 111
Документообіг і графік документообігу на підприємстві розробляється:
1) керівником
2) спеціалістом відділу економіки
3) головним бухгалтером
4) немає правильної відповіді
Тест 112
Бухгалтерські документи за кількістю позицій поділяються:
1) однопозиційні і багатопозиційні
2) внутрішні і зовнішні
3) разові і накопичувальні
4) немає правильної відповіді
Тест 113
До виконавчих документів належать:
1) бухгалтерські довідки
2) лімітно-забірні картки
3) виписки банку з поточного або інших рахунків підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 114
По характеру проведення інвентаризації поділяються:
1) планова і несподівана
2) загальна і неповна
3) комплексна і провізорна
4) немає правильної відповіді
Тест 115
Виправлення не дозволяється у документах, якими оформлено:
1) оприбуткування продукції, отриманої від урожаю
2) списання витрат на виробництво
3) касові та банківські операції
4) немає правильної відповіді
Тест 116
Найпростішою формою бухгалтерського обліку є:
1) меморіально – ордерна
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2) журнально – ордерна
3) Журнал – Головна
4) немає правильної відповіді
Тест 117
Облікова реєстрація включає такі етапи:
1) складання бухгалтерського балансу
2) контроль процесу виробництва
3) складання зведених документів
4) немає правильної відповіді
Тест 118
Облікові регістри поділяються на односторонні, двосторонні, багатосторонні та
шахові за:
1) обсягом змісту
2) зовнішнім виглядом
3) будовою
4) немає правильної відповіді
Тест 119
За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на:
1) картки
2) листки
3) книги
4) всі відповіді правильні
Тест 120
Облікова реєстрація – це:
1) сукупність стадій облікового процесу, що включає первинний і поточний
облік господарських операцій
2) це облікові таблиці встановленої форми
3) відображення господарських операцій на рахунках
4) немає правильної відповіді
Тест 121
Основним принципом є нагромадження і систематизація даних безпосередньо в
облікових регістрах з первинних і зведених документів у:
1) меморіально – ордерній формі обліку
2) журнально – ордерній формі обліку
3) спрощеній формі обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 122
Шахова будова регістрів:
1) характеризуються тим, що одна їх графа (переважно дебетова) поділяється на
кілька граф
2) складаються з двох однакових частин, ліва з яких призначена для дебетових
записів, права – для кредитових
3) передбачає їхній поділ вертикальними і горизонтальними лініями на
клітинки, де кредитові обороти відображаються по горизонталі, в дебетові – по
вертикалі
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4) немає правильної відповіді
Тест 123
Записи в облікових регістрах можуть виконуватися:
1) від руки
2) за допомогою копіювальної техніки
3) за допомогою комп‘ютерної техніки
4) правильні відповіді 1) та 3)
Тест 124
Перекручування інформації тільки в одному обліковому регістрі (неправильно
поставлена дата) – це помилка:
1) коректурна
2) транзитна
3) локальна
4) немає правильної відповіді
Тест 125
Спосіб ―червоного сторно‖ поділяється на:
1) часткове сторно
2) повне сторно
3) вибіркове сторно
4) немає правильної відповіді
Тест 126
Регістри з шаховою формою запису характерні для:
1) книжково-журнальної форми обліку
2) журнально-ордерної форми обліку
3) простої форми обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 127
Регістри з лінійною формою запису характерні для:
1) книжково-журнальної форми обліку
2) журнально-ордерної форми обліку
3) меморіально-ордерної форми обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 128
За характером записів облікові регістри поділяють на:
1) синтетичні, аналітичні, комбіновані
2) хронологічні, систематичні і комбіновані
3) односторонні, двосторонні, шахові
4) немає правильної відповіді
Тест 129
Форма обліку на підприємстві:
1) визначається вищестоящим органом, виходячи з обсягу виробничогосподарської діяльності та наявності облікових кадрів
2) вибирається самостійно, виходячи з конкретних умов роботи, обсягу
виробництва, наявності облікових кадрів та їх кваліфікації
3) вибирається самостійно, за бажанням керівника підприємства
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4) немає правильної відповіді
Тест 130
Способами виправлення помилок є:
1) коректурний
2) доповнюючих записів
3) сторно
4) немає правильної відповіді
Тест 131
Помилка автоматично проходить через кілька облікових регістрів – це помилка:
1) транзитна
2) локальна
3) основна
4) немає правильної відповіді
Тест 132
Регістр Журнал – Головна є прикладом:
1) хронологічного запису
2) систематичного запису
3) комбінованого запису
4) немає правильної відповіді
Тест 133
За призначенням і характером облікові регістри класифікуються:
1) хронологічні
2) синтетичні
3) односторонні
4) немає правильної відповіді
Тест 134
Дані про господарську операцію, суму якої записують по дебету або по кредиту
відповідного рахунку, надають в:
1) двосторонніх регістрах
2) односторонніх регістрах
3) регістрах багатографної форми
4) немає правильної відповіді
Тест 135
Під об‘єктом калькуляції слід розуміти:
1) окремий вид чи групу однорідної продукції, певну роботу або вид послуг, за
якими розраховується собівартість їх виробництва
2) спосіб вираження наявності та руху господарських засобів
3) витрати, пов‘язані з придбанням надходження виробничих запасів
4) немає правильної відповіді
Тест 136
Оцінювання – це:
1) спосіб вартісного вимірювання процесів придбання матеріальних цінностей,
виробництва продукції, їх реалізації, а також окремих етапів процесу
розширеного відтворення
2) відображення господарських засобів
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3) спосіб вартісного вимірювання господарських засобів, джерел їх утворення
4) немає правильної відповіді
Тест 137
У бухгалтерському обліку до оцінювання ставлять такі основні вимоги:
1) результативність
2) правильність
3) єдність
4) немає правильної відповіді
Тест 138
Оцінювання в бухгалтерському обліку необхідне у процесі господарської
діяльності:
1) при ліквідації підприємства
2) при виконанні судового рішення
3) при виконанні права успадкування
4) всі відповіді правильні
Тест 139
До найважливіших принципів оцінки господарських засобів відносять:
1) реальність оцінки даних, однаковість
2) безперервність та документальність
3) універсальність
4) немає правильної відповіді
Тест 140
Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунках:
1) 26 "Готова продукція"
2) 23 "Виробництво"
3) 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"
4) немає правильної відповіді.
Тест 141
Методика оцінки об‘єктів бухгалтерського обліку встановлюється:
1) положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
2) згідно компетенції бухгалтера
3) ДФС
4) немає правильної відповіді
Тест 142
За методами калькулювання калькуляції класифікують на:
1) попередні та виконавчі
2) технічні, планові, нормативні, фактичні
3) позамовні, по передільні, нормативні
4) немає правильної відповіді
Тест 143
Ціна попиту та пропозицій, яка відповідає поточній ринковій вартості на
момент придбання – це:
1) справедлива вартість
2) первісна вартість
3) чиста вартість реалізації
75

4) немає правильної відповіді
Тест 144
Калькулювання – це:
1) групування витрат за статтями
2) елемент методу бухгалтерського обліку являє собою спосіб оцінювання
результатів господарських процесів: постачання, виробництва, реалізації
3) групування витрат виробництва за елементами
4) немає правильної відповіді
Тест 145
Сумою грошових коштів або їх еквівалентів, на яку можна обміняти актив при
укладанні угоди між добре обізнаними, бажаючими укласти угоду,
незалежними одна від одної сторонами характеризується:
1) залишкова вартість
2) справедлива вартість
3) історична собівартість
4) немає правильної відповіді
Тест 146
За призначенням і часом складання калькуляції класифікують на:
1) попередні та виконавчі
2) масові, індивідуальні, проміжні
3) технічні, планові, нормативні, фактичні
4) немає правильної відповіді
Тест 147
Первісною вартістю активів, внесених у статутний фонд, є:
1) сума фактичних витрат на їх придбання
2) поточна ринкова вартість
3) справедлива вартість, що погоджена засновником
4) немає правильної відповіді
Тест 148
Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються:
1) П(С)БО 16 "Витрати"
2) П(С)БО 9 "Запаси"
3) типовими положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг)
4) немає правильної відповіді
Тест 149
Скільки економічних елементів витрат виділяють:
1) три
2) п‘ять
3) кількість визначається підприємством самостійно
4) немає правильної відповіді
Тест 150
Балансова вартість основних засобів – це:
1) первісна вартість
2) залишкова вартість
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3) сума зносу
4) немає правильної відповіді
Тест 151
За економічним змістом витрати поділяються на:
1) прямі і непрямі
2) виробничі і невиробничі
3) витрати засобів праці, предметів праці, живої праці
4) немає правильної відповіді
Тест 152
До складу собівартості продукції включаються такі витрати:
1) адміністративні
2) загальновиробничі
3) витрати на збут
4) немає правильної відповіді
Тест 153
Придбаний у постачальників основний засіб зараховуємо на баланс за:
1) балансовою вартістю
2) первісною вартістю
3) справедливою вартістю
4) немає правильної відповіді
Тест 154
Залишкова (балансова) вартість – це:
1) історична собівартість необоротних активів в сумі грошових коштів або
справедливої вартості інших активів
2) сума, за якою актив включається до балансу після вирахування будь-якої
суми накопиченої амортизації
3) сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
4) немає правильної відповіді
Тест 155
Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:
1) постачання, виробництво, реалізація
2) купівля, виробництво, розподіл прибутку
3) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів
4) немає правильної відповіді
Тест 156
Операційна діяльність – це:
1) сукупність операцій
2) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її
забезпечують або виникають внаслідок її проведення
3) основна діяльність підприємства, а також інша операційна діяльність,
відмінна від інвестиційної та фінансової діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 157
Виявлення фактичної наявності майна підприємств, грошових коштів, стану
взаєморозрахунків та об‘єктів незавершеного виробництва це:
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1) облік процесу реалізації
2) основне завдання документації
3) облік процесу постачання
4) немає правильної відповіді
Тест 158
Нарахована заробітна плата робітникам:
1) Д-т 30 "Готівка"
К-т 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"
2) Д-т 23 "Виробництво"
К-т 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"
3) Д-т 93 "Витрати на збут"
К-т 66 "Розрахунки за виплатами працівникам"
4) немає правильної відповіді
Тест 159
Процес реалізації – це:
1) сукупність операцій з продажу готової продукції споживачам
2) сукупність господарських операцій, пов‘язаних з виготовленням продукції
3) невід‘ємна умова забезпечення процесу виробництва та складається із
сукупності операцій з забезпечення підприємством необхідними для
виробництва предметами праці (сировиною, матеріалами, паливом тощо)
4) немає правильної відповіді
Тест 160
З поточного рахунка в банку перераховані податки до бюджету:
1) Д-т 64 "Розрахунки за податками й платежами‖
К-т 30 "Готівка"
2) Д-т 31 "Рахунки в банках"
К-т 64 "Розрахунки за податками й платежами"
3) Д-т 64 "Розрахунки за податками й платежами"
К-т 31 "Рахунки в банках"
4) немає правильної відповіді
Тест 161
Інвестицій діяльність – це:
1) сукупність інвестиційних операцій
2) придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових
інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів
3) діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового
капіталу підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 162
До іншої діяльності відносяться:
1) втрати через пожежу та доходи, отримані від розбирання постраждалої
будівлі
2) втрати від загибелі врожаю через повінь
3) втрати і доходи від розукомплектування ліній електропередач, пошкоджених
під час стихійного лиха
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4) правильні відповіді 1) та 3)
Тест 163
Нарахована заборгованість сторонній організації за рекламні послуги, пов‘язані
з реалізацією продукції:
1) Д-т 93 "Витрати на збут"
К-т 68 "Розрахунки за іншими операціями"
2) Д-т 68 "Розрахунки за іншими операціями"
К-т 93 "Витрати на збут"
3) Д-т 90 "Собівартість реалізації"
К-т 68 "Розрахунки за іншими операціями"
4) немає правильної відповіді
Тест 164
Процес виробництва – це:
1) сукупність операцій з продажу готової продукції споживачам
2) сукупність господарських операцій, пов‘язаних з виготовленням продукції
3) невід‘ємна умова забезпечення процесу виробництва та складається із
сукупності операцій з забезпечення підприємством необхідними для
виробництва предметами праці (сировиною, матеріалами, паливом тощо)
4) немає правильної відповіді
Тест 165
Згідно П(С)БО 16 "Витрати" до адміністративних витрат включаються:
1) винагороди за професійні послуги
2) витрати на ремонт тари
3) витрати на відрядження працівників збуту
4) немає правильної відповіді
Тест 166
Результатом основної діяльності підприємства є:
1) виторг
2) витрати
3) доходи
4) немає правильної відповіді
Тест 167
Постійні витрати – це:
1) витрати на обслуговування виробничого персоналу
2) витрати, які залишаються незмінними або майже незмінними при зміні
обсягів діяльності підприємства
3) витрати, що змінюються прямо пропорційно або майже прямо пропорційно
при зміні обсягів діяльності підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 168
Для обліку процесу використання засобів праці використовують рахунки:
1) 15 "Капітальні інвестиції"
2) 10 "Основні засоби"
3) 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
4) немає правильної відповіді
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Тест 169
Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" придбані предмети праці зараховуються на
баланс за:
1) первісною вартістю
2) залишковою вартістю
3) історичною собівартістю
4) немає правильної відповіді
Тест 170
Процес постачання – це:
1) сукупність операцій з продажу готової продукції споживачам
2) сукупність господарських операцій, пов‘язаних з виготовленням продукції
3) невід‘ємна умова забезпечення процесу виробництва та складається із
сукупності операцій з забезпечення підприємством необхідними для
виробництва предметами праці (сировиною, матеріалами, паливом тощо)
4) немає правильної відповіді
Тест 171
За способом включення до собівартості продукції виробничі витрати
поділяються на:
1) основні та додаткові
2) прямі і непрямі
3) інші витрати
4) немає правильної відповіді
Тест 172
Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов‘язань, власному
капіталі підприємства, називається:
1) господарською діяльністю
2) господарською практикою
3) господарською операцією
4) немає правильної відповіді
Тест 173
Для обліку процесу реалізації та розрахунків з покупцями використовують
рахунки:
1) 26 "Готова продукція"
2) 30 "Готівка"
3) 70 "Доходи від реалізації"
4) правильні відповіді 1) та 3)
Тест 174
Що з перелічених нижче не є основними засобами:
1) будівля
2) станок
3) багаторічні насадження
4) немає правильної відповіді
Тест 175
Яке П(С)БО регламентує методологічні засади формування в бухгалтерському
обліку інформації про основні засоби:
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1) П(С)БО 6
2) П(С)БО 8
3) П(С)БО 7
4) немає правильної відповіді
Тест 176
Форма 0З-1 "Акт приймання основних засобів" складається в …… примірниках
приймальною комісією при надходженні основного засобу на підприємство
1) 3
2) 2
3) 1
4) немає правильної відповіді
Тест 177
Відображено вартість основних засобів за договором постачання:
1) Д-т 142 К-т 152
2) Д-т 152 К-т 63
3) Д-т 14 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 178
Відображено суму консультаційних, посередницьких, транспортних послуг та
інших витрат пов‘язаних з придбанням основних засобів:
1) Д-т 142 К-т 152
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 152 К-т 685
4) немає правильної відповіді
Тест 179
Зараховано об‘єкт до складу основних засобів:
1) Д-т 64 К-т 31
2) Д-т 23 К-т 66
3) Д-т 152 К-т 141
4) немає правильної відповіді
Тест 180
Відображено вартість безплатно одержаного об'єкта, призначеного для
використання як об'єкт основних засобів, але на час оприбуткування ще не
доведеного до стану, придатного до експлуатації:
1) Д-т 31 К-т 50
2) Д-т 152 К-т 424
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 181
Зменшення додаткового капіталу у зв'язку із зменшенням безоплатно
отриманого об'єкта. Зменшення проводиться щомісяця, у міру нарахування
амортизації і в сумі нарахованого зношення:
1) Д-т 424 К-т 745
2) Д-т 31 К-т 48
3) Д-т 14 К-т 31
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4) немає правильної відповіді
Тест 182
Одержано об‘єкт основних засобів як внесок до статутного капіталу (якщо
об‘єкт не потребує монтажу):
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 10 К-т 46
3) Д-т 51 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 183
Прийнято в операційну оренду об‘єкт основних засобів (облік у орендаря):
1) Д-т 01 К-т 2) Д-т 60 К-т 31
3) Д-т 23 К-т 47
4) немає правильної відповіді
Тест 184
Які з перелічених витрат не повинні включатись до первісної вартості основних
засобів:
1) суми, що сплачуються постачальникові активу
2) суми ввізного мита
3) витрати на устаткування та монтаж
4) немає правильної відповіді
Тест 185
Який з перелічених методів не належить до методів нарахування амортизації:
1) прямолінійний
2) індексний
3) кумулятивний
4) немає правильної відповіді
Тест 186
Отримано основні засоби в обмін на неподібний актив:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 31 К-т 15
3) Д-т 45 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 187
Нарахування амортизації основних засобів у фінансовому обліку проводиться:
1) щоквартально
2) щорічно
3) щомісячно
4) немає правильної відповіді
Тест 188
Витрати, що пов‘язані з поліпшенням стану основних засобів, які призводять до
збільшення очікування в майбутньому економічних вигод:
1) включаються до первісної вартості основних засобів
2) зменшують первісну вартість основних засобів
3) списуються на витрати звітного періоду
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4) немає правильної відповіді
Тест 189
До первісної вартості придбаних основних засобів не включають:
1) витрати на страхування ризиків доставки
2) суми ввізного мита
3) витрати на транспортування основних засобів
4) немає правильної відповіді
Тест 190
Нарахований знос основних засобів загальногосподарського призначення
відображається в обліку:
1) Д-т 50 К-т 31
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 91 К-т 131
4) немає правильної відповіді
Тест 191
Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" нарахування амортизації інвентарної
тари проводиться:
1) щоквартально
2) щомісячно
3) наприкінці року
4) немає правильної відповіді
Тест 192
Витрати на придбання (створення) основних засобів, що включаються до їх
первісної вартості, накопичуються на рахунку:
1) 91 "Загальновиробничі витрати"
2) 23 "Виробництво"
3) 97 "Інші витрати"
4) немає правильної відповіді
Тест 193
Сальдо за рахунком 131 "Знос основних засобів" відображається в ф. № 1
"Баланс (Звіт про фінансовий стан)":
1) в I розділі активу
2) в I розділі пасиву
3) в ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" не відображається
4) немає правильної відповіді
Тест 194
Сума першої дооцінки залишкової вартості основних засобів включається до
складу:
1) інших витрат
2) додаткового капіталу
3) статутного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 195
Одержані пені, штрафи, неустойки від інших підприємств у вигляді
нематеріальних активів:
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1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 10 К-т 15
3) Д-т 12 К-т 715
4) немає правильної відповіді
Тест 196
Одержані дивіденди від інших підприємств у вигляді нематеріальних активів:
1) Д-т 12 К-т 731
2) Д-т 31 К-т 50
3) Д-т 31 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 197
Оприбутковано лишки нематеріальних активів, виявлених в результаті
інвентаризації:
1) Д-т 31 К-т 68
2) Д-т 20 К-т 23
3) Д-т 12 К-т 746
4) немає правильної відповіді
Тест 198
Поступили на підприємство нематеріальні активи, придбані підзвітними
особами:
1) Д-т 31 К-т 50
2) Д-т 20 К-т 23
3) Д-т 12 К-т 37
4) немає правильної відповіді
Тест 199
Поступили на сільськогосподарське підприємство нематеріальні активи як
внески учасників:
1) Д-т 14 К-т 31
2) Д-т 12 К-т 41
3) Д-т 31 К-т 48
4) немає правильної відповіді
Тест 200
Відображено уцінку нематеріальних активів:
1) Д-т 31 К-т 52
2) Д-т 43 К-т 12
3) Д-т 10 К-т 15
4) немає правильної відповіді
Тест 201
При переоцінці нематеріальних активів накопичена амортизація повинна бути
скоригована тому, що в результаті ...:
1) переоцінки балансова вартість доводиться до справедливої вартості з
урахуванням ступеня зносу об‘єкта на дату оцінки
2) оцінена балансова вартість доводиться до справедливої вартості з
урахуванням ступеня зносу об‘єкта на дату переоцінки
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3) переоцінки балансова вартість доводиться до справедливої вартості з без
урахуванням ступеня зносу об‘єкта на дату переоцінки
4) немає правильної відповіді
Тест 202
Нарахування амортизації нематеріальних активів починається:
1) коли об‘єкт був введений в експлуатацію, згідно Акту приймання основних
засобів
2) в тому місяця, у якому об‘єкт став придатний для використання
3) з наступного місяця, у якому об‘єкт став придатний для використання
4) немає правильної відповіді
Тест 203
Підприємство при визначенні строку корисного використання об‘єкту
нематеріальних активів повинно враховувати:
1) строк корисного використання подібних активів
2) моральний знос, що передбачається
3) правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші
фактори
4) немає правильної відповіді.
Тест 204
За яким методом нараховується амортизація об‘єкта (нематеріального активу):
1) згідно наказу "Про облікову політику підприємства"
2) за розпорядженням засновників
3) згідно розпоряджень МФУ
4) немає правильної відповіді
Тест 205
Вартісні ознаки, за якими малоцінні необоротні матеріальні активи
відрізняються від малоцінних швидкозношуваних предметів, встановлюють:
1) Міністерство фінансів України
2) Національний банк України
3) ДФС
4) немає правильної відповіді
Тест 206
Витрати на підтримання нематеріального активу адміністративного
призначення в придатному для використання стані включаються до складу:
1) первісної вартості
2) накопиченої амортизації
3) справедливої вартості
4) немає правильної відповіді
Тест 207
Відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" амортизація
нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного
використання, але не більше:
1) 10 років
2) 2 років
3) 5 років
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4) немає правильної відповіді
Тест 208
Відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" нарахування амортизації
починається:
1) з дати введення активу в експлуатацію
2) з кварталу, наступного за кварталом, у якому актив став придатним для
використання
3) наприкінці місяця, у якому актив став придатним для використання
4) немає правильної відповіді
Тест 209
Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів
збутового призначення відображається в бухгалтерському обліку:
1) Д-т 132 К-т 112
2) Д-т 112 К-т 132
3) Д-т 93 К-т 132
4) немає правильної відповіді
Тест 210
Нарахування
амортизації
нематеріальних
активів
адміністративного
призначення відображаються в обліку:
1) Д-т 443 К-т 133
2) Д-т 92 К-т 133
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 211
До нематеріальних активів не входять:
1) права користування природними ресурсами
2) права користування майном
3) права на об‘єкти промислової власності
4) немає правильної відповіді
Тест 212
До первісної вартості придбаного нематеріального активу не включаться:
1) вартість придбання
2) мито
3) непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню
4) немає правильної відповіді
Тест 213
Сальдо за рахунком 15 "Капітальні інвестиції" відображається в ф. № 1 "Баланс
(Звіт про фінансовий стан)":
1) в II розділі активу
2) в II розділі пасиву
3) в ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" не відображається
4) немає правильної відповіді
Тест 214
До виробничих запасів відносять:
1) готову продукцію, товари
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2) напівфабрикати
3) паливо, запасні частини, насіння, добрива, будівельні матеріали
4) немає правильної відповіді
Тест 215
Первісна вартість запасів, які надходять в обмін на подібні активи, дорівнює:
1) балансовій вартості активів, які передаються
2) справедливій вартості
3) фактичній собівартості
4) немає правильної відповіді
Тест 216
Запаси – це активи, які:
1) утримуються підприємством для подальшого перепродажу за умов звичайної
господарської діяльності
2) придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшому
переробленню на підприємстві
3) частина продукції, що не пройшла всіх стадій оброблення
4) немає правильної відповіді
Тест 217
Витрати на заготівлю, вантажні витрати та витрати на транспортування
включаються до первісної вартості запасів:
1) повністю
2) лише в сумі, що не перевищує вартості самих запасів
3) не включаються
4) немає правильної відповіді.
Тест 218
Прибуток, отриманий в результаті реалізації запасів, в обліку буде
відображений:
1) за дебетом субрахунку 791 "Результат операційної діяльності"
2) за кредитом субрахунку 791 "Результат операційної діяльності"
3) за дебетом субрахунку 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"
4) немає правильної відповіді
Тест 219
Оприбутковані виробничі запаси, повернуті з виробництва або виготовлені
власними силами:
1) Д-т 20 К-т 26
2) Д-т 20 К-т 23
3) Д-т 20 К-т 28
4) немає правильної відповіді
Тест 220
Зменшено суму браку на вартість відходів від бракованої продукції, яку
переведено до складу виробничих запасів:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 31 К-т 50
3) Д-т 20 К-т 24
4) немає правильної відповіді
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Тест 221
За обґрунтованістю знаходження на підприємстві запаси поділяються на:
1) ліквідні і неліквідні
2) початкові і кінцеві
3) сезонні і постійні
4) немає правильної відповіді
Тест 222
Переведено до складу запасів активи, що були придбані як товар для продажу:
1) Д-т 31 К-т 60
2) Д-т 31 К-т 68
3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 223
Надання позики членові кредитної спілки у безготівковій формі:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 376 К-т 311
4) немає правильної відповіді
Тест 224
Оприбутковано за справедливою вартістю запаси, одержані в результаті обміну
на неподібні активи:
1) Д-т 36 К-т 30
2) Д-т 31 К-т 68
3) Д-т 31 К-т 64
4) немає правильної відповіді
Тест 225
Відображено надходження виробничих запасів у рахунок погашення
дебіторської заборгованості:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 20 К-т 37
3) Д-т 68 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 226
Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою:
1) Д-т 37 К-т 30
2) Д-т 20 К-т 372
3) Д-т 68 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 227
Запаси визнаються активом:
1) існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні
вигоди, пов‘язані з їх використання
2) існує імовірність того, що підприємство не отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов‘язані з їх використання
3) їх вартість може бути достовірно визначена
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4) правильні відповіді 1) та 3)
Тест 228
Оприбутковано лишки запасів, виявлених в результаті інвентаризації:
1) Д-т 31 К-т 50
2) Д-т 31 К-т 64
3) Д-т 10 К-т 15
4) немає правильної відповіді
Тест 229
В якому П(С)БО викладено методичні основи бухгалтерського обліку запасів:
1) 11
2) 10
3) 9
4) немає правильної відповіді
Тест 230
Що є первісною вартістю запасів, отриманих як внесок до статутного капіталу:
1) їх балансова вартість
2) справедлива вартість
3) узгоджена із засновниками їхня справедлива вартість
4) немає правильної відповіді
Тест 231
Проведено дооцінку запасів:
1) Д-т 20 К-т 423
2) Д-т 423 К-т 23
3) Д-т 423 К-т 26
4) немає правильної відповіді
Тест 232
Відображено надходження виробничих запасів, отриманих як цільове
фінансування:
1) Д-т 48 К-т 26
2) Д-т 48 К-т 28
3) Д-т 20 К-т 48
4) немає правильної відповіді
Тест 233
Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника на суму, що
сплачується згідно договору (без ПДВ):
1) Д-т 64 К-т 31
2) Д-т 10 К-т 15
3) Д-т 20 К-т 63
4) немає правильної відповіді
Тест 234
До МШП належать запаси:
1) вартість яких не перевищує 6000,00 грн.
2) строк використання яких не перевищує один рік (операційний цикл)
3) правильні відповіді 1) та 2)
4) немає правильної відповіді
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Тест 235
Віднесено до первісної вартості придбаних виробничих запасів суми непрямих
податків, які не відшкодовуються підприємству:
1) Д-т 64 К-т 26
2) Д-т 20 К-т 64
3) Д-т 23 К-т 64
4) немає правильної відповіді
Тест 236
Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси:
1) Д-т 64 К-т 31
2) Д-т 31 К-т 60
3) Д-т 10 К-т 15
4) немає правильної відповіді
Тест 237
У разі повернення придатних для подальшого використання МШП з
виробництва на склад в обліку буде здійснено запис:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 22 К-т 23
3) Д-т 20 К-т 23
4) немає правильної відповіді
Тест 238
Запаси, які не будуть використовуватись на підприємстві, списуються з балансу
за принципом:
1) безперервності
2) автономності
3) обачності
4) немає правильної відповіді
Тест 239
Запаси під час придбання або виготовлення зараховуються на баланс за ….
вартістю:
1) балансовою
2) первісною
3) теперішньою
4) немає правильної відповіді
Тест 240
Відображено собівартість реалізованих виробничих запасів:
1) Д-т 943 К-т 281
2) Д-т 943 К-т 20
3) Д-т 943 К-т 23
4) немає правильної відповіді.
Тест 241
Який з перелічених документів не використовується при оприбуткуванні ТМЦ:
1) товаротранспортна накладна
2) податкова накладна
3) акт про приймання матеріалів
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4) немає правильної відповіді
Тест 242
Усі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються:
1) у касовій книзі
2) журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів
3) платіжній відомості
4) немає правильної відповіді
Тест 243
Зараховано на поточний рахунок кошти, здані з каси через інкасатора:
1) Д- т 33 К-т 31
2) Д-т 31 К-т 30
3) Д-т 31 К-т 33
4) немає правильної відповіді.
Тест 244
Одержано готівку в погашення довгострокової заборгованості:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 94 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 245
Здано кошти з каси у вечірню касу банку:
1) Д-т 31 К-т 64
2) Д-т 31 К-т 30
3) Д-т 30 К-т 33
4) немає правильної відповіді
Тест 246
Підприємство самостійно не може:
1) визначати облікову політику підприємства
2) розробляти систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звіту і
контролю господарських операцій
3) затверджувати форми і терміни подання фінансової звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 247
Передано гроші з операційної каси в касу підприємства:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 30 К-т 312
3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 248
Погашено грошима заборгованість засновників (учасників) за внесками до
статутного капіталу:
1) Д-т 31 К-т 60
2) Д-т 31 К-т 46
3) Д-т 64 К-т 31
4) немає правильної відповіді
91

Тест 249
Одержано в касу з рахунку коштів на виплату заробітної плати відображається
в обліку:
1) Д-т 311 К-т 301
2) Д-т 301 К-т 311
3) Д-т 301 К-т 361
4) немає правильної відповіді
Тест 250
Підприємством одержано грошові кошти з короткострокової позики банку:
1) Д-т 361 К-т 60
2) Д-т 362 К-т 60
3) Д-т 31 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 251
Підприємство отримало виручку (готівкою) від реалізації необоротних активів:
1) Д-т 31 К-т 64
2) Д-т 66 К-т 30
3) Д-т 30 К-т 74
4) немає правильної відповіді
Тест 252
Підприємство уклавши угоду з банком, передало виручку отриману від
продажу товарів інкасатору:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 33 К-т 30
3) Д-т 31 К-т 36
4) немає правильної відповіді
Тест 253
Нараховано суму дивідендів за звітний період, які мають бути одержані за
фінансовими інвестиціями:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 31 К-т 64
3) Д-т 37 К-т 73
4) немає правильної відповіді
Тест 254
Підприємством готівкою погашено короткострокову позику банку:
1) Д-т 60 К-т 361
2) Д-т 13 К-т 11
3) Д-т 92 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 255
Грошові кошти відображаються в балансі у складі:
1) необоротних активів
2) власного капіталу
3) оборотних активів
4) немає правильної відповіді
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Тест 256
Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється:
1) ДФС
2) ВРУ
3) КМУ
4) немає правильної відповіді
Тест 257
Кредиторська заборгованість – це заборгованість перед:
1) покупцями і підзвітними особами
2) постачальниками і підрядниками
3) покупцями і замовниками
4) немає правильної відповіді
Тест 258
Аналітичний облік за рахунок 30 "Готівка" ведеться:
1) за центрами відповідальності
2) первинним документами
3) звітами касира
4) немає правильної відповіді
Тест 259
Одержано готівку в погашення одержаних раніше векселів:
1) Д-т 30 К-т 34
2) Д-т 361 К-т 34
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 260
Одержано кошти з банку в касу підприємства:
1) Д-т 31 К-т 68
2) Д-т 31 К-т 60
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 261
Відображено суму амортизації дисконту за фінансовими інвестиціями, що
утримуються до їх погашення за звітний період в обліку буде здійснено запис:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 14 К-т 73
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 262
Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету:
1) Д-т 361 К-т 48
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 371 К-т 48
4) немає правильної відповіді
Тест 263
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Підприємство отримало виручку (готівкою) від продажу товарів у роздрібній
торгівлі:
1) Д-т 92 К-т 13
2) Д-т 70 К-т 30
3) Д-т 30 К-т 70
4) немає правильної відповіді
Тест 264
Підприємство отримало оплату готівкою від покупців за відвантажені товари
(наданні послуги):
1) Д-т 31 К-т 60
2) Д-т 30 К-т 36
3) Д-т 31 К-т 64
4) немає правильної відповіді
Тест 265
Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, а також видано в підзвіт та
виплачено аліменти:
1) Д-т 31 К-т 64
2) Д-т 37 К-т 30
3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 266
Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування:
1) Д-т 311 К-т 361
2) Д-т 311 К-т 685
3) Д-т 377 К-т 311
4) немає правильної відповіді
Тест 267
Підприємством готівкою погашено поточну заборгованість за довгостроковими
зобов‘язаннями:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 61 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 268
До складу грошових коштів не включаються:
1) кошти на рахунках в банку
2) кошти, які не обмежені у використання протягом поточного періоду
3) готівка в касі
4) немає правильної відповіді
Тест 269
Виявлені надлишки грошових коштів оприбутковуються:
1) до каси
2) на розрахунковий рахунок
3) директору
4) немає правильної відповіді
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Тест 270
Аналітичний облік на рахунку 31 "Розрахунковий рахунок" здійснюється:
1) головною книгою
2) платіжними дорученнями
3) за виписками банку
4) немає правильної відповіді
Тест 271
Податковий кредит з ПДВ за товарами після їх передплати в обліку
відображається:
1) Д-т 92 К-т 13
2) Д-т 644 К-т 631
3) Д-т 641 К-т 311
4) немає правильної відповіді
Тест 272
При оплаті товарів після їх оприбуткування податковий кредит з ПДВ в обліку
відображаються:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 641 К-т 631
3) Д-т 311 К-т 631
4) немає правильної відповіді
Тест 273
Відображено вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації:
1) Д-т 64 К-т 31
2) Д-т 942 К-т 23
3) Д-т 942 К-т 33
4) немає правильної відповіді
Тест 274
За терміном вкладення фінансові інвестиції поділяються на:
1) приватні та державні
2) строкові та безстрокові
3) довгострокові та поточні
4) немає правильної відповіді
Тест 275
Собівартість фінансової інвестиції, придбаної шляхом обміну на цінні папери
власної емісії, дорівнює:
1) фактичній собівартості отриманих фінансових інвестицій
2) справедливій вартості переданих цінних паперів
3) ціні придбання переданих цінних паперів
4) немає правильної відповіді
Тест 276
Відповідно до НП(С)БО 1 фінансові інвестиції визнаються активом, якщо ….
1) їх оцінка може бути достовірно визначена
2) очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов‘язаних з їх
використанням
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3) очікується одержання в майбутньому економічних вигод, пов‘язаних з їх
використанням, та їх оцінка не може бути достовірно визначена
4) немає правильної відповіді
Тест 277
Аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції ведуть у:
1) відомості 4.1.
2) Журналі 4
3) відомості 3
4) немає правильної відповіді
Тест 278
Придбанні в обмін на цінні папери фінансові інвестиції оцінюються за:
1) справедливою вартістю переданих цінних паперів
2) справедливою вартістю переданих активів
3) амортизаційною собівартість
4) немає правильної відповіді
Тест 279
Відображено дохід у результаті безоплатного отримання пакета акцій:
1) Д-т 14 К-т 74
2) Д-т 14 К-т 68
3) Д-т 14 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 280
Отримано придбані фінансові інвестиції (цінні папери):
1) Д-т 31 К-т 30
2) Д-т 10 К-т 15
3) Д-т 35 К-т 37
4) немає правильної відповіді
Тест 281
Проведено оплату із поточного рахунку за цінні папери інших підприємств:
1) Д-т 31 К-т 30
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 92 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 282
Відображено дохід від інвестицій (нарахування відсотків за облігаціями):
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 373 К-т 732
3) Д-т 31 К-т 50
4) немає правильної відповіді
Тест 283
Відображено вартість послуг брокера по придбанню облігацій:
1) Д-т 14 К-т 685
2) Д-т 13 К-т 12
3) Д-т 66 К-т 31
4) немає правильної відповіді
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Тест 284
Відображено частку інвестора у дивідендах:
1) Д-т 13 К-т 10
2) Д-т 373 К-т 141
3) Д-т 44 К-т 141
4) немає правильної відповіді
Тест 285
Одержано цільове фінансування з бюджету:
1) Д-т 24 К-т 20
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 31 К-т 48
4) немає правильної відповіді
Тест 286
В якому журналі відображається операції обліку фінансових інвестицій:
1) 1
2) 7
3) 4
4) немає правильної відповіді
Тест 287
Ефективна ставка відсотка визначається:
1) шляхом ділення суми річного відсотка та дисконту на середню величину
собівартості інвестицій та вартості погашення
2) як різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій
3) шляхом множення суми річного відсотка та дисконту на середню величину
собівартості інвестиції та вартості погашення
4) немає правильної відповіді
Тест 288
Який документ складається для кожного пакета придбаних цінних паперів:
1) реєстр
2) звіт
3) план
4) немає правильної відповіді
Тест 289
Придбано фінансові інвестиції в погашення дебіторської заборгованості:
1) Д-т 35 К-т 685
2) Д-т 35 К-т 79
3) Д-т 35 К-т 37
4) немає правильної відповіді
Тест 290
Одержано дохід у вигляді довгострокових фінансових інвестицій:
1) Д-т 14 К-т 74
2) Д-т 92 К-т 13
3) Д-т 10 К-т 15
4) немає правильної відповіді
Тест 291
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Амортизована собівартість інвестиції, придбаних х премією, визначається як
різниця між:
1) сумою амортизації премії за звітний період і вартістю інвестиції на
попередню дату
2) вартістю інвестиції за звітний період і сумою амортизації премії на
попередню дату
3) вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний
період
4) немає правильної відповіді
Тест 292
До еквівалентів грошових коштів належать високоліквідні фінансові інвестиції,
які вільно конвертують в певні суми грошових коштів та:
1) строк погашення яких не перевищує п‘яти місяців
2) строк погашення яких на дату балансу не перевищує трьох місяців
3) початковий строк погашення яких не перевищує трьох місяців
4) немає правильної відповіді
Тест 293
Фінансове інвестування здійснюється підприємством у таких формах:
1) внесення капіталу до статутних фондів спільних підприємств
2) внесення капіталу в дохідні види грошових інструментів
3) внесення капіталу в дохідні види фондових інструментів
4) всі відповіді правильні
Тест 294
Основною оцінкою в організації інвестора при придбанні фінансових
інвестицій та постановці на облік є оцінка цінних паперів:
1) за ринковою вартістю
2) фактичною собівартістю
3) первісною вартістю
4) немає правильної відповіді
Тест 295
За дебетом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображають:
1) їх вибуття
2) вартість
3) собівартість
4) немає правильної відповіді
Тест 296
Який документ складається для кожного пакета придбаних цінних паперів:
1) реєстр
2) звіт
3) план
4) немає правильної відповіді
Тест 297
Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить:
1) від способу оцінки
2) способу придбання
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3) іншого способу
4) немає правильної відповіді
Тест 298
Основною оцінкою в організації інвестора при придбанні фінансових
інвестицій та постановці на облік є оцінка цінних паперів:
1) за ринковою вартістю
2) фактичною собівартістю
3) первісною вартістю
4) немає правильної відповіді
Тест 299
Відображено формування пайового капіталу, передбаченого установчими
документами, за рахунок внесків членів споживчого товариства, колективного
сільськогосподарського підприємства та інших підприємств у вигляді
виробничих запасів:
1) Д-т 20 К-т 41
2) Д-т 10 К-т 15
3) Д-т 20 К-т 23
4) немає правильної відповіді
Тест 300
Надійшли на поточний рахунок пайові внески від пайовиків:
1) Д-т 31 К-т 68
2) Д-т 31 К-т 36
3) Д-т 31 К-т 41
4) немає правильної відповіді
Тест 301
Відображено здійснення відрахування до резервного капіталу підприємства:
1) Д-т 443 К-т 43
2) Д-т 31 К-т 50
3) Д-т 31 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 302
Вилучений капітал – це:
1) капітал, вилучений після ліквідації підприємства
2) грошові кошти, що розділяються між керівниками після ліквідації
підприємства
3) фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених
акціонерами товариства у його учасників
4) немає правильної відповіді
Тест 303
Викуплено за грошові кошти акції за купівельною вартістю:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 92 К-т 13
3) Д-т 451 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 304
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Реалізовано акції за купівельною вартістю акцій:
1) Д-т 24 К-т 20
2) Д-т 47 К-т 20
3) Д-т 64 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 305
Анульовано акції на різницю між купівельною і номінальною вартістю:
1) Д-т 22 К-т 24
2) Д-т 92 К-т 13
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 306
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки" не кореспондує за дебетом з кредитом
рахунка:
1) 20
2) 43
3) 44
4) немає правильної відповіді
Тест 307
Оголошено статутний капітал відображається в обліку:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 46 К-т 401
3) Д-т 31 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 308
Відображено списання прибутку, використаного у звітному періоді:
1) Д-т 24 К-т 20
2) Д-т 22 К-т 24
3) Д-т 64 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 309
Відображено внески до статутного капіталу грошовими коштами:
1) Д-т 10 К-т 13
2) Д-т 92 К-т 13
3) Д-т 31 К-т 46
4) немає правильної відповіді.
Тест 310
Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок індексації балансової вартості
основних засобів:
1) Д-т 401 К-т 423
2) Д-т 423 К-т 401
3) Д-т 423 К-т 46
4) немає правильної відповіді
Тест 311
Складання "Звіту про власний капітал" регламентується НП(С)БО або П(С)БО:
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1) 1
2) 9
3) 14
4) немає правильної відповіді
Тест 312
Нарахування дивідендів за рахунок прибутку в обліку відображається:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 443 К-т 671
3) Д-т 10 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 313
Реалізовано акції на різницю між купівельною та продажною вартостями:
1) Д-т 421 К-т 41
2) Д-т 421 К-т 46
3) Д-т 421 К-т 401
4) немає правильної відповіді
Тест 314
Анульовано акції на номінальну вартість:
1) Д-т 23 К-т 22
2) Д-т 40 К-т 451
3) Д-т 60 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 315
Відображено внески до статутного капіталу виробничими запасами:
1) Д-т 20 К-т 23
2) Д-т 20 К-т 42
3) Д-т 20 К-т 46
4) немає правильної відповіді
Тест 316
Сплачено пеню за недонесену частину внесків до статутного капіталу:
1) Д-т 31 К-т 30
2) Д-т 31 К-т 46
3) Д-т 31 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 317
Сальдо рахунку 45 "Вилучений капітал":
1) зменшує суму статутного капіталу
2) вираховується при визначенні величини власного капіталу
3) додається при визначенні величини власного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 318
Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок реінвестованого прибутку:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 443 К-т 401
3) Д-т 92 К-т 13
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4) немає правильної відповіді
Тест 319
Зменшено статутний капітал відображається в обліку:
1) Д-т 401 К-т 672
2) Д-т 91 К-т 13
3) Д-т 23 К-т 25
4) немає правильної відповіді
Тест 320
Повернуто частку в статутному капіталі засновнику грошовими коштами:
1) Д-т 30 К-т 66
2) Д-т 31 К-т 64
3) Д-т 672 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 321
Сума, яку на дату реєстрації підприємства заявлено, але фактично не внесено
засновниками, являє собою:
1) резервний капітал
2) неоплачуваний капітал
3) пайовий капітал
4) немає правильної відповіді
Тест 322
Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників
(відображення заборгованості засновників (чи нових учасників) за внесками до
статутного капіталу:
1) Д-т 42 К-т 401
2) Д-т 46 К-т 401
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 323
Погашення зобов'язань перед учасниками (засновниками) за різними виплатами
або повернення часток готівкою при виході учасника з підприємства:
1) Д-т 46 К-т 20
2) Д-т 672 К-т 301
3) Д-т 92 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 324
Нараховано частину прибутку, що належить учаснику:
1) Д-т 443 К-т 672
2) Д-т 23 К-т 25
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 325
Здійснено виплату учаснику належної йому частини прибутку (дивідендів):
1) Д-т 60 К-т 31
2) Д-т 672 К-т 31
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3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 326
Викуплено акції у акціонерів відображається в обліку:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 68 К-т 31
3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 327
Збільшено статутний капітал після оплати первинної величини за рахунок
нарахованих дивідендів (виплати дивідендів акціями):
1) Д-т 671 К-т 401
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 31 К-т 64
4) немає правильної відповіді
Тест 328
Оприбутковано внески членів житлово-будівельного кооперативу:
1) Д-т 10 К-т 13
2) Д-т 10 К-т 53
3) Д-т 31 К-т 41
4) немає правильної відповіді
Тест 329
Поповнено пайовий капітал за рахунок нерозподіленого прибутку:
1) Д-т 13 К-т 11
2) Д-т 39 К-т 37
3) Д-т 44 К-т 41
4) немає правильної відповіді
Тест 330
До зобов‘язань підприємства належать:
1) кредити банків, заборгованість підзвітних осіб, заборгованість перед
працівниками з оплати праці
2) заборгованість перед бюджетом, векселі одержані, заборгованість за
довгостроковими зобов‘язаннями
3) кредиторська заборгованість, векселі виданні, зобов‘язання з фінансової
оренди
4) немає правильної відповіді
Тест 331
Створено резерв сумнівних боргів:
1) Д-т 944 К-т 38
2) Д-т 38 К-т 23
3) Д-т 92 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 332
Відображено втрати від операційних курсових різниць (від зміни курсу валюти
за операційними, пов‘язаними з операційною діяльністю):
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1) Д-т 25 К-т 23
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 92 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 333
Списано на витрати поточного періоду недостачі виробничих запасів:
1) Д-т 672 К-т 31
2) Д-т 31 К-т 30
3) Д-т 92 К-т 64
4) немає правильної відповіді
Тест 334
Віднесено на витрати визнані економічні санкції:
1) Д-т 30 К-т 48
2) Д-т 30 К-т 31
3) Д-т 60 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 335
Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" витрати визнаються за наступних умов:
1) негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають
відповідати критеріям активів підприємства
2) можлива достовірна оцінка суми витрат
3) визнання на основі систематичного та раціонального розподілу економічних
вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних періодів
4) немає правильної відповіді
Тест 336
Нараховано комісійні банку відображаються в обліку:
1) Д-т 90 К-т 79
2) Д-т 30 К-т 31
3) Д-т 68 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 337
До якого господарського процесу належить облік операцій з постачальниками:
1) виробництва
2) реалізації
3) постачання
4) немає правильної відповіді
Тест 338
Бухгалтерський запис Д-т 946 – К-т 20 означає операцію:
1) списання втрат від операційних курсових різниць
2) списання нестачі товарів
3) списання втрат від знецінення запасів
4) немає правильної відповіді
Тест 339
Списання відсотків за кредит на фінансові результати відображаються в обліку:
1) Д-т 792 К-т 951
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2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 340
За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділяються на:
1) змінні та незміні
2) змінні та постійні
3) зміні та умовні
4) немає правильної відповіді
Тест 341
Нараховано податки, збори й обов‘язкові платежі:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 92 К-т 64
3) Д-т 90 К-т 79
4) немає правильної відповіді
Тест 342
Нараховано орендну плату, відображено витрати на ремонт, здійсненний
сторонніми організаціями, вартість послуг зв‘язку, охорони, комунальних,
аудиторських, юридичних, консультаційних послуг:
1) Д-т 92 К-т 685
2) Д-т 28 К-т 20
3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 343
Який рахунок використовується для обліку витрат, пов‘язаних з нарахуванням
та сплатою відсотків:
1) 20 "Виробничі запаси"
2) 91 "Загальновиробничі витрати"
3) 951 "Відсотки за кредит"
4) немає правильної відповіді
Тест 344
Списано адміністративні витрати на фінансовий результат:
1) Д-т 791 К-т 23
2) Д-т 791 К-т 92
3) Д-т 791 К-т 91
4) немає правильної відповіді
Тест 345
Нараховано амортизацію торговельного обладнання:
1) Д-т 91 К-т 13
2) Д-т 92 К-т 13
3) Д-т 93 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 346
Списано пакувальні матеріали відображаються в обліку:
1) Д-т 91 К-т 20
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2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 93 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 347
Передача виробничих запасів зі складу у виробництво:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 20 К-т 372
3) Д-т 95 К-т 79
4) немає правильної відповіді
Тест 348
Відображено витрати на службові відрядження працівникам збуту:
1) Д-т 23 К-т 372
2) Д-т 92 К-т 372
3) Д-т 93 К-т 372
4) немає правильної відповіді
Тест 349
Створено резерв для покриття витрат з можливого майбутнього гарантійного
ремонту:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 93 К-т 473
3) Д-т 64 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 350
Бухгалтерський запис Д-т 96 – К-т 141 означає операцію:
1) відображення збитків від інвестицій
2) нарахування пені
3) списання нестачі запасів
4) немає правильної відповіді
Тест 351
Які з цих витрат визнаються витратами звітного періоду:
1) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними
договорами на користь клієнта
2) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг
3) зменшення активів або збільшення зобов‘язань, що призводить до
зменшення власного капіталу підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 352
Відсотки – це:
1) плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум,
заборгованих підприємству
2) платежі за використання нематеріальних активів підприємства
3) частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками)
відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 353
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Працівник пропрацював на підприємстві шість років і жодного разу не
скористався своїм правом на щорічну оплачувану відпустку. При звільненні він
має право на компенсацію за невикористану відпустку:
1) лише за останні 2 роки
2) за два перші роки роботи
3) за всі шість відпрацьованих років
4) немає правильної відповіді
Тест 354
Додаткова оплачувана відпустка працівникові, який постраждав унаслідок
Чорнобильської катастрофи, надається в розмірі:
1) 7 календарних днів
2) 14 календарних днів
3) 16 календарних днів
4) немає правильної відповіді
Тест 355
Випускникові профтехучилища на підприємстві перша щорічна відпустка має
бути надана протягом:
1) перших 3-х місяців роботи на підприємстві
2) перших 6-х місяців роботи на підприємстві
3) перших 12-х місяців роботи на підприємстві
4) немає правильної відповіді
Тест 356
Чи належить бухгалтерові підприємства, який працює на комп‘ютері, щорічна
додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю 4 календарних
днів:
1) так
2) ні
3) так, але за умови, що посадовою інструкцією визначено, що час його роботи
за комп‘ютером становить не менше половини робочого часу на день
4) немає правильної відповіді
Тест 357
Нараховано оплати на відпустки за рахунок резерву майбутніх відпусток:
1) Д-т 48 К-т 661
2) Д-т 471 К-т 661
3) Д-т 66 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 358
Працівник працює на умовах неповного робочого дня по 4 години на день. У
цьому випадку його чергова відпустка:
1) зменшується наполовину
2) надається у повному обсязі
3) не надається
4) немає правильної відповіді
Тест 359
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Чи має право керівництво підприємства зобов‘язати працівника піти у щорічну
оплачувану відпустку, якщо він не пише заяви з проханням надати йому таку
відпустку:
1) так
2) ні
3) так, але з обов‘язковим письмовим повідомленням працівника про початок
відпустки не пізніше ніж за 2 тижня до терміну, встановленого графіком
відпусток
4) немає правильної відповіді
Тест 360
Який день вважається днем звільнення працівника, якщо перед звільненням він
узяв невикористану ним щорічну відпустку:
1) перший день відпустки
2) останній день відпустки
3) останній робочий день перед виходом у відпустку
4) немає правильної відповіді
Тест 361
Щорічна відпустка працівника підприємства становить 28 календарних днів. Чи
має право замість відпустки взяти за неї грошову компенсацію:
1) так
2) ні
3) так, але лише на 4 дні за умови, що він відгуляє у відпустці 24 дні
4) немає правильної відповіді
Тест 362
На підприємстві встановлено графік відпусток працівників, в якому вказаний
місяць, коли працівники ідуть у відпустку, але немає конкретної дати. За
скільки днів у цьому випадку керівництво повинне повідомити працівника про
конкретну дату відпустки:
1) за 5 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток
2) за 10 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток
3) за 14 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток
4) немає правильної відповіді
Тест 363
Коли працівник, який іде у відпустку, повинен отримати відпустку:
1) за 7 днів до початку відпустки
2) за 3 дні до початку відпустки
3) не пізніше останнього робочого дня перед виходом у відпустку
4) немає правильної відповіді
Тест 364
Витрати на оплату основної щорічної відпустки працівника, зайнятого в
основному виробництві, включаються до складу:
1) витрат на виробництво
2) загальновиробничих витрат
3) інших витрат
4) немає правильної відповіді
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Тест 365
На скільки днів слід продовжити щорічну чергову відпустку працівникові,
якщо він здав донорську кров під час його перебування у відпустці:
1) відпустка не продовжується
2) один додатковий день
3) додатковий день за кожен день здавання крові
4) немає правильної відповіді
Тест 366
Використано виробничі запаси на гарантійний ремонт:
1) Д-т 473 К-т 20
2) Д-т 91 К-т 13
3) Д-т 10 К-т 15
4) немає правильної відповіді
Тест 367
До якого фонду оплати праці належить додаткова відпустка працівника,
зайнятого на основному виробництві:
1) до фонду основної заробітної плати
2) до фонду додаткової заробітної плати
3) до фонду заохочувальних і компенсаційних виплат
4) немає правильної відповіді
Тест 368
Утримання із зарплати не повернутих вчасно в касу підприємства підзвітних
сум:
1) Д-т 661 К-т 37
2) Д-т 23 К-т 25
3) Д-т 64 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 369
Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва:
1) Д-т 23 К-т 661
2) Д-т 661 К-т 23
3) Д-т 301 К-т 661
4) немає правильної відповіді
Тест 370
Витрати на оплату основної щорічної відпустки працівника, зайнятого в
основному виробництві, включаються до складу:
1) витрати на виробництво
2) загальновиробничих витрат
3) інших витрат
4) немає правильної відповіді
Тест 371
Жінка має двох дітей віком до 15-ти років. Одна дитина є інвалідом. Додаткова
щорічна оплачувана відпустка працюючій жінці у цьому випадку надається в
розмірі не більше:
1) 7 календарних днів
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2) 17 календарних днів
3) 21 календарних днів
4) немає правильної відповіді
Тест 372
Створено резерв для оплати майбутніх відпусток працівникам відділу збуту
продукції:
1) Д-т 24 К-т 20
2) Д-т 22 К-т 24
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 373
Чи повинне підприємство в обов‘язковому порядку надавати працівникові 10денну відпустку у зв‘язку з його одруженням:
1) так, але не оплачувану
2) так, але лише якщо це перший шлюб
3) ні
4) немає правильної відповіді
Тест 374
В залежності від часу виникнення витрати поділяються на:
1) основні та накладні
2) змінні та постійні
3) поточні та витрати майбутніх періодів
4) немає правильної відповіді
Тест 375
Чи надається працівнику-студенту додаткова оплачувана відпустка у зв‘язку з
навчанням, якщо він працює за сумісництвом:
1) так
2) так, але лише якщо це перша сесія
3) ні
4) немає правильної відповіді
Тест 376
До витрат іншої звичайної діяльності належать:
1) витрати на рекламу та дослідження ринку
2) витрати на утримання персоналу офісу
3) витрати на дослідження та розробки
4) немає правильної відповіді
Тест 377
Нерозподілені загальновиробничі витрати відображаються в обліку:
1) Д-т 91 К-т 66
2) Д-т 91 К-т 60
3) Д-т 91 К-т 372
4) немає правильної відповіді
Тест 378
Списано адміністративні витрати на фінансовий результат:
1) Д-т 791 К-т 92
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2) Д-т 791 К-т 93
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 379
Нараховано відсотки за отриманий кредит відображаються в обліку:
1) Д-т 30 К-т 31
2) Д-т 951 К-т 684
3) Д-т 66 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 380
Отримано кошти за договором позики відображаються в обліку:
1) Д-т 30 К-т 31
2) Д-т 31 К-т 684
3) Д-т 79 К-т 95
4) немає правильної відповіді
Тест 381
Відображенні в обліку витрати на службові відрядження експедитора
підприємства:
1) Д-т 93 К-т 372
2) Д-т 92 К-т 371
3) Д-т 91 К-т 361
4) немає правильної відповіді
Тест 382
Оприбутковано товари, придбані через підзвітних осіб відображаються в
обліку:
1) Д-т 28 К-т 372
2) Д-т 92 К-т 13
3) Д-т 37 К-т 30
4) немає правильної відповіді.
Тест 383
На який термін підприємство може надати своєму працівникові за його заявою
відпустку без збереження зарплати у зв‘язку із сімейними обставинами:
1) без обмежень
2) до 4 місяців за календарний рік
3) не більше 15 календарних днів на рік
4) немає правильної відповіді
Тест 384
Рахунки класу 9 класифікують витрати:
1) за функціональною ознакою
2) елементами
3) центрами виникнення
4) немає правильної відповіді
Тест 385
Чи повинно підприємство в обов‘язковому порядку надати працівникові, який
працює за сумісництвом, за його заявою відпустку без збереження зарплати:
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1) так
2) ні
3) так, але лише на час закінчення відпустки за його основним місцем роботи
4) немає правильної відповіді
Тест 386
Списано тару при фасуванні готової продукції на складі:
1) Д-т 53 К-т 30
2) Д-т 93 К-т 204
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 387
Нараховано амортизацію вартості основних засобів, які експлуатуються
безпосередньо у виробництві відображаються в обліку:
1) Д-т 23 К-т 684
2) Д-т 23 К-т 66
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 388
Загальновиробничі витрати розподіляються і включаються до витрат:
1) минулих періодів
2) звітного періоду
3) майбутніх періодів
4) немає правильної відповіді
Тест 389
Які витрати не включаються до виробничої собівартості готової продукції:
1) прямі матеріальні витрати
2) розподіленні загальновиробничі витрати
3) витрати на збут
4) немає правильної відповіді
Тест 390
Отримання послуг адміністративного характеру в обліку відображається:
1) Д-т 92 К-т 131
2) Д-т 92 К-т 20
3) Д-т 92 К-т 372
4) немає правильної відповіді
Тест 391
Списано матеріали на адміністративні потреби відображаються в обліку:
1) Д-т 92 К-т 20
2) Д-т 91 К-т 66
3) Д-т 91 К-т 131
4) немає правильної відповіді
Тест 392
Списано паливо на адміністративні потреби відображаються в обліку:
1) Д-т 92 К-т 203
2) Д-т 92 К-т 66
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3) Д-т 79 К-т 92
4) немає правильної відповіді
Тест 393
Віднесено на фінансовий результат дохід, отриманий підприємством у звітному
періоді від іншої операційної діяльності:
1) Д-т 71 К-т 79
2) Д-т 31 К-т 79
3) Д-т 66 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 394
Базою розподілу загальновиробничих витрат є:
1) кількість відпрацьованих людино – годин
2) сума нарахованої заробітної плати виробничих робітників
3) будь – який примірник виробничої діяльності, який найбільшою мірою
впливає на величину загальновиробничих витрат
4) правильні відповіді 1) та 2)
Тест 395
Облік витрат на рекламу в сфері збуту продукції відображається в обліку:
1) Д-т 24 К-т 20
2) Д-т 23 К-т 24
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 396
Передано виробничі запаси зі складу у виробництво відображаються в обліку:
1) Д-т 20 К-т 372
2) Д-т 20 К-т 641
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 397
Списано МШП з метою, пов'язаною з управління підприємством
відображаються в обліку:
1) Д-т 91 К-т 66
2) Д-т 92 К-т 22
3) Д-т 79 К-т 91
4) немає правильної відповіді
Тест 398
Витрати, пов‘язані з організацією виробництва у цехах, на дільницях, це:
1) загальновиробничі
2) адміністративні
3) організаційні
4) немає правильної відповіді
Тест 399
Нарахована амортизація основних засобів загальновиробничого призначення:
1) Д-т 91 К-т 131
2) Д-т 92 К-т 132
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3) Д-т 10 К-т 15
4) немає правильної відповіді
Тест 400
Нарахована заробітна плата апарату управління цехами:
1) Д-т 91 К-т 685
2) Д-т 92 К-т 13
3) Д-т 91 К-т 661
4) немає правильної відповіді
Тест 401
Нараховано акцизний збір згідно з чинним законодавством:
1) Д-т 79 К-т 64
2) Д-т 70 К-т 64
3) Д-т 31 К-т 64
4) немає правильної відповіді
Тест 402
Списано на рахунок фінансового результату суми витрат на збут наприкінці
звітного періоду:
1) Д-т 23 К-т 22
2) Д-т 60 К-т 31
3) Д-т 79 К-т 93
4) немає правильної відповіді
Тест 403
Списано витрати на виконання робіт і послуг відображаються в обліку:
1) Д-т 91 К-т 131
2) Д-т 30 К-т 31
3) Д-т 791 К-т 903
4) немає правильної відповіді
Тест 404
Відобразити вартість виявленого браку у процесі виробництва:
1) Д-т 23 К-т 66
2) Д-т 66 К-т 30
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 405
Спрямовано суму нерозподіленого прибутку звітного року на покриття збитків
минулих років:
1) Д-т 31 К-т 30
2) Д-т 91 К-т 13
3) Д-т 60 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 406
Групи рахунків, що призначені для обліку витрат за елементами витрат
називають:
1) позабалансовими
2) транзитними
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3) операційними
4) немає правильної відповіді
Тест 407
Необхідною умовою визнання доходів є:
1) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства
2) достовірна оцінка доходів
3) збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 408
Списано фінансовий результат на суму чистого прибутку відображаються в
обліку:
1) Д-т 791 К-т 441
2) Д-т 441 К-т 40
3) Д-т 441 К-т 671
4) немає правильної відповіді
Тест 409
Відображено суму чистого збитку звітного періоду:
1) Д-т 44 К-т 79
2) Д-т 66 К-т 30
3) Д-т 92 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 410
Спрямовано частину пайового капіталу на покриття збитків звітного періоду:
1) Д-т 55 К-т 30
2) Д-т 41 К-т 442
3) Д-т 62 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 411
Нараховано дивіденди за результатами звітного періоду:
1) Д-т 10 К-т 15
2) Д-т 443 К-т 671
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 412
Прибуток (збиток) від операційної діяльності:
1) перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати
2) сума, на яку доходи перевищують пов‘язані з ними витрати
3) алгебраїчна сума прибутку (збитку), іншого операційного доходу,
адміністративних витрат на збут та інших операційних витрат
4) немає правильної відповіді
Тест 413
Визнаний дохід від реалізації робіт та послуг:
1) Д-т 23 К-т 25
2) Д-т 91 К-т 13
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3) Д-т 36 К-т 703
4) немає правильної відповіді
Тест 414
Відвантажено готову продукцію покупцям:
1) Д-т 36 К-т 70
2) Д-т 66 К-т 30
3) Д-т 31 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 415
Нараховано ПДВ у складі виручки від реалізації товарів відображаються в
обліку:
1) Д-т 71 К-т 79
2) Д-т 702 К-т 641
3) Д-т 702 К-т 791
4) немає правильної відповіді
Тест 416
Викуп акцій власної емісії відображаються в обліку:
1) Д-т 79 К-т 441
2) Д-т 441 К-т 443
3) Д-т 451 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 417
Погашено поточні зобов'язання за валютними векселями відображаються в
обліку:
1) Д-т 24 К-т 20
2) Д-т 30 К-т 31
3) Д-т 66 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 418
Відображено собівартість готової продукції (робіт, послуг) відображаються в
обліку:
1) Д-т 91 К-т 13
2) Д-т 30 К-т 31
3) Д-т 31 К-т 66
4) немає правильної відповіді
Тест 419
Віднесено на фінансовий результат адміністративні витрати, понесені протягом
звітного періоду відображаються в обліку:
1) Д-т 20 К-т 48
2) Д-т 79 К-т 92
3) Д-т 64 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 420
Списано собівартості продукції (закриття рахунку 90) відображаються в обліку:
1) Д-т 791 К-т 90
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2) Д-т 30 К-т 31
3) Д-т 66 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 421
Списано витрати, пов‘язані з користуванням банківських кредитів, на фінансові
результати:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 10 К-т 15
3) Д-т 792 К-т 951
4) немає правильної відповіді
Тест 422
Списано дохід від реалізації продукції відображається в обліку:
1) Д-т 23 К-т 66
2) Д-т 91 К-т 13
3) Д-т 70 К-т 791
4) немає правильної відповіді
Тест 423
Списано готову продукцію у реалізацію відображаються в обліку:
1) Д-т 14 К-т 31
2) Д-т 92 К-т 66
3) Д-т 901 К-т 26
4) немає правильної відповіді
Тест 424
Нараховано податок на прибуток, отриманий у результаті операційної
діяльності:
1) Д-т 30 К-т 31
2) Д-т 23 К-т 203
3) Д-т 791 К-т 981
4) немає правильної відповіді
Тест 425
Списано доходи від реалізації товарів на фінансові результати відображаються
в обліку:
1) Д-т 66 К-т 311
2) Д-т 701 К-т 791
3) Д-т 311 К-т 55
4) немає правильної відповіді
Тест 426
Відображено непокритий збиток звітного періоду відображаються в обліку:
1) Д-т 442 К-т 79
2) Д-т 31 К-т 33
3) Д-т 31 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 427
Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації, одержаний
підприємством у звітному періоді відображаються в обліку:
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1) Д-т 70 К-т 79
2) Д-т 662 К-т 301
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 428
Нараховано страховою організацією страхових платежів до отримання за
договором страхування відображаються в обліку:
1) Д-т 31 К-т 66
2) Д-т 31 К-т 30
3) Д-т 92 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 429
Точка беззбитковості – це обсяг продажу (діяльності), при якому:
1) доходи підприємства є більшими за його витрати
2) витрати підприємства є більшими за його доходи
3) доходи підприємства дорівнюють його витратам
4) немає правильної відповіді
Тест 430
Рахунок 71 "Інші операційний дохід" за призначенням і структурою
відносяться:
1) до групи операційно – результативних рахунків
2) до групи регулюючих рахунків
3) до групи фінансово – результативних рахунків
4) немає правильної відповіді
Тест 431
Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємства іншими
сторонами, визнається у вигляді:
1) дивідендів, роялті, відсотків
2) авансових платежів
3) переоплат
4) немає правильної відповіді
Тест 432
Рахунок 70 "Дохід від реалізації" відображається:
1) в розділі 2 активу балансу
2) в розділі 1 пасиву балансу
3) в формі № 2 не наводиться
4) немає правильної відповіді
Тест 433
Аналіз взаємозв‘язку витрат, обсягу діяльності та прибутку здійснюється з
метою визначення:
1) величини прибутку при певному обсязі реалізації
2) собівартості реалізованої продукції
3) бази розподілу накладних витрат
4) немає правильної відповіді
Тест 434
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Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу:
1) Д-т 23 К-т 66
2) Д-т 30 К-т 31
3) Д-т 70 К-т 79
4) немає правильної відповіді
Тест 435
Визнано дохід від погашення кредиторської заборгованості перед
постачальниками та підрядчиками шляхом реалізації:
1) Д-т 23 К-т 25
2) Д-т 36 К-т 70
3) Д-т 10 К-т 15
4) немає правильної відповіді
Тест 436
Отримано від страхової організації страхових відшкодувань за договорами
страхування майна підприємства:
1) Д-т 31 К-т 30
2) Д-т 31 К-т 66
3) Д-т 65 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 437
Термін подання фінансової звітності встановлюється:
1) Кабінетом Міністрів України
2) МФУ
3) ДФС
4) немає правильної відповіді
Тест 438
Величина активів підприємства завжди:
1) більше суми його зобов‘язань і власного капіталу
2) дорівнює сумі зобов‘язань і власного капіталу
3) менше суми зобов‘язань і власного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 439
Відображено суми податків і обов‘язкових платежів, одержані у складі доходу
від реалізації:
1) Д-т 91 К-т 13
2) Д-т 70 К-т 64
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 440
Звіт про рух грошових коштів складається за:
1) квартал
2) півріччя
3) дев‘ять місяців
4) немає правильної відповіді
Тест 441
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Відображено надходження страхових платежів від страхування:
1) Д-т 23 К-т 20
2) Д-т 31 К-т 685
3) Д-т 31 К-т 684
4) немає правильної відповіді
Тест 442
Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації:
1) Д-т 79 К-т 44
2) Д-т 44 К-т 79
3) Д-т 70 К-т 79
4) немає правильної відповіді
Тест 443
Частка чистого прибутку дочірнього підприємства, зароблена ним у звітному
періоді, збільшує вартість інвестицій у це підприємство:
1) Д-т 141 К-т 723
2) Д-т 30 К-т 31
3) Д-т 92 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 444
До фінансової звітності не відносять:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
4) немає правильної відповіді
Тест 445
Погашено короткостроковий кредит:
1) Д-т 31 К-т 30
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 14 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 446
Що таке звітність як спосіб бухгалтерського обліку:
1) це калькуляційний розрахунок собівартості продукції
2) це вартісне вимірювання об‘єктів обліку
3) це спосіб перинного відображення об‘єктів бухгалтерського обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 447
Що не є якісною характеристикою фінансової звітності:
1) зрозумілість
2) обов‘язковість подання
3) достовірність
4) немає правильної відповіді
Тест 448
Отримано короткостроковий вексель від дебітора на забезпечення цієї
заборгованості:
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1) Д-т 91 К-т 13
2) Д-т 341 К-т 377
3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 449
Норми П(С)БО 15 поширюються:
1) на доходи підприємств від іншої діяльності
2) доходи підприємств від іншої діяльності: реалізації продукції (товарів, інших
активів) надання послуг; отриманого цільового фінансування; використання
активів підприємства іншими сторонами, результатом чого є отримання
відсотків, роялті та дивідендів
3) доходи підприємств від іншої діяльності, реалізацію цінних паперів,
договори оренди
4) немає правильної відповіді
Тест 450
Для визнання доходу необхідне:
1) збільшення активу або зменшення зобов‘язань, які зумовлюють збільшення
власного капіталу
2) надходження активу
3) зменшення зобов‘язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 451
Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є зовнішніми:
1) потенційні інвестори
2) постачальники
3) професійні спілки
4) немає правильної відповіді
Тест 452
Підприємства зобов‘язані подавати квартальну та річну звітність:
1) органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам
2) власникам відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено
законом
3) органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до
законодавства
4) всі відповіді правильні
Тест 453
Дохід, пов‘язаний з наданням послуг, має визнаватись:
1) виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу
2) тільки в сумі витрат, пов‘язаних із цим фінансуванням, причому в тих
періодах, коли ці витрати виникли
3) якщо є можливість надходження економічних вигод
4) немає правильної відповіді
Тест 454
Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внутрішніми:
1) апарат управління підприємством
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2) власники
3) керівники структурних підрозділів
4) всі відповіді правильні
Тест 455
Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення для підприємств (крім
банків і бюджетних установ) встановлюються:
1) НБУ
2) МФУ
3) ДФС
4) немає правильної відповіді
Тест 456
Отримано підприємством дивідендів та інших пасивних доходів до каси
готівкою:
1) Д-т 31 К-т 685
2) Д-т 31 К-т 601
3) Д-т 31 К-т 451
4) немає правильної відповіді
Тест 457
За економічним змістом здійснюваних операцій звітність поділяється на:
1) оперативну, статистичну, податкову та бухгалтерську
2) фінансову, управлінську, податкову та бухгалтерську
3) внутрішню і зовнішню
4) немає правильної відповіді
Тест 458
Визнано дохід від реалізації продукції покупцям і замовникам на умовах
відстрочки платежу:
1) Д-т 36 К-т 70
2) Д-т 37 К-т 31
3) Д-т 91 К-т 13
4) немає правильної відповіді
Тест 459
Визнано дохід від погашення заборгованості з оплати праці у натуральній
формі:
1) Д-т 23 К-т 24
2) Д-т 30 К-т 311
3) Д-т 31 К-т 60
4) немає правильної відповіді
Тест 460
Форма № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" в Україні:
1) визначається підприємством самостійно
2) є уніфікованою формою звітності
3) різна для кожного виду діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 461
Визнано дохід від реалізації різним контрагентам:
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1) Д-т 31 К-т 715
2) Д-т 451 К-т 301
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 462
Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, називається:
1) розділом пасиву балансу
2) статтею зобов‘язань
3) активом
4) немає правильної відповіді
Тест 463
Собівартість реалізованих товарів списується на зменшення доходів звітного
періоду:
1) Д-т 14 К-т 31
2) Д-т 10 К-т 15
3) Д-т 01 К-т 4) немає правильної відповіді
Тест 464
Ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" відображає інформацію:
1) станом на певну дату
2) за певний період
3) станом на певну дату і за період
4) немає правильної відповіді
Тест 465
Повернення сум, раніше переданих за договором перестрахування:
1) Д-т 31 К-т 685
2) Д-т 31 К-т 705
3) Д-т 23 К-т 22
4) немає правильної відповіді
Тест 466
Загальний підсумок балансу називається:
1) валютою балансу
2) балансовою формулою
3) розділом балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 467
Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію,
що становить комерційну таємницю:
1) засоби масової інформації
2) менеджери компанії
3) кредитори
4) немає правильної відповіді
Тест 468
Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в
діяльності підприємства:
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1) аудиторські фірми, які підтверджують звітність підприємства
2) потенційні інвестори
3) постачальники
4) немає правильної відповіді
Тест 469
Операційна діяльність – це:
1) основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які
не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю
2) придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових
інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів
3) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позикового
капіталу підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 470
Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгалтерську
інформацію для задоволення певних інформаційних потреб, називаються:
1) користувачами бухгалтерської інформації
2) потенційними інвесторами
3) власниками підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 471
При перевірці правильності заповнення балансу необхідно пересвідчитись у
наступному:
1) чи підписаний баланс директором фірми
2) чи дотримується балансове рішення
3) чи підписаний баланс головним бухгалтером
4) немає правильної відповіді
Тест 472
Форму свідоцтва про право сплати єдиного податку встановлює:
1) МФУ
2) ДФС
3) КМУ
4) немає правильної відповіді
Тест 473
Порядок складання фінансового звіту суб‘єкта малого підприємництва
регламентується:
1) П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва"
2) НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
3) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
4) немає правильної відповіді
Тест 474
Джерелом сплати єдиного податку для юридичних осіб – суб‘єктів малого
підприємництва – є:
1) виручка від реалізації продукції
2) витрати діяльності підприємства
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3) чистий прибуток
4) немає правильної відповіді
Тест 475
Фактором, що не впливає на можливість переходу юридичної особи на
спрощену систему оподаткування є:
1) середньооблікова чисельність працівників за рік
2) прибуток
3) обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)
4) немає правильної відповіді
Тест 476
Відображено суми податків і обов‘язкових платежів, отриманих у складі інших
операційних доходів:
1) Д-т 31 К-т 64
2) Д-т 31 К-т 30
3) Д-т 23 К-т 20
4) немає правильної відповіді
Тест 477
Частина довгострокових активів, які в бухгалтерському балансі відображаються
за первісною вартістю за мінусом зносу – це:
1) будівлі та споруди
2) запаси
3) земля
4) немає правильної відповіді
Тест 478
Віднесено інший операційний дохід на фінансовий результат:
1) Д-т 71 К-т 79
2) Д-т 31 К-т 30
3) Д-т 68 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 479
Виявлено лишки виробничої собівартості незавершеного виробництва під час
інвентаризації:
1) Д-т 91 К-т 13
2) Д-т 10 К-т 15
3) Д-т 23 К-т 71
4) немає правильної відповіді
Тест 480
Відображено надходження страхових платежів від страхувальників у
безготівковій формі:
1) Д-т 23 К-т 24
2) Д-т 64 К-т 63
3) Д-т 31 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 481
Списано на фінансовий результат вирахування з доходу:
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1) Д-т 36 К-т 31
2) Д-т 66 К-т 30
3) Д-т 30 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 482
Зараховано на поточний рахунок підприємства сума коштів, отримана від
продажу іноземної валюти по курсу:
1) Д-т 31 К-т 711
2) Д-т 20 К-т 23
3) Д-т 01 К-т 4) немає правильної відповіді
Тест 483
В якому році, для забезпечення гармонізації фінансової звітності було створено
Комітет із Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку:
1) 29.07.73
2) 29.06.73
3) 29.06.74
4) немає правильної відповіді
Тест 484
Членами Комітету Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку є
професійні бухгалтерські організації, які входять до складу:
1) Міжнародної організації бухгалтерів
2) Міжнародної федерації бухгалтерів
3) Міжнародної федерації бухгалтерів і аудиторів
4) немає правильної відповіді
Тест 485
В 2001 році Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
перейменувала МСБО у ......
1) Міжнародні стандарти фінансової звітності
2) Міжнародні стандарти бухгалтерської звітності
3) Міжнародні положення фінансової звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 486
Раду із МСБО створено як незалежний орган, який має назву:
1) Міжнародної Федерації бухгалтерів і практиків
2) Фундація комітету з Міжнародної Корпорації бухгалтерів
3) Фундація комітету з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 487
Рада із Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку складається з ....
членів, .... з яких є штатними, а .... працюють в умовах неповного робочого дня:
1) 10; 8; 2
2) 15; 12; 3
3) 14; 12; 2
4) немає правильної відповіді
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Тест 488
В якому році було зареєстровано фундацію комітету з МСБО у штаті Делавер
(США), як неприбуткову корпорацію:
1) 8.03.2001
2) 8.03.2000
3) 8.04.2001
4) немає правильної відповіді
Тест 489
В обов‘язки Комітету з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової
звітності не входять:
1) розповсюдження через торгівлю проектів МСФЗ
2) тлумачення застосування МСФЗ та надання своєчасних вказівок тим, хто
складає фінансову звітність
3) публікація проектів інтерпретацій для публічних коментарів
4) немає правильної відповіді
Тест 490
Як називається документ, який затверджений Міністерством Фінансів України
в 2000 році, згідно якого визначаються принципи та методи введення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні:
1) Положення (стандарти) обліку і аудиту
2) Міждержавні положення бухгалтерського обліку
3) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
4) немає правильної відповіді
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РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Предмет, об'єкт і завдання економічного аналізу
Економічній аналіз - це система спеціальних знань для дослідження зміни
і розвитку екномічних явищ і процесів у їх взаємозв‘язку та
взаємозумовленості, що визначається суб‘єктивними та об‘єктивними
причинами з метою забепечення цільового управління ними.
Тобто, економічний аналіз - це система спеціальних знань, яка пов‘язана з:
а) дослідженням причинно-наслідкових зв‘язків зміни і розвитку
економічних явищ та процесів;
б) вибором і обгрунтованням ділового партнерства;
в) дослідженням зовнішнього економічного середовища (маркетинговий
аналіз), зміни параметрів ринку;
г) оцінкою підприємницького ризику;
д) моделюванням поведінки економічної системи на багатокритеріальній
основі;
ж) обгрунтуванням цільових програм, індикативних планів та бізнеспланів і об‘єктивною оцінкою їх виконання;
з) кількісним і якісним вимірюванням об‘єктивних і суб‘єктивних факторів
та пошуком резервів удосконалення господарських систем;
і) формуванням аналітичного забезпечення для прийняття оптимальних
управлінських рішень.
Теоретичною і методологічною основами економічного аналізу слугує
діалектика та економічна теорія. Найбільш тісно економічний аналіз пов‘язаний
з бухгалтерським обліком, який є для нього головною інформаційною базою
(близько70% усієї економічної інформації для аналізу надає система
бухгалтерського обліку). Водночас реалізація цільових завдань економічного
аналізу впливає на зміст і завдання облікового процесу.
Принципами економічного аналізу є:
1. Принцип науковості.
2. Принцип системності.
3. Принцип комплектності.
4. Принцип конкретності і дієвості.
5. Принцип рейтингової оцінки.
6. Принцип демократичності.
Предметом аналізу є реальна господарська діяльність, господарські явища
і процеси незалежно від характеристики їх інформаційного відображення.
На основі рейтингової оцінки можливостей та доцільності мобілізації
резервів формують висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень
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Виділення предмету та об‘єктивів економічного аналізу є коректним лише
з позицій раціональної організації аналітичної роботи, коли необхідно
визначитись стосовно обсягу чи аспектів дослідження господарської діяльності.
Тому об‘єктами, через які розкривається предмет економічного аналізу, є:
а) виробнича, фінансова, інвестиційна, маркетингова та інші види
діяльності;
б) ресурси всіх видів діяльності;
в) виробничі та управлінські структури;
г) організація виробництва і праці;
д) форми господарювання і власності.
Головними завданнями економічного аналізу є:
1. Визначення місця економічної системи будь-якого порядку у ринковому
середовищі;
2. Обгрунтування цільових економічних програм, індикативних планів та
бізнес-планів;
3. Оцінка виконання цільових завдань розвитку економічної системи,
причин і факторів, які зумовили позитивні і негативні зміни;
4. Виявлення резервів поліпшення економіки досліджуваного об‘єкта;
5. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу;
6. Визначення пріоритетів стратегічного розвитку економічної системи.
У процесі економічного аналізу реалізуються його три функції:
1. Оцінювальна (визначення відповідності стану об‘єкту цільовим
параметром).
2. Діагностична (встановлення причинно-наслідкових змін).
3. Пошукова (виявлення невикористаних резервів).
Класифікація видів економічного аналізу має суттєве значення як у
визначенні методики досліджень, так і в його організації. За основу
класифікації видів економічного аналізу прийнята класифікація функцій
управління та менеджменту. Основні класифікаційні ознаки різних видів
економічного аналізу наведені у табл. 1
Таблиця 1.
Групувальна ознака
Часова форма
Просторова форма
Зміст аналізу
Періодичність аналізу
Організаційна форма
Форма досліджуваних
економічних відносин

Вид аналізу
Стратегічний (перспективний), поточний оперативний
ретроспективний (підсумковий, наступний).
Внутрішній і зовнішній.
Комплексний і тематичний; управлінський і фінансовий.
Періодичний і одноразовий.

і

Централізований і децентралізований; немеханізований і на базі
ЕОМ.
Техніко-економічний, соціально-економічний, функціональновартісний.
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Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу
Метод аналізу - це підхід до вивчення економічних показників які
характеризують діяльність підприємств, або це підхід до фінансовогосподарської діяльності підприємства. Метод аналізу базується на положеннях
діалектики, суть яких полягає в тому, що всі явища знаходяться у постійному
русі, розвитку, взаємозв‘язку і взаємозалежності. Цей метод застосовують для
аналітичної роботи на підприємстві, тому, що показники, які характеризують
діяльність підприємства знаходяться у взаємозв‘язку і взаємозалежності. Метод
аналізу в широкому розумінні цього слова це всестороннє і комплексне
вивчення роботи підприємства з метою об‘єктивної оцінки результатів
діяльності, а також виявлення і мобілізації невикористаних резервів
підприємства.
Всі показники роботи підприємства поділяються на кількісні і якісні.
Наприклад середньоспискова чисельність працівників на заводі-кількісний
показник, а середньорічний виробіток одного робітника-якісний. Такі
показники в економічному аналізі називаються факторами. Фактори певною
мірою впливають на виконання загальних показників. В нашому прикладі від
вище вказаних факторів залежить виконання плану випуску продукції (робіт,
послуг).
Під час аналізу необхідно вивчити вплив кожного фактора на загальний
показник. Для цього в аналізі використовують економічні прийоми, які є
універсальними і можуть використовуватись для вивчення фінансовогосподарські підприємства. Під час повернення економічного аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства застосовують такі прийоми
економічного аналізу:
1. Економіко математичні:
- математичне програмування;
- математичне моделювання;
- кореаляційний і регресивний аналіз;
- теорія масового обслуговування;
- дисперсійний аналіз.
2. Графічні прийоми:
-математичні;
-сіткові.
3. Балансові прийоми:
- балансове ув‘язування;
- матричне складання планів.
4.Елімінування:
- ланцюгові підстановки;
- обчислення різниць;
- сальдовий метод.
5. Групування:
- за простими моментами процесу праці;
- за розділами плану підвищення ефективності виробництва.
6. Порівняння:
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з планом;
з попереднім періодом;
з іншими підприємствами;
середньогалузевим рівнем;
інше.
Порівняння є основним методом аналізу. Найпоширеніші такі
порівняння:
1. Планових показників поточного періоду з показниками попередніх
періодів, завдяки чому можна оцінити напруженість планових завдань і якість
планування;
2.
Звітних
показників
з
плановими
для
визначення
міри
виконання плану.
3. Аналогічних показників роботи підприємства або структурних
підрозділів. Таке порівняння має важливе значення для поширення досвіду
роботи підрозділів.
4. Аналогічність показників споріднених підприємств, щоб виявити
використані резерви і узагальнити досвід.
5. Досягнутих результатів із середньогалузевим рівнем щоб визначити
організаційно-технічний рівень підприємства і місце, яке воно посідає в цій
галузі.
6. Одержаних результатів з перспективним планом розвитку і на підставі
цього судити про ступінь виконання плану.
Обов’язкова умова для порівняння – однорідність економічного змісту
вимірників, оцінка показників,що зіставляються. Порівнянню підлягають як
абсолютні, так і відносні показники.
Прийом елімінування – це розподіл загального показника на
фактори.Фактори поділяються на кількісні і якісні.
Існує три способи елімінування:
1) метод різниць;
2) ланцюгових підстановок;
3) сальдовий метод.
При визначенні впливу факторів методом різниць необхідно
дотримуватись таких правил:
1. Для визначення впливу кількісного фактора на відхилення від плану по
загальному показнику необхідно відхилення цього фактора помножити
наплановий і якісний показник, а щоб визначити вплив якісного фактора на
зміну загального показника необхідно відхилення цього фактора помножити на
фактичний кількісний фактор.
Сума дій цих двох факторів повинна дорівнювати відхиленню
загального показника.
2. Суть методу ланцюгових підстановок полягає в тому,що ми будуємо
декілька рядів показників.Кількість таких рядів залежить від числа факторів +
загальний показник. В першому ряді відображаються планові показники,в
другому і кожному наступному, починаючи з кількісного показника,
проводиться зміна планового показника на фактичний. По кожному ряду
-
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вираховується загальний показник, шляхом множення кількісного показника на
якісний показник. Порівнянням загального показника кожного наступного ряду
з попереднім визначається різниця, яка і буде впливом цього показника який в
наступному ряді змінився в порівнянні з попереднім.
3. Сальдовий метод. Суть цього методу полягає в тому, що коли при
визначенні впливу на загальний показник є декілька факторів, і величини
впливу факторів відомі, крім одного, то вплив невідомого фактора визначається
шляхом віднімання від суми відхилення від плану по загальному показнику
суми впливу всіх відомих факторів. Одержана різниця покаже невідомого
фактора на загальний показник.
Визначення впливу середньоспискової чисельності працівників та
продуктивності праці на обсяг продукції методом різниць, ланцюгових
підстановок та сальдовим методом.
Інформаційною базою економічного аналізу є такі джерела:
- Планові дані (показники бізнес-плану або окремі планові розрахунки,
перспективні плани).
- Дані бухгалтерської звітності:
Ф. № 1 - Баланс підприємства.
Ф. № 2 - Звіт про фінансові результати.
Ф. № 3 - Звіт про рух грошових коштів.
Ф. № 4 - Звіт про власний капітал.
Ф. № 5 - Примітки до річної фінансової звітності.
- Дані статистичної звітності. Звіт промислового підприємства про
виробництво окремих видів продукції (форма №1-П); звіт з праці (форма1-пв).
- Дані синтетичного і аналітичного обліку:
первинна документація (реєстри обліку, книги);
ділова переписка (скарги, листи, накази, побажання);
дані відділу кадрів;
інше.
Тема 3. Аналіз виробництва продукції (робіт, послуг)
Результатом виробництва (діяльності підприємства) є випуск продукції,
виконання робіт, надання послуг. Вони повинні бути певної номенклатури та
асортименту, високої якості і виконані у встановлений термін. Під час
планування, обліку та економічного аналізу використовується певна система
показників для оцінки результату виробництва. Для аналізу виробничої
програми використовуються звіт підприємства про випуск продукції; звіт
промислового підприємства про затрати на виробництво продукції; дані
синтетичного та аналітичного обліку; матеріали оперативного обліку про
виконання договорів; нагромаджувальні відомості здачі на склад готової
продукції; графіки її відвантаження; рекламації та претензії споживачів;
виписки з рахунків про розрахунки з покупцями; інші дані.
Перед аналізом виробничої програми стоять такі завдання:
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1. Оцінка напруженості планових завдань;
2. Оцінка виконання плану та змін в обсязі, складі та якості випущеної
продукції, в ритмічності і комплексності за період, що аналізується;
3. Виявлення відхилень від плану та змін порівняно з попереднім періодом
та з‘ясування причин їх виникнення;
4. Виявлення резервів подальшого збільшення продукції, підвищення її
якості;
5. Розробка пропозицій.
Від обсягу, якості, асортименту, якості випущеної і реалізованої продукції,
від ритмічності виробництва залежить собівартість, прибуток, рентабельність,
оборотність оборотних коштів і фінансовий стан підприємства.
Для аналізу виробництва продукції у вартісному виразі використовують
обсяг продукції, робіт, послуг у порівняльних цінах. Для аналізу обсягу
виробництва продукції використовується показник обсягу виготовленої
продукції (виконаних робіт, наданих послуг) у порівняльних цінах. Шляхом
порівняння фактичного обсягу продукції з плановим або фактичним за
попередній аналогічний період проводиться аналіз виробництва продукції у
вартісному виразі.
Аналіз виробництва продукції в натуральному виразі зводиться до аналізу
номенклатури та асортименту випуску продукції. Аналіз необхідно
розпочинати із визначення % виконання плану по окремих позиціях
номенклатури і асортименту. Це дає можливість виявити ці позиції, по яких
план не виконаний і визначити вузькі місця у виробництві. Далі розраховується
загальний показник виконання плану з асортименту - середній коефіцієнт
асортиментності. Він визначається як відношення обсягу виробництва
продукції, що зараховується у виконання плану з асортименту до планового
обсягу виготовленої продукції.
В рахунок виконання плану з асортименту приймається вартість планового
випуску продукції, коли план виконаний і перевиконаний або фактична
вартість, коли план не виконаний.
В сучасних умовах господарювання, технічного прогресу великого
значення набуває поліпшення якості продукції. Аналіз якості доцільно почати з
оінки технічного рівня продукції, який характеризується системою показників,
що відображають якісну структуру продукції, її конкурентеу здатність, а також
техніко-експлуатаційні показники окремих видів продукції. Якість продукції
залежить від спільної дії
інженерних,
виробничих, кваліфікаційних,
організаційних, економічних факторів.
У деяких галузях промисловості (легка, харчова) встановлюють сортність
продукції. Про якість продукції роблять висновок за питомою вагою кожного
сорту в загальному випуску продукції, за середнім коефіцієнтом сортності, за
середньовиваженою ціною виробу порівнюючи відсотки виконання плану за
кількістю та вартістю виробу. Розраховується коефіцієнт сортності:
Вартість продукції всіх сортів / Можлива вартість першосортної продукції
Чим коефіцієнт сортності ближчий до 1, то тим вища сортність. Якщо він
дорівнює 1, то це означає, що вся продукція випускається першим сортом.
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Важливим показником якості є наявність втрат від браку, а також
наявність або відсутність рекламацій споживачів товарів (продукції).
Ритмічність виробництва – важлиий показник ефективності роботи
підприємства. Ритмічну роботу підприємства забезпечують не лише основні, а
й допоміжні цехи та обслуговуючі підприємства. Під ритмічною роботою
розуміють випуск продукції, виконання окремих елементів виробничого
процесу в відповідності з планом за якістю, асортиментом за кожний період
часу. Ритмічність визначається на основі випуску продукції по доходах
(місяцях): розраховується питома вага кожної декади (місяця) (1/3 або 33,3 %).
Узагальнюючим показником рівномірності випуску продукції є коефіцієнт
ритмічності, який визначається методом зарахування, показує питому вагу
продукції, випущеної без порушення графіка. Чим більше коефіцієнт
ритмічності наближений до одиниці (або до 100%), тим рівномірніше працює
підприємство.
Основними причинами неритмічної роботи підприємства є недоліки в
організації виробництва; недоліки в використанні трудових ресурсів;
порушення технології; відсутність деталей вузлів; збої в службі постачання;
інші причини.
Тема 4. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці
Аналіз виробничого потенціалу підприємства дає змогу глибше визначити
та охарактеризувати можливості даного підприємства, тобто дає змогу
проаналізувати подальший розвиток з метою отримання високих прибутків. Це
ми зможемо зробити за рахунок збільшення продуктивності праці,
ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів, а також за
рахунок ефективного використання робочого часу.
Результат господарської діяльності підприємства багато в чому залежить
від ефективності використання трудових ресурсів.
Мета аналізу – виявити резерви підвищення результативності
виробництва за рахунок збільшення його обсягу при кращому використанні
трудових ресурсів. Завдання аналізу:
1) оцінка динаміки і виконання плану показників ефективного використання
трудових ресурсів і показників забезпеченості підприємства трудовими
ресурсами;
2) аналіз складу, структури, чисельності персоналу, рівнів кваліфікації
персоналу, руху по групах;
3) розрахунок впливу трудових факторів на динаміку і виконання плану з
продуктивності праці та обсягу виробництва;
4) визначення резервів підвищення продуктивності праці і росту обсягів
виробництва;
5) розробка заходів щодо впровадження виявлених резервів.
Джерелами аналізу трудових ресурсів є: "Звіт з праці", "Звіт про
використання робочого часу" і дані обліку.
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Для характеристики забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
використовують такі показники: чисельність персоналу; склад персоналу за
групами, професіями, категоріями, кваліфікаціями; оборот кадрів; плинність
кадрів; використання робочого часу; цілоденні і внутрішньоденні втрати часу і
їх структура; продуктивність праці одного робітника за рік, місяць, день,
годину; трудомісткість; інші показники.
При аналізі розраховують коефіцієнти обороту з прийому, обороту за
звільненнями, плинності кадрів. Крім цих коефіцієнтів визначають питому вагу
окремих груп за кваліфікацією, стажем, освітою.
Визначення техніко-економічних показників:
1. Темп росту продуктивності праці:
- індекс росту продуктивності праці;
- продуктивність праці звітного періоду;
- продуктивність базового періоду.
2. Доля приросту продукції за рахунок продуктивності праці:
Середньорічну продуктивність праці записують у вигляді такого добутку:
Wс/р = у х Д х J х п/п год,
де
Wс/р – середньорічна продуктивність праці;
У – питома вага робітників в ССЧП;
Д – число відпрацьованих днів одним робітником в році;
J – продовженість робочої зміни;
п/п год – середньогодинна продуктивність одного робітника
У= чисельність робітників / середньоспискова чисельність працівників
Д = всього відпрацьовано людино/днів / чисельність працівників
J = всі відпрацьовані людино/години / дні відпрацьовані в році одним
робітником
Крім цього, внаслідок зміни середноьоспискової чисельності працівників і
продуктивності праці обсяг виробництва змінився.
Найбільшу увагу треба приділити аналізу використання ефективного
використання робочого часу. Раціональне використання робочого часу є
головним резервом зростання продуктивності праці і визначається високою
ефективністю, оскільки дозволяє збільшити випуск продукції без додаткових
інвестицій. Аналіз використання робочого часу проводиться у двох напрямках:
- аналіз виявлених втрат робочого часу;
- аналіз неефективного використання робочого часу.
Аналіз проводиться за даними балансу робочого часу та оперативного
табельного обліку. Показник – середнє число днів відпрацьованих одним
працівником, характеризує повноту використання робочого часу в днях
протягом року, кварталу, місяця тощо.
Тема 5. Аналіз необоротних активів підприємства
Завдання аналізу основних засобів:
1. Аналіз забезпеченості основними засобами і ефективності їх використання;
2. Вивчення причин, які вплинули на викрристання основних засобів;
3. Визначення впливу цих причин на випуск продукції;
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4. Виявлення резервів щодо підвищення ефективності використання основних
засобів та збільшення обсягу виробництва.
Джерелами аналізу основних засобів є:
1. Баланс.
2. Примітки до річної фінансової звітності.
3. Дані синтетичного і аналітичного обліку.
Етапи аналізу основних засобів:
1. Аналіз стану структури і складу основних засобів;
2. Аналіз забезпеченості основними засобами;
3. Аналіз впливу зміни вартості основних засобів та ефективності їх
використання (фондовіддача) на обсяг виробництва;
4. Факторний аналіз фондовіддачі;
5. Аналіз використання виробничого устаткування.
Для аналізу забезпеченості основними засобами визначається динаміка
зміни вартості основних засобів (порівняно з попереднім роком), або виконання
плану (порівняно з планом) за окремими групами або в цілому. Забезпеченість
підприємства основними засобами визначається як в абсолютних величинах,
так і у відносних, тобто у взаємозв‘язку із середньосписковою чисельністю
працівників. Таким чином, ми проводимо аналіз за допомогою показників
озброєності праці. Є два показники: загальна озброєність праці і технічна
озброєність праці. Крім цього, ще вивчається фондовідача - узагальнений
показник ефективності використання основних засобів. Фондовіддачу
розраховують загальну і технічну.
Крім цих показників визначається відносна економія засобів та приріст
продукції, яку показують за рахунок відносної економії фондів.
При аналізі структури основних засобів визначається питома вага груп і
видів засобів до загальної вартості промислово-виробничих основних засобів як
на початок, так і на кінець звітного періоду. Особливу увагу слід звернути на
зміну питомої ваги активної частини основних засобів.
Для характеристики технічного стану основних фондів визначаються такі
коефіцієнти: коефіцієнт оновлення, вибуття, коефіцієнт зношення.
Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
Зниження матеріальності виробництва – важливе завдання сучасного
господарювання. Аналізуючи показник матеріаломісткості необхідно:
1. Визначити зміну матеріаломісткості випуску продукції в динаміці та в
порівнянні з планом.
2. З‘ясувати причини змін і визначити динаміку досягнення результатів за
видами, а також результати дії окремих факторів, які зумовили зміни.
3. Визначити вплив виконання плану матеріального постачання за видами,
сортами, а також термін їх постачання на показник матеріаломісткості.
4. Вивчити дію зміни кооперованих постачань на рівень матеріаломісткості.
5. Провести аналіз даних про виконання норм витрачання матеріалів, а також
контроль щодо зниження норм витрачання важливих видів матеріалів.
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Узагальнити і проаналізувати дані про кількість відходів і втрат матеріалів і
дати оцінку ефективності, можливі шляхи зниження вартості відходів.
7. Визначити ефект використання у виробництві нових видів матеріалів.
8. Знайти невикористані внутрішньо-господарські резерви зменшення
матеріаломісткості продукції для зниження її собівартості.
Джерелами аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів є:
планові та звітні калькуляції на окремі види продукції, ―Звіт про затрати на
виробництво продукції‖, дані бухгалтерського обліку, техніко-економічні
показники про надходження і використання, залишки матеріальних ресурсів.
При вивченні загальної потреби у матеріальних ресурсах враховуються їх
залишки на початок і кінець звітного періоду. При аналізі матеріальнотехнічного забезпечення підприємства необхідно встановити правильне
визначення цієї потреби та раціональне використання матеріальних ресурсів.
Оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання проводиться
по обсягу поставки важливих видів матеріалів в натуральному виразі, при
цьому порівнюють дані загальної потреби з фактичними даними по
поступлених матеріалах і враховуються залишки (на початок звітного періоду).
При аналізі використання матеріальних ресурсів розраховуються такі
показники:
Матеріаломісткість продукції
Матеріаломісткість окремих видів продукції
Матеріаловіддача
Відносна економіка матеріалів
Узагальнюючим
показником
ефективності
використання
матеріальних ресурсів є матеріаловіддача.
При аналізі використання матеріальних ресурсів у виробництві,
порівнюють показники фактичного витрачання матеріальних ресурсів на
одиницю продукції із плановими нормами. Визначають відхилення,
встановлюють причини відхилення. Перерозхід матеріальних ресурсів у
виробництві свідчить про не раціональне використання матеріалів. Аналіз
закінчується розрахунком можливих резервів, збільшення випуску продукції за
формулою:
відхилення від плану по витратах
натуральний фактичний
матеріалів на одиницю продукції
*
випуск продукції
норма витрат матеріалів за планом
6.

Тема 7. Аналіз витрат
Господарська діяльність підприємств та об‘єднань потребує необхідних
витрат. Усі витрати на отримання, зберігання та використання матеріальновиробничих ресурсів, а також оплату праці у грошовому виразі складають
собівартість продукції. Цей показник залежить практично від всіх видів
діяльності і тому він характеризує ефективність такої діяльності. Крім того
собівартість продукції є головним фактором прибутку, у зростанні якого
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зацікавлені підприємства та об‘єднання. Тому аналіз собівартості є важливим
напрямком економічної роботи на всіх підприємствах, об‘єднаннях та інших
господарюючих суб‘єктах. Собівартість продукції – це виражені у грошовій
формі витрати на її виробництво і реалізацію.
Завданнями аналізу собівартості продукції є:
- аналіз обгрунтованості планових завдань;
- оцінка достовірності фактичної інформації;
- оцінка виконання планових показників витрат;
- розрахунок впливу факторів на аналізовані показники;
- виявлення резервів зниження собівартості;
- розробка заходів щодо мобілізації виявлених резервів.
Основним джерелом для аналізу собівартості продукції є планові
розрахунки, бізнес-план, первинні бухгалтерські документи, реєстри
синтетичного та аналітичного обліку, планові і фактичні калькуляції
собівартості окремих видів продукції, матеріали аналізу виконання виробничої
програми за звітний період, дані аналізу собівартості продукції за попередні
періоди, дані ревізії, перевірок та інші документи, дані звіту про фінансові
результати.
Затрати на виробництво продукції в плані, обліку і звітності групуються за
такими ознаками:
а) за економічними елементами;
б) за калькуляційними статтями.
Згруповані затрати на виробництво об‘єднують всі матеріальні, трудові та
грошові витрати, необхідні для виробничо- господарської діяльності.
Під час аналізу необхідно визначити структуру затрат за такою
формулою: Окремі елементи (статті) затрат / Загальна сума затрат.
Це дає можливість визначити характер виробництва, зробити висновок
про те, яке це виробництво: матеріаліаломістке, енергомістке, фондомістке,
трудомістке, інше. Зміни в структурі затрат вказують на ті процеси, які мають
місце на підприємстві за аналізований період (наприклад, зміни у характері
виробництва).
Аналіз собівартості – це вивчення її за узагальненими показниками, до
яких належать:
- витрати на 1 грн.товарної продукції;
- собівартість одиниці найважливіших видів продукції;
- загальний стан собівартості за калькуляційними статтями та економічними
елементами.
Використання витрат на 1 грн. товарної продукції дає можливість оцінити
не тільки виконання плану собівартості продукції, але й дати оцінку її динаміки
на всіх без винятку підприємствах, провести порівняльний аналіз собівартості
товарної продукції на підприємствах, які випускають однорідну продукцію.
При аналізі витрат на 1 грн. товарної продукції фактичні витрати звітного
року порівнюють з плановими, виявляють відхилення і розраховують вплив на
них таких факторів:
- структури товарної продукції;
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- цін на сировину, матеріали та продукцію підприємства;
- собівартості одиниці продукції.
Вплив структури фактично випущеної продукції на рівень витрат
зумовлюється різницею в рентабельності окремих видів продукції. Для
виявлення цього впливу спочатку розраховують планові витрати, скоректовані
на фактичний випуск та асортимент продукції діленням всієї фактично
випущеної продукції (виходячи з планового рівня витрат на 1 грн. товарної
продукції) на фактичний обсяг продукції в цінах, прийнятих в плані. Від
розрахованого показника віднімають планові витрати на 1 грн. товарної
продукції.
Вплив зміни цін розраховують як різницю між фактичними витратами на
1 грн. товарної продукції (у фактично діючих цінах) та фактичними витратами
на 1 грн. товарної продукції у цінах, визначених в плані (вони розраховуються
діленням фактичної собівартості за цінами, прийнятими у плані, планових
витрат на 1 грн. товарної продукції на фактичний випуск та асортимент
продукції).
При поглибленні аналізу слід встановити причини зміни названих
факторів. Для цього використовують матеріали аналізу випуску продукції за
асортиментом, аналізу витрат на сировину і матеріали та результати аналізу
собівартості найважливіших видів продукції.
Загальна оцінка собівартості за елементами витрат та калькуляційними
статтями зводиться до порівняння фактичних та планових сум за цими
показниками та виявлення відхилень. Така оцінка дає можливість аналітику в
цілому зорієнтуватися в стані аналізованих показників і поглибити вивчення
лише тих статей, які становлять найбільш питому вагу в собівартості продукції,
а також тих, в яких мали місце негативні відхилення. Це забезпечить достатню
ефективність аналітичної роботи при зменшенні її трудомісткості.
Аналіз матеріальних затрат починають з їх загальної оцінки, виявляють
відхилення, розраховують міру впливу факторів на відхилення, визначають
причини зміни цих факторів. Далі слід розраховувати міру впливу на
матеріальні витрати:
- обсягу продукції;
- асортименту продукції;
- рівня самих витрат.
Щоб розрахувати міру впливу цих факторів, необхідно скоректувати
планові матеріальні витрати на фактичний обсяг товарної продукції:
МВпл * ТПф / Ппл
Крім того, слід виявити планові матеріальні витрати, скоректовані на
фактичний обсяг і асортимент ТП:
МВпл * СВф / СВп
Прямі трудові затрати у складі собівартості відображають за такими
статтями як основна і додаткова заробітна плата виробничого персоналу, а
також відрахування на соціальні заходи.Аналіз починають загальною їх
оцінкою, за якою порівнюють планові та фактичні суми і виявляють
відхилення.
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Тема 8. Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану необхідно проводити з метою залучення
інвесторів і кредиторів, інформування потенційних учасників і вкладчиків.
Інвестор і кредитор, які вкладають свої гроші та інше майно в акціонерне
товариство, повинні бути впевнені у збереженні й ефективному використанні
своєї власності. За таких умов вимагається досконале знання внутрішнього і
зовнішнього економічного середовища. Саме економічний аналіз як одна з
основних функцій управління, направлений на пошук найбільш ефективних
зв‘язків із зовнішнім середовищем. Прийняття відповідних управлінських
рішень базується на аналітичних дослідженнях фінансової діяльності
підприємств. Фінансовий стан підприємства характеризує в сукупності
виробничу і фінансову діяльність і відображає наявність, розміщення,
використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану проводиться з
метою встановлення наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси,
які знаходяться у розпорядженні підприємства. Фінансовий стан – це
забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами та грошовими коштами.
Аналіз фінансового стану складає одну із сторін господарської діяльності.
Сталий фінансовий стан підприємства залежить перш за все від виконання
планів матеріально-технічного постачання, виробництва, реалізації продукції і
фінансових результатів, або відсутність грошових коштів може привести до
перебою у постачанні і виробництві.
При успішному виконанні плану за виробництвом і реалізацією продукції,
зниженні її собівартості підприємство одержує надплановий прибуток,
утворюється податкове джерело коштів, що в кінцевому результаті сприяє
зміцненню фінансового стану підприємства. Фінансовий стан і результати
виробничої діяльності підприємства залежить один від одного. Первинною є
виробнича діяльність, тому резерви поліпшення фінансового стану – це перш за
все краща виробнича діяльність. Крім цього фінансовий стан залежить і від
стану запасів нормованих оборотних коштів, розрахунків з дебіторами і
кредиторами, поповнити використання права на кредит, від оборотності
оборотних коштів.
Завдання аналізу фінансового стану є:
1. Перевірка наявності та використання коштів за цільовим призначенням;
2. Виявлення причин фінансових затруднень;
3. Виявлення резервів економічного та раціонального витрачання
фінансових ресурсів, прискорення оборотності коштів, покращення
фінансової сталості, платоспроможності, кредитоспроможності і в цілому
зміцнення фінансового стану підприємства;
4. Розробка заходів мобілізації і фінансових ресурсів і усунення причин і
недоліків у роботі підприємства.
Джерелом інформації для аналізу фінансового стану є баланс підприємства
(форма № 1), показники форми № 2 "Звіт про фінансові результати та їх
використання"; форми № 22 "Зведена таблиця основних показників фінансово140

господарської діяльності підприємств"; дані бізнес-плану (розділ "Фінансовий
план").
Бухгалтерський баланс є єдиною формою для підприємства та організацій
всіх галузей господарювання і є основним джерелом інформацій для аналізу
фінансового стану. Відповідно для загальноприйнятих стандартів обліку баланс
розкриває зміст понять активу і пасиву. Активи підприємства відображають
об‘єкт вартості майна і боргових прав, якими розпоряджається і які контролює
підприємство на звітну дату. Пасиви – визначають право власності (власний і
залучений капітал), які є джерелом утворення господарських об‘єктів (активів).
Звітний бухгалтерський баланс складається із трьох розділів активу і
чотирьох розділів пасиву.
Форма звітного балансу є важливим кроком до балансу, що відповідає
загальноприйнятій міжнародній практиці і є стандартним балансом, який
застосовується в бухгалтерському обліку.
На підставі аналітичного балансу проводять аналіз майна, що знаходяться
в розпорядженні підприємства, а також виділяють в складі майна оборотний
(мобільний) і позаоборотний (імобілізований) капітал. Загальна вартість майна
підприємства рівна підсумку балансу. Вартість імобілізованих коштів рівна
підсумку розділу І активу балансу. Вартість оборотних коштів – це сума
підсумків розділу ІІ та ІІІ активу балансу. В складі оборотного капіталу
виділяють матеріальний оборотний капітал та грошовий і кошти в розрахунках.
Надходження і придбання майна підприємства здійснюється за рахунок
власного і залученого капіталу, співвідношення яких розкриває сутність його
фінансового стану. При аналізі визначають наявність власного оборотного
капіталу. Для цього від підсумку І розділу пасиву балансу ―Власний капітал‖
віднімають підсумок І розділу активу балансу ―Необоротні активи‖.
Залучений капітал відображається у розділі ІІ та ІІІ пасиву балансу. При аналізі
визначають зміну за цими статтями за звітний період, а також їх питому вагу до
вартості майна підприємства.
Особливу увагу при аналізі приділяють стану дебіторської і кредиторської
заборгованості. Дебіторська заборгованість – це заборгованість інших
підприємств, організацій і окремих осіб даному підприємству. Кредиторська
заборгованість – це заборгованість підприємства іншим підприємствам,
організаціям і окремим особам. Ріст дебіторської заборгованості приводить до
фінансових затруднень. Кредиторська заборгованість часто є наслідком
фінансових труднощів.
Завданнями проведення аналізу є:
1. Визначити зміни заборгованості за звітний період;
2. Встановити терміни виникнення заборгованості;
3. Визначити вплив заборгованості на фінансовий стан підприємства.
Зміна заборгованості за звітний період визначається за статтями балансу
шляхом порівняння заборгованості на кінець і початок звітного періоду.
Якщо сума кредиторської заборгованості перевищує суму дебіторської, то
це свідчить про низьку платіжно-розрахункову дисципліну підприємства.
141

Запас джерел власних коштів – це запас фінансової сталості
підприємства при тій умові, що його власні кошти перевищують позичкові.
Фінансова сталість оцінюється:
- за співвідношенням власного і залученого капіталу;
- за темпами нагромадження власних коштів;
- за співвідношенням довго- і короткострокових зобов‘язань підприємства;
- за мірою забезпечення матеріальних оборотних коштів власними джерелами;
- інші співвідношення.
Основними показниками фінансової сталості є коефіцієнт співвідношення
залученого і власного капіталу (автономії), довготермінового залучення
позичкових
коштів,
маневрування
власних
коштів
підприємства,
нагромадження амортизації, реальної вартості основних засобів у майні
підприємства, реальної вартості основних і матеріальних оборотних коштів у
майні підприємства, співвідношення чистих мобільних коштів і всіх мобільних
коштів підприємства.
Оборотність оборотного капіталу – це важливий якісний показник, який
характеризує їх ефективне використання. Чим швидше відбувається кругообіг
коштів, тим кращий фінансовий стан підприємства.
Факторами, які впливають на прискорення оборотності, є:
1. Впровадження і ефективне використання нової техніки;
2. Вдосконалення технології і організації виробництва;
3. Покращення постачання матеріальними цінностями;
4. Збільшення об‘сягу реалізованої продукції та інші фактори.
Оборотність коштів визначається за такими показниками, як:
1. Коефіцієнт оборотності (число оборотів, які здійснює оборотний капітал за
звітний період): визначається відношенням обсягу реалізації до середньої
вартості оборотного капіталу.
2. Тривалість обороту в днях, або оборотність в днях: визначається
відношенням середньої вартості оборотного капіталу до одноденного
реалізаційного обороту:
3. Рівень коефіцієнту завантаження оборотного капіталу, або середня потреба в
оборотних коштів, або середня потреба в оборотних коштах на 1 тис. грн.
реалізованої продукції.
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При аналізі необхідно визначити дані показники за планом, звітом,
(факту) і за звітом за відповідний період минулого року окремо по
матеріальному оборотному капіталу і по коштах в розрахунках).
Розрахувавши оборотність в днях, визначають прискорення або
сповільнення оборотних коштів в днях, порівнюючи з планом та фактом
минулого року. А також визначають суму відносного вивільнення (-), або
додаткового залучення (+) оборотних коштів в оборот. Для того, щоб
визначити, скільки відносно вивільнено із обороту (-), чи залучено в оборот
(+) у зв‘язку з прискоренням (сповільненням) оборотності в днях необхідно:
відхилення з оборотності в днях перемножити на одноденну фактичну
реалізацію (одноденних оборот) по факту поточного року.
Платоспроможність – це здатність підприємства ліквідувати (погасити)
негайно, в даний момент на певну звітну дату свою короткотермінову
заборгованість (поточні зобов‘язання). Платоспроможність визначається за
даними балансу на основі характеристики ліквідності оборотних активів,
тобто часу, який необхідний для перетворення їх в грошову наявність.
Найбільш мобільною частиною оборотних активів є грошові кошти і
короткотермінові цінні папери (останні швидко можуть бути переведені в
гроші). Підвищення частки грошових коштів і цінних паперів у загальній
вартості оборотних коштів сприяє зростанню платоспроможності. При
проведенні аналізу платоспроможності розрахують три різні ліквідності, які
визначаються відповідними коефіцієнтами:
коефіцієнт лікідності;
проміжний коефіцієнт ліквідності (покриття);
загальний коефіцієнт ліквідності.
Тема 9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Метою фінансової діяльності підприємства є одержання прибутків.
Прибуток – це один із основних показників ефективності роботи підприємства.
Основним джерелом для аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства є звітна ф. 2 „Звіт про фінансові результати‖. Крім цього, можуть
використовуватися дані І розділу пасиву балансу, інформація Звіту про затрати
на виробництво та ф.3„Звіту про рух грошових коштів‖.
Завданнями аналізу прибутків і рентабельності роботи підприємства є:
1. Вивчити обсяг і структуру фінансових результатів;
2. Виявити вплив факторів на величину фінансового результату;
3. Оцінити динаміку формування складових частин прибутку;
4. Провести факторний аналіз прибутку від операційної діяльності;
5. Оцінити виконання плану за прибутком;
6. З‘ясувати, як змінилася та частина прибутку, що перераховується в доход
бюджету у вигляді податків і та частина, - що залишається у
розпорядженні підприємства;
7. Провести факторний аналіз рентабельності;
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8. Виявити внутрішні резерви підприємства щодо збільшення прибутків і
рентабельності;
9. Розробити шляхи впровадження виявлених резервів.
В результаті реалізації продукції підприємство одержує дохід (виручку) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Цей показник є основним,
відправним моментом в розрахунку фінансових результатів. Щоб отримати
чистий дохід від реалізації продукції, необхідно від виручки відняти податок на
додану вартість, акцизний збір, інші вирахування з доходу. Шляхом різниці
чистого доходу та собівартості реалізованої продукції підприємство отримує
валовий прибуток чи збиток.
Для розрахунку фінансових результатів від операційної діяльності
необхідно до валового прибутку (збитку) додати інші операційні доходи та
відняти адміністративні витрати, витрати на збут і інші операійні витрати.
Крім фінансових результатів від операційної діяльності підприємство може
отримувати ще прибутки або збитки від фінансової та інвестиційної діяльності,
які теж мають вплив на чистий прибуток (збиток), що є кінцевим результатом
фінансово- господарської діяльності підприємства. Відповідно, щоб визначити
цей чистий прибуток, необхідно до фінансового результату від операційної
діяльності додати доход від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші
доходи і відняти фінансові витрати, витрати від участі в капіталі, інші витрати
та податок на прибуток за ставкою 30%.
Основну частину прибутку від фінансово-господарської діяльності
підприємства є прибуток від операційної діяльності, на зміну якого впливає
багато факторів. В аналізі фінансових результатів виділяють вплив чотирьох
основних факторів:
- обсяги реалізації продукції;
- собівартість реалізованої продукції;
- її ціна;
- структура і асортимент реалізованої продукції.
Розглянемо методику розрахунку впливу кожного з факторів.
Вплив обсягу реалізації продукції:
(Обсяг реалізації продукції скоректований / Обсяг реалізації продукції
плановий * 100% - 100%) * Прибуток плановий / 100%.
Вплив собівартості реалізованої продукції:
Собівартість реалізованої продукції фактичний - Собівартість реалізованої
продукції скоректований.
Вплив ціни:
Обсяг реалізованої продукції фактичний – обсяг реалізованої продукції
скоректований.
Вплив структури і асортименту реалізованої продукції:
Відхилення з прибутку від реалізації продукції – вплив обсягу реалізованої
продукції – вплив ціни – вплив собівартості реалізованої продукції.
Відносним показником прибутковості є рентабельність. В економічному
аналізі розраховують декілька показників рентабельності, зокрема, реалізованої
продукції, одиниці продукції, авансованого капіталу, балансу, тощо.
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На рентабельність реалізованої продукції позитивно впливає ріст прибутку
та зниження собівартості реалізованої продукції.

Тест 1
Завдання економічного аналізу – це:
1) визначення резервів підвищення ефективності діяльності
2) застосування системи показників для оцінки господарювання
3) використання евристичних прийомів аналізу
4) всі відповіді правильні
Тест 2
Метою економічного аналізу є:
1) оцінка інвестиційної діяльності підприємства
2) забезпечення системи менеджменту необхідною інформацією для прийняття
рішень
3) розрахунок показників, що характеризують ефективність діяльності
підприємства та застосовуються для пошуку резервів її підвищення
4) всі відповіді правильні
Тест 3
Ціллю економічного аналізу є:
1) дослідження законів та принципів функціонування підприємства в
ринковому середовищі
2) визначення причин та факторів зміни досліджуваних явищ та процесів
3) пошук резервів для підвищення ефективності діяльності підприємства
4) розробка методики різних видів економічного аналізу
Тест 4
Предметом дослідження в економічному аналізі є:
1) принципи економічного аналізу
2) методи та прийоми економічного аналізу
3) використання грошових коштів на підприємстві
4) реальна господарська ситуація на досліджуваному об‘єкті
Тест 5
Можливість використання інформації для прийняття управлінських рішень - це:
1) корисність інформації
2) доречність інформації
3) суттєвість інформації
4) немає правильної відповіді
Тест 6
Які з перелічених нижче показників не можна порівнювати:
1) планові і фактичні виробничі витрати
2) фактичну і середню заробітну плату
3) різнойменні фактори і показники
4) собівартість виготовленої та реалізованої продукції
Тест 7
145

Пошук резервів в економічному аналізі належить до:
1) методів економічного аналізу
2) завдань економічного аналізу
3) принципів економічного аналізу
4) об‘єктів економічного аналізу
Тест 8
Принципами економічного аналізу є:
1) об‘єктивність, вчасність та вичерпність
2) вчасність, вичерпність, результативність
3) науковість, системність, демократичність, дієвість
4) системність, логічність
Тест 9
Створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу
передбачено:
1) централізованим аналізом
2) міжгалузевим аналізом
3) децентралізованим аналізом
4) маржинальним аналізом
Тест 10
Економічний аналіз виконує функції:
1) планування, контролю, стимулювання
2) оцінки, розподілу, синтезу
3) синтезу, обґрунтування, стимулювання
4) оцінки, діагностики, пошуку
Тест 11
Які основні принципи економічного аналізу:
1) аналіз попиту та пропозиції
2) комплексність та результативність
3) перспективність та ефективність
4) точність та об‘єктивність
Тест 12
Обгрунтований розподіл обов‘язків між працівниками щодо проведення
аналітичних досліджень на підприємстві – це:
1) мета економічного аналізу
2) організація економічного аналізу
3) функції економічного аналізу
4) завдання економічного аналізу
Тест 13
В чому полягає пошукова функція економічного аналізу:
1) виявленні резервів збільшення ефективності господарювання
2) визначенні стану досліджуваної економічної системи та його характеристиці
3) виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв‘язків зміни та розвитку
досліджуваних економічних явищ та процесів
4) оцінка економічної системи в цілому
Тест 14
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В чому полягає діагностична функція економічного аналізу:
1) виявленні резервів збільшення ефективності господарювання
2) виявленні пріоритетних напрямків розвитку економічної системи
3) виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв‘язків зміни та розвитку
досліджуваних економічних явищ та процесів
4) використанні методів елімінування
Тест 15
Принцип комплексності економічного аналізу передбачає:
1) досліджування усіх елементів економічної системи та причинних
взаємозв‘язків
2) розгляд кожного об‘єкту досліджень як складної динамічної системи
3) багатокритеріальну оптимізацію
4) рейтингову оцінку результатів аналітичних досліджень
Тест 16
В чому полягає оцінювальна функція економічного аналізу:
1) виявленні резервів підвищення ефективності господарювання
2) визначенні стану досліджуваної економічної системи та його характеристиці
3) виявленні та оцінці причинно-наслідкових зв‘язків зміни та розвитку
досліджуваних економічних явищ та процесів
4) узагальнення результатів господарювання та формулювання висновків про їх
досягнутий рівень
Тест 17
Пошук і оцінка можливостей та резервів підвищення ефективності діяльності
підприємства в економічному аналізі належить до:
1) методів економічного аналізу
2) функцій економічного аналізу
3) принципів економічного аналізу
4) предмету економічного аналізу
Тест 18
Під терміном ―фактори‖ розуміють:
1) структурні елементи досліджуваної економічної системи
2) рушійні сили розвитку і зміни явищ та процесів
3) види економічного аналізу та резерви виробництва
4) причинно-наслідкові зв‘язки
Тест 19
Термін ―аналіз‖ у перекладі з грецької мови означає:
1) поєднання окремих складових явищ та процесів, виявлення зв‘язків і
залежностей між окремими частинами
2) розподіл явищ або предметів на складові частини для вивчення їх у
взаємозв‘язку та взаємообумовленості
3) виділення окремих елементів системи для більш глибокого вивчення
4) вивчення, вимірювання та узагальнення зміни і розвитку економічних явищ
та процесів
Тест 20
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Дослідження економічних явищ та процесів як систем із складною
функціонально-структурною будовою передбачає принцип:
1) конкретності
2) системності
3) науковості
4) економічної доцільності
Тест 21
Використання в економічному аналізі науково-обгрунтованих методик
досліджень економічних явищ та процесів і факторів їх зміни передбачено
принципом:
1) системності
2) комплексності
3) науковості
4) економічної доцільності
Тест 22
Який принцип економічного аналізу передбачає, що витрати на організацію та
здійснення аналітичних досліджень повинні забезпечувати значно більший
ефект через використання результатів аналізу:
1) економічної доцільності
2) комплексності
3) науковості
4) системності
Тест 23
Оцінка стану досліджуваної економічної системи і пошук резервів її
покращення – це:
1) принцип економічного аналізу
2) мета економічного аналізу
3) функції економічного аналізу
4) характерна риса економічного аналізу
Тест 24
Науковий та системний характер проведення економічного аналізу – це:
1) завдання економічного аналізу
2) предмет економічного аналізу
3) принципи економічного аналізу
4) функції економічного аналізу
Тест 25
Розробка аргументованих аналітичних висновків та пропозицій щодо
вирішення конкретних практичних ситуацій та проблем забезпечується через
виконання принципу:
1) системності
2) дієвості та конкретності
3) науковості
4) економічної доцільності
Тест 26
До об‘єктів економічного аналізу належать:
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1) суб‘єкти господарювання
2) принципи економічного аналізу
3) способи обробки економічної інформації
4) всі відповіді правильні
Тест 27
Визначення пріоритетів щодо досягнення поставлених цілей забезпечується
через виконання принципу:
1) системності
2) економічної доцільності
3) рейтингової оцінки
4) науковості
Тест 28
Стратегічний аналіз здійснюють з метою:
1) визначення відхилення фактичного стану досліджуваних явищ та процесів
від бажаного чи запланованого
2) вивчення перспективних напрямків функціонування та розвитку
підприємства
3) визначення ефективності виконання бізнес-плану
4) виявлення внутрішніх резервів збільшення прибутку підприємства
Тест 29
Стратегічний аналіз передбачає:
1) маркетингові дослідження, сканування зовнішнього середовища,
дослідження ситуації на об‘єкті
2) оцінка причин відхилень
3) аналіз прогнозних рішень
4) сегментацію ринку, аналіз рядів динаміки
Тест 30
За часовою формою виділяють такі види економічного аналізу:
1) централізований та децентралізований
2) техніко-економічний аналіз
3) комплексний та тематичний аналіз
4) стратегічний та ретроспективний
Тест 31
Результати якого аналізу використовуються виключно для внутрішніх потреб
менеджменту та становлять комерційну таємницю:
1) управлінського аналізу
2) маржинального аналізу
3) зовнішнього аналізу
4) стратегічного аналізу
Тест 32
Яка із класифікаційних ознак не визначає види економічного аналізу:
1) часова форма
2) просторова форма
3) вартісна ознака
4) організаційна форма
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Тест 33
Система повсякденного вивчення стану та змін параметрів діяльності
підприємства ведеться за допомогою:
1) стратегічного аналізу
2) внутрішнього аналізу
3) комплексного аналізу
4) спеціальних тематичних досліджень
Тест 34
Оперативний аналіз передбачає:
1) оцінку ринкового середовища
2) оцінку відхилень та моніторинг ринку
3) оцінку виконання плану
4) оцінку результатів господарської діяльності
Тест 35
Виділяють просторові види економічного аналізу:
1) системний, маржинальний, макроекономічний, техніко-економічний
2) макроекономічний, мікроекономічний, маркетинговий, зовнішній
3) макроекономічний, мікроекономічний, зовнішній, внутрішній
4) стратегічний, ретроспективний, системний, комплексний
Тест 36
Метою оперативного економічного аналізу є:
1) визначення пріоритетних напрямків розвитку економічної системи
2) оцінка результатів управління економічною системою
3) поточна оцінка відхилень фактичного стану економічної системи від заданих
або бажаних параметрів
4) оцінка зовнішнього середовища функціонування економічної системи
Тест 37
Що включає стратегічний економічний аналіз на підприємстві:
1) розрахунок стратегічних показників діяльності підприємства
2) маржинальний аналіз
3) оперативний аналіз
4) ретроспективне дослідження використання матеріальних ресурсів на
підприємстві
Тест 38
Система повсякденного вивчення стану та змін параметрів діяльності
підприємства ведеться за допомогою:
1) комплексного аналізу
2) оперативного аналізу
3) статистичної звітності
4) спеціальних тематичних досліджень
Тест 39
Ретроспективний аналіз проводиться:
1) до моменту здійснення господарської операції
2) після здійснення господарської операції
3) під час здійснення господарської операції
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4) для коректування здійснюваної господарської операції
Тест 40
Який вид економічного аналізу використовують для вивчення масових
суспільних явищ в регіоні, на підприємстві:
1) соціально-економічний
2) управлінський
3) економіко-статистичний
4) тематичний аналіз
Тест 41
Який вид економічного аналізу пов'язаний із вивченням господарських
процесів, що вже відбулися:
1) системний аналіз
2) управлінський аналіз
3) ретроспективний аналіз
4) тематичний
Тест 42
Рейтингова компанія провела аналіз фінансово-господарської діяльності
підприємства, який це вид аналізу:
1) аудиторський аналіз
2) управлінський аналіз
3) тематичний аналіз
4) зовнішній
Тест 43
Дослідження прибутку і рентабельності підприємства є основним завданням
такого аналізу:
1) системного аналізу
2) техніко-економічного аналізу
3) фінансового аналізу
4) стратегічного аналізу
Тест 44
Дослідження платоспроможності підприємства є основним завданням такого
аналізу:
1) системного аналізу
2) техніко-економічного аналізу
3) фінансового аналізу
4) стратегічного аналізу
Тест 45
Перспективний аналіз проводиться з метою:
1) визначення можливих результатів господарської діяльності підприємства в
майбутньому
2) оперативної діагностики господарювання підприємства
3) спеціальних обстежень та засобів масової інформації
4) дослідження облікової інформації
Тест 46
Функціонально-вартісний аналіз передбачає:
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1) максимізацію можливостей та витрат
2) мінімізацію витрат при збереженні та підвищенні функціональних
можливостей
3) пошук резервів скорочення витрат
4) немає правильної відповіді
Тест 47
Попередній аналіз проводиться:
1) до здійснення господарських операцій
2) під час здійснення господарських операцій
3) після здійснення господарських операцій
4) всі відповіді правильні
Тест 48
Офіційні документи, якими зобов‘язане користуватись підприємство у своїй
діяльності належить до:
1) планової інформації
2) облікової інформації
3) звітно-статистичної інформації
4) нормативно-довідкової інформації
Тест 49
За допомогою горизонтального аналізу визначають:
1) зміну показників фінансових результатів звітного періоду порівняно з
попереднім
2) структуру фінансових результатів
3) чистий прибуток підприємства
4) податок на прибуток підприємства
Тест 50
Метод аналізу – це сукупність ...., що застосовуються для всестороннього і
комплексного вивчення роботи підприємства з метою об‘єктивної оцінки
результатів діяльності, а також виявлення і мобілізації невикористаних резервів
підприємства:
1) способів, прийомів і процедур
2) інформаційних джерел аналізу
3) принципів і підходів для аналітичних досліджень
4) явищ і процесів, що характеризують діяльність підприємства
Тест 51
Який прийом характеризує рух думки від загального до одиничного:
1) дедукція
2) індукція
3) аналогія
4) синтез
Тест 52
Метод поділу об‘єкта на складові частини, а потім об‘єднання за однорідними
ознаками:
1) групування
2) аналіз
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3) дисперсний
4) кластерний
Тест 53
Ознаки, якими характеризується об‘єкт дослідження, містяться у:
1) підметі таблиці
2) присудку таблиці
3) шапці таблиці
4) всі відповіді правильні
Тест 54
Яким методом досліджується структура об‘єкта:
1) порівняння
2) розрахунок питомої ваги
3) прямих зв‘язків
4) деталізації
Тест 55
SWOT-аналіз передбачає оцінку:
1) сильних та слабких сторін, можливостей та загроз
2) слабких сторін, пасивної оборони
3) сильних сторін, активного наступу
4) ділової репутації
Тест 56
Метод ланцюгових підстановок доцільно застосовувати коли вивчається вплив
на результат:
1) більше ніж двох факторів
2) менше двох факторів
3) тільки якісних показників
4) тільки двох факторів
Тест 57
Економічний аналіз може бути:
1) прибутковим
2) звичайним
3) госпрозрахунковим
4) комплексним
Тест 58
До методів економічного аналізу належить:
1) система показників, що характеризує об‘єкт дослідження
2) досліджувані економічні явища та процеси
3) експертні оцінки
4) фактори та причини, що зумовили зміну та розвиток економічної системи
Тест 59
Зміну економічних явищ можна досліджувати шляхом:
1) середніх величим
2) порівняння показників
3) укрупнення періодів
4) методом формалізації
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Тест 60
Використання резервів та визначення шляхів підвищення ефективності
господарювання об‘єкта аналізу полягає у:
1) вивченні і запровадженні кращих результатів використання сировини,
матеріалів, організації виробництва і т.д.
2) практичній перевірці результатів аналізу
3) розробці пропозицій щодо використання виявлених резервів
4) немає правильної відповіді
Тест 61
Логічний контроль полягає у:
1) перевірці різноманітних арифметичних розрахунків, підсумків
2) зіставленні даних і виясненні логічної сумісності
3) визначені процентів, середніх величин шляхом прямих або непрямих
перерахунків
4) немає правильної відповіді
Тест 62
Метод ланцюгових підстановок дозволяє:
1) оцінити зміну параметрів у часі
2) визначити вплив факторів на результативний показник
3) виявити тенденцію та закономірності розвитку явищ та процесів
4) обчислити співвідношення досліджуваних показників
Тест 63
До якої групи методів належить метод ланцюгових підстановок:
1) матричні методи та моделі
2) методи комплексної оцінки
3) методи елімінування
4) методи порівняння
Тест 64
При проведенні соціологічних обстежень, експертного аналізу слід
використовувати:
1) традиційні методи економічної статистики
2) логічні методи
3) математично статистичні методи
4) експертні методи
Тест 65
Під уніфікацією аналітичних досліджень слід розуміти:
1) розробку для кожного виконавця обов‘язкового мінімуму таблиць і вихідних
форм аналізу
2) створення типових методик і інструкцій, вихідних форм, таблиць
3) створення індивідуального пакету вихідних форм аналізу
4) немає правильної відповіді
Тест 66
Інформаційне забезпечення аналізу полягає у:
1) створенні належних умов для продуктивної праці із дотриманням всіх
законодавчо встановлених норм
154

2) залучення до аналітичної роботи професіоналів з відповідною освітою,
практичним досвідом
3) необхідності надання виконавцям аналізу необхідних даних, які
характеризують діяльність досліджуваного об‘єкта в цілому, в абсолютних і
відносних показниках
4) немає правильної відповіді
Тест 67
Які є способи контролю за правильністю інформаційних матеріалів:
1) перевірка на повноту і вірогідність
2) суцільний і несуцільний контроль
3) комбінований
4) немає правильної відповіді
Тест 68
Аналіз економічних показників починають з:
1) визначення динаміки показника
2) визначення динаміки головних факторів
3) виявлення кількісного впливу головних факторів
4) структури показника
Тест 69
Прийом елімінування включає такі методи:
1) аналізу, синтезу, порівняння
2) аналізу, ланцюгових підстановок, обчислення різниць
3) ланцюгових підстановок, обчислення різниць, індексний
4) балансовий, порівняння, індексний
Тест 70
Суть прийому елімінування полягає у:
1) розкладанні показника на головні фактори
2) визначенні кількісного впливу головних факторів на зміну показника
3) зіставленні даних звітного періоду з минулими
4) зіставленні фактичного з плановим
Тест 71
Метод синтезу означає:
1) розкладання цілого на складові частини
2) групування показників
3) узагальнення складових частин в єдине ціле
4) порівняння
Тест 72
Для вираження причинно-наслідкових зв‘язків, які існують у реальній
господарській ситуації, в економічному аналізі використовують:
1) методи елімінування
2) функціонально-вартісний аналіз
3) аналітичні таблиці
4) методи комплексної економічної оцінки
Тест 73
Модель в економічному аналізі - це:
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1) система показників, які характеризують об‘єкт аналізу, та факторів, що
обумовлюють його зміну
2) метод економічного аналізу
3) умовний образ об‘єкту економічного аналізу, що відображає його основні
характеристики
4) критерії оптимізації зміни досліджуваного об‘єкту
Тест 74
За якою ознакою поділяють інформацію на відкриту та інформацію з
обмеженим доступом:
1) за причетністю до процесу обробки даних
2) залежно від корисності
3) за режимом доступу
4) немає правильної відповіді
Тест 75
Публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних
груп до суспільних подій та явищ, процесів - це:
1) соціологічна інформація
2) звітна інформація
3) планова інформація
4) немає правильної відповіді
Тест 76
Змінні дані - ....:
1) величини, які у процесі їх вивчення набувають різних значень
2) величини, які не змінюються протягом якогось періоду часу
3) величини, які у процесі дослідженні та аналізу зберігають те саме значення
4) немає правильної відповіді
Тест 77
Для визначення темпів зміни досліджуваного явища за кожен окремий період
порівняно з попереднім обчислюють:
1) базисні індекси
2) ланцюгові індекси
3) абсолютну зміну
4) середню зважену
Тест 78
Абсолютну зміну показників визначають за допомогою:
1) графічних методів
2) факторного аналізу
3) порівняння
4) середніх величин
Тест 79
Середньорічна вартість основних засобів - це:
1) кількісний фактор
2) репрезентативне значення показника
3) якісний фактор
4) якість зміни
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Тест 80
До кількісних показників належать:
1) середня заробітна плата
2) виробіток одного робітника
3) чисельність працівників
4) матеріаломісткість продукції
Тест 81
До якісних показників належать:
1) обсяг виготовленої продукції
2) матеріальні витрати
3) чисельність працівників
4) віддача основних засобів
Тест 82
Головна умова успішності аналітичної роботи:
1) достатня і достовірна інформація
2) великий обсяг інформації
3) комплекс показників
4) немає правильної відповіді
Тест 83
Узагальнююча оцінка діяльності, узагальнення та оформлення результатів
аналізу здійснюється на:
1) попередньому етапі
2) заключному етапі
3) основному етапі
4) немає правильної відповіді
Тест 84
Уся інформація, що використовується при аналізі, повинна бути:
1) повною, достовірною, раціональною
2) частковою, достовірною, об‘єктивною
3) праивльні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 85
Методичними прийомами, що застосовуються у факторному аналізі прибутку,
є:
1) метод ланцюгових підстановок
2) дисконтування грошових потоків
3) методичні прийоми експертної оцінки
4) обчислення середніх та відносних величин
Тест 86
Вилучення із обороту та знищення даних - це:
1) обнародування інформації
2) ліквідація інформації
3) набуття, придбання, нагромадження інформації
4) немає правильної відповіді
Тест 87
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До якісних показників відносять:
1) частку машин і устаткування в загальній вартості основних засобів
2) матеріальні витрати
3) чисельність робітників
4) віддачу основних засобів
Тест 88
Яка з описаних моделей є кратною:
1) модель, згідно з якою результативний показник визначається як алгебраїчна
сума факторного впливу
2) модель згідно з якою результативний показник визначається як добуток
факторного впливу
3) модель, згідно з якою зв‘язок економічних показників описується як різниця
факторного впливу
4) модель згідно з якою результативний показник визначається як частка від
ділення факторних показників
Тест 89
До економіко-математичних методів належать:
1) методи математичного програмування
2) методи статистичної обробки даних
3) методи порівняння
4) балансові методи
Тест 90
Які методи використовуються для визначення структурних зрушень:
1) горизонтальний аналіз
2) вертикальний аналіз
3) методи групування
4) методи факторного аналізу
Тест 91
Яка характерна риса діалектики обумовила особливість методу економічного
аналізу, що передбачає вивчення внутрішніх протиріч, позитивних та
негативних сторін економічних процесів:
1) розгляд процесів (явищ) у постійному русі, зміні та розвитку
2) розуміння розвитку як єдності протилежностей
3) розгляд процесів (явищ) у взаємозв‘язку
4) вивчення процесів (явищ) як системи
Тест 92
Визначення та вимірювання взаємозв‘язку між економічними показниками є:
1) специфічною особливістю методики економічного аналізу
2) завданням економічного аналізу
3) характеристикою загального методу пізнання
4) метою економічного аналізу
Тест 93
За яких умов досягається дієвість економічного аналізу:
1) за умови використання тільки вірогідної інформації про діяльність
підприємства
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2) при застосуванні науково-обґрунтованих методичних прийомів
3) при його спрямованості на пошук резервів підвищення інтенсифікації
виробництва
4) при впровадженні в практику рекомендацій аналітика щодо поліпшення
діяльності підприємства
Тест 94
За якою ознакою методи і прийоми економічного аналізу поділяють на
прийоми детермінованого, факторного аналізу та прийоми деталізації:
1) згідно з характером аналітичних процедур
2) виходячи із завдань аналітичного дослідження
3) згідно з походженням (використанням в інших науках)
4) виходячи з предмету дослідження
Тест 95
На якому етапі аналітичних досліджень використовується прийом деталізації
показників:
1) узагальнення результатів аналізу
2) обробка вихідної інформації
3) підготовка даних для аналізу
4) збір даних для аналізу
Тест 96
Принцип демократичності економічного аналізу означає, що:
1) користувачами аналізу є державні органи
2) результати проведеного економічного аналізу та зроблені висновки доступні
керівництву підприємства
3) результати проведеного економічного аналізу та зроблені висновки доступні
всім бажаючим; у проведенні аналізу може брати участь широке коло
працівників
4) дослідженням охоплюються всі ланки економічної діяльності
Тест 97
Сенсу у проведенні аналізу немає, коли витрати на аналіз:
1) дорівнюють очікуваному ефекту
2) більші, ніж очікуваний ефект
3) менші, ніж очікуваний ефект
4) всі відповіді правильні
Тест 98
Продуктивність праці пекаря відноситься до показників:
1) кількісних показників
2) якісних показників
3) узагальнених показників
4) результативних показників
Тест 99
Для оцінки виконання планових завдань необхідно порівняти:
1) фактичні показники із нормативними
2) показники за минулий період з плановими
3) фактичні показники з показниками за минулий період
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4) фактичні показники з плановими
Тест 100
До інтенсивних резервів виробництва відносять:
1) зниження процентної ставки за користування кредитними ресурсами
2) поточний ремонт основних засобів
3) підвищення продуктивності праці
4) збільшення частки робочого устаткування
Тест 101
Аналіз виконання договорів щодо поставки продукції передбачає оцінку:
1) граничного рівня витрат
2) наслідків невиконання договірних зобов‘язань
3) ритмічності виробництва
4) ефективності використання ресурсів
Тест 102
Важливою умовою оцінки "портфеля замовлень" з виробництва і поставки
продукції є встановлення:
1) максимальної і мінімальної ціни
2) критичного обсягу реалізації продукції
3) ступеня виконання договірних зобов‘язань
4) напруженості договірних зобов‘язань
Тест 103
Показник виконання договорів поставки продукції у вартісному виразі може
мати такі значення:
1) 100%
2) перевищувати 100%
3) бути меншим 100%
4) всі відповіді правильні
Тест 104
На зміну обсягу виготовленої продукції впливають такі фактори:
1) віддача основних засобів та зміна їх вартості
2) товарний баланс
3) власний капітал
4) продуктивність праці та середня заробітна плата виробників
Тест 105
На зміну обсягу виготовленої продукції впливають такі фактори:
1) вартість основних засобів та коефіцієнт їх зносу
2) вартість матеріальних витрат та матеріаломісткість продукції
3) зниження процентної ставки за користування кредитними ресурсами
4) трудові та матеріальні витрати
Тест 106
До зовнішніх резервів виробництва продукції відносять:
1) зниження процентної ставки за користування кредитними ресурсами
2) збільшення віддачі основних засобів
3) підвищення кваліфікації працівників
4) підвищення якості продукції
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Тест 107
На зміну обсягу виготовленої продукції впливають такі фактори:
1) основні засоби та їх віддача
2) трудові та матеріальні витрати
3) чисельність працівників та їх продуктивність праці
4) облікова політика підприємства
Тест 108
На обсяг виготовленої продукції впливають:
1) прибуток підприємства
2) середньорічна вартість основних засобів та фондовіддача
3) відвантажена продукція
4) продукція, що зберігається на складах
Тест 109
Для визначення впливу зміни матеріаловіддачі на зміну обсягу випущеної
продукції необхідно:
1) абсолютну зміну матеріаловіддачі помножити на базове значення вартості
матеріалів
2) абсолютну зміну вартості матеріалів помножити на фактичну їх віддачу
3) абсолютну зміну матеріаловіддачі помножити на фактичне значення вартості
матеріальних витрат
4) абсолютну зміну вартості матеріалів помножити на базове значення їх
віддачі
Тест 110
Який зв‘язок між чисельністю працюючих та випуском продукції:
1) обернений
2) прямо-пропорційний
3) обернено-пропорційний
4) немає зв‘язку
Тест 111
Які показники використовуються при аналізі якості продукції:
1) коефіцієнт сортності, % браку, марочність, ритмічність, асортиментність
2) % браку, марочність, ритмічність, асортиментність
3) коефіцієнт сортності, % браку, марочність, асортиментність
4) коефіцієнт сортності, % браку, марочність
Тест 112
Середній коефіцієнт ритмічності визначається як відношення:
1) фактичного обсягу виробництва продукції до планового
2) фактичного обсягу виробництва продукції, зарахованого в план ритмічності
до планового
3) обсягу виробництва продукції, зарахованого в план ритмічності до
планового
4) фактичного обсягу виробництва продукції, зарахованого в план з ритмічності
до фактичного за попередній період
Тест 113
Рівень виконання плану за асортиментом визначається:
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1) відношенням обсягу виробництва продукції, зарахованого у виконання плану
по асортименту до планового випуску продукції
2) відношенням обсягу виробництва продукції до планового обсягу
3) відношенням залікового обсягу виробництва продукції до фактичного обсягу
виробництва
4) відношенням фактичної трудомісткості продукції до планової
Тест 114
Факторний аналіз обсягу випуску продукції проводиться шляхом застосування
методу:
1) графічного
2) балансового
3) елімінування
4) індексного
Тест 115
Збільшення обсягу продажів і прибутку підприємства обумовлені:
1) нераціональною інвестиційною політикою
2) зниженням частки позикового капіталу
3) звуженням ринків збуту
4) правильністю вибору цінової політики й розширення ринків збуту
Тест 116
Зменшуючи залишки готової продукції на складі на кінець звітного періоду,
підприємство збільшує:
1) обсяг випуску продукції за звітний період
2) обсяг реалізованої продукції за звітний період
3) залишки готової продукції на початок періоду
4) залишки готової продукції на початок звітного періоду
Тест 117
Про ефективне використання матеріальних ресурсів у виробництві свідчить
показник:
1) додатково випущених виробів у випадку збільшення часу роботи
підприємства
2) додатково випущених виробів у випадку економії матеріалів
3) недовипущених виробів у випадку витрати матеріалів
4) збільшення обсягу реалізованих виробів
Тест 118
Показником ефективності використання трудових ресурсів є:
1) фонд заробітної плати
2) продуктивність праці
3) чисельність працівників
4) виконання договірних зобов‘язань
Тест 119
Ступінь ефективності використання матеріалів визначається:
1) фондовіддачею
2) матеріаломісткістю
3) продуктивністю праці
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4) ліквідністю
Тест 120
Що характеризує показник відношення обсягу випуску продукції до
середньооблікової чисельності персоналу:
1) культуру виробництва
2) якість праці
3) рівень організації виробництва
4) продуктивність праці
Тест 121
Сукупний резерв зростання виробництва продукції визначається:
1) як різниця між виробничим потенціалом підприємства та досягнутим
обсягом виробництва продукції
2) як різниця між планом випуску і фактичним обсягом виготовленої продукції
3) як різниця між фінансовим і виробничим потенціалом
4) як сукупність усіх ресурсів підприємства
Тест 122
За терміном використання резерви поділяються на:
1) екстенсивні і інтенсивні
2) внутрішні і зовнішні
3) поточні і перспективні
4) власні і залучені
Тест 123
За місцем виявлення резерви класифікують на:
1) явні і приховані
2) внутрішні і зовнішні
3) поточні і перспективні
4) власні і залучені
Тест 124
Залежно від джерел утворення резерви класифікують на:
1) екстенсивні і інтенсивні
2) внутрішні і зовнішні
3) поточні і перспективні
4) власні і залучені
Тест 125
Які фактори є внутрішніми відносно підприємства:
1) політичні
2) демографічні
3) ресурси підприємства
4) екологічні
Тест 126
Відношення обсягу випущеної продукції до обсягу матеріальних ресурсів це:
1) фондовіддача
2) матеріаловіддача
3) фондомісткість
4) матеріаломісткість
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Тест 127
Відношення матеріальних ресурсів до обсягу виготовленої продукції це:
1) фондовіддача
2) матеріаловіддача
3) фондомісткість
4) матеріаломісткість
Тест 128
Показники, які кількісно характеризують процес заміни застарілих зразків
продукції на сучасніші й технічно досконаліші, оцінюють на такому етапі
аналізу виробництва:
1) аналіз якості продукції
2) аналіз ритмічності виробництва
3) аналіз асортименту продукції
4) оцінка виконання плану
Тест 129
Джерелами для аналізу виробництва і реалізації продукції є:
1) планові дані, дані статистичної звітності, план відвантаження і реалізації
продукції
2) дані ЗМІ
3) дані податкової звітності
4) дані міжнародних компаній
Тест 130
Обсяг виробництва і реалізації продукції може виражатися в таких вимірниках:
1) натуральних
2) вартісних
3) трудових
4) всі відповіді правильні
Тест 131
Основними завданнями аналізу виробництва і реалізації продукції є:
1) перевірка напруженості планових завдань
2) оцінка виконання плану
3) виявлення причин відхилення від плану і рівня попередніх періодів
4) всі відповіді правильні
Тест 132
Поняття "резерв" це:
1) сукупність матеріальних запасів
2) запас ресурсів, який свідомо не витрачається
3) невикористані можливості
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 133
Які поняття притаманні ритмічності виробництва:
1) ритмічність постачання матеріальних ресурсів
2) ритмічність реалізації продукції
3) ритмічність випуску продукції
4) немає правильної відповіді
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Тест 134
З яким поняттям тісно пов‘язана ритмічність виробництва продукції:
1) комплексність виробництва
2) динамічність випуску продукції
3) технічна озброєність виробництва
4) рівномірність виробництва продукції
Тест 135
Який показник використовується при аналізі виробництва продукції:
1) коефіцієнт абсолютної ліквідності
2) коефіцієнт оновлення
3) коефіцієнт рентабельності активів
4) коефіцієнт ритмічності
Тест 136
Показник, обернений до показника продуктивності праці:
1) матеріаломісткість
2) наукомісткість
3) трудомісткість
4) фондомісткість
Тест 137
Який фактор не впливає на виконання виробничої програми підприємства:
1) якість та склад сировини
2) смертність населення
3) кількість і якість ремонтів обладнання
4) рівень організації виробництва
Тест 138
Забезпечення підприємства основними засобами визначається показником:
1) коефіцієнт завантаження
2) фондовіддача
3) фондомісткість
4) немає правильної відповіді
Тест 139
Показник, обернений до фондовіддачі:
1) коефіцієнт завантаження
2) фондорентабельність
3) фондоозброєність
4) фондомісткість
Тест 140
Показник, обернений до фондомісткості:
1) коефіцієнт завантаження
2) фондовіддача
3) фондомісткість
4) немає правильної відповіді
Тест 141
Критичний обсяг виробництва – це:
1) найбільший рівень виробничої потужності підприємства
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2) найнижчий рівень виробничої потужності підприємства
3) обсяг виробництва, при якому відсутні як прибуток, так і збиток
4) обсяг виробництва, при якому використовуються всі ресурси підприємства
Тест 142
Ритмічність виробництва – це:
1) несвоєчасне надходження сировини
2) рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в об‘ємі й асортименті,
передбачених планом
3) нерівномірний випуск продукції відповідно до графіка в об‘ємі й
асортименті, передбачених планом
4) випуск продукції частками
Тест 143
Метою аналізу виробничої програми є:
1) оптимізація параметрів виробництва і реалізації продукції при
максимальному використанні економічного потенціалу з метою забезпечення
стійкої прибутковості
2) визначення та оцінка резервів підвищення ефективності використання
наявних ресурсів
3) зменшення рівня витрат на 1 грн. чистого прибутку
4) вдосконалення наявної системи менеджменту організації праці
Тест 144
До основних ресурсів виробничої діяльності підприємства відносять:
1) матеріальні та фінансові ресурси
2) трудові та земельні ресурси
3) інтелектуальні
4) всі відповіді правильні
Тест 145
Середній коефіцієнт асортименту визначається як відношення:
1) фактичного обсягу виробництва продукції до планового
2) фактичного обсягу виробництва продукції, зарахованого в план з
асортименту до планового
3) обсягу виробництва продукції, зарахованого в план з асортименту до
планового
4) фактичного обсягу виробництва продукції, зарахованого в план з
асортименту до фактичного за попередній період
Тест 146
Випуск недостатньо якісного товару призведе до:
1) втрати постійних і потенційних споживачів
2) збільшення витрат на реалізацію продукції
3) збільшення попиту на продукцію
4) втрати постійних постачальників сировини
Тест 147
Операційні ресурси виробничої системи підприємства містять у собі наступні
елементи:
1) персонал, заводи, матеріали і комплектуючі, процеси, фінанси
166

2) персонал, матеріали і комплектуючі, заводи, процеси, системи планування і
управління
3) персонал, матеріали і комплектуючі, процеси, технології, системи управління
4) персонал, матеріали і комплектуючі, процеси, імідж, гроші
Тест 148
При здійсненні аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
аналізують:
1) обсяг виробництва та реалізації продукції
2) чисельність працівників за кваліфікаціями та спеціальностями
3) продуктивність праці робітників
4) асортимент продукції
Тест 149
Рух робочої сили характеризується такими показниками:
1) абсолютна і відносна економія чи надлишок
2) коефіцієнти обороту з прийому, зі звільнення, загального обороту, плинності
3) коефіцієнти плинності, стабільності, маневреності, непрацездатності
4) коефіцієнти з прийому, зі звільнення, кваліфікаційного рівня
Тест 150
Виробіток одного робітника обчислюють як відношення:
1) чисельності робітників до обсягу реалізованої продукції
2) чисельності робітників до чисельності працівників
3) вартості основних засобів до чисельності робітників
4) обсягу виготовленої продукції до чисельності робітників
Тест 151
При обчисленні відносної економії по фонду заробітної плати не враховується
дія таких факторів:
1) обсягу виробництва і реалізації продукції
2) середньої заробітної плати
3) чисельності працівників
4) продуктивності праці
Тест 152
Який узагальнюючий показник характеризує ефективність використання
трудових ресурсів:
1) продуктивність однотипного обладнання
2) коефіцієнт вибуття
3) коефіцієнт зносу
4) продуктивність праці
Тест 153
Для визначення впливу зміни продуктивності праці на зміну обсягу продукції
необхідно:
1) абсолютну зміну чисельності працівників помножити на зміну їх
продуктивності
2) абсолютну зміну продуктивності працівників помножити на базове значення
чисельності працівників
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3) абсолютну зміну чисельності працівників помножити на фактичну їх
продуктивність праці
4) абсолютну зміну продуктивності працівників помножити на фактичне
значення чисельності працівників
Тест 154
Трудові ресурси – це:
1) усі люди працездатного віку
2) люди працездатного віку, що працюють
3) частина населення здатного до праці, яка бере, або спроможна приймати
участь в матеріальному виробництві та духовному житті суспільства
4) частина населення, яка не бере, але може брати участь у виробництві
продукції
Тест 155
До трудових ресурсів підприємства відносяться:
1) частина працездатного населення, що за своїми віковими даними відповідає
вимогам стосовно зайнятості у певній сфері діяльності
2) всі працюючі на підприємстві громадяни, які вкладають свою працю, фізичні
та розумові здібності, знання, практичні навички у виробничо-фінансову
діяльність для виконання місії підприємства та досягнення його цілей
3) працездатне населення, діяльність якого спрямована на створення продукту
4) сукупність керівників підприємства, що зайняті у виробництві продукції
Тест 156
Укажіть показник, який не відносять до показників ефективності використання
трудових ресурсів:
1) продуктивність та трудомісткість праці
2) оплата 1 люд.-год. та середньомісячна заробітна плата
3) коефіцієнт сезонності та розмах сезонності
4) трудова активність та коефіцієнт використання трудових ресурсів
Тест 157
Основним документом про прийняття працівника на роботу є:
1) Колективний договір
2) Наказ про прийняття на роботу
3) особовий листок
4) письмове пояснення
Тест 158
Основним документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є:
1) Наряд на відрядну роботу
2) Табель обліку робочого часу
3) Обліковий лист праці та виконаних робіт
4) Обліковий лист водія
Тест 159
Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є:
1) Заява працівника
2) Листок непрацездатності
3) Наказ (розпорядження) про надання відпустки
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4) Наказ (розпорядження) про звільнення працівника
Тест 160
Показник, який відносять до показників руху робочої сили на підприємстві:
1) коефіцієнт плинності
2) коефіцієнт продуктивності
3) коефіцієнт завантаження робочої сили в часі
4) трудомісткість
Тест 161
Якщо річний фонд оплати праці становить 360 тис.грн, середньорічна
чисельність працівників 10 осіб, то середньомісячна заробітна плата по
підприємству дорівнює:
1) 36 тис. грн
2) 3000 грн
3) 2,5 тис. грн
4) немає правильної відповіді
Тест 162
Якщо місячний фонд оплати праці становить 22,0 тис. грн; чисельність
працівників 10 осіб; відпрацьовано кожним працівником за місяць 110 годин, то
погодинна оплата праці дорівнює:
1) 20,0 грн
2) 22,0 тис.грн
3) 2,0 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 163
Сукупність робітників різних професійно-кваліфікаційних груп, які зайняті на
виробництві і входять до його спискового складу – це:
1) керівники та спеціалісти
2) персонал підприємства
3) кадри підприємства
4) трудовий потенціал
Тест 164
Ефективність використання трудових ресурсів перш за все характеризується:
1) оплатою праці
2) продуктивністю праці
3) тривалістю праці
4) інтенсивністю праці
Тест 165
Витрати праці на виробництво продукції вимірюються в:
1) людино-годинах
2) тоннах
3) місяцях
4) роках
Тест 166
Система стимулів, які спонукають людину повністю використовувати свої
здібності для досягнення найвищих результатів праці – це:
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1) стимулювання
2) маневрування
3) переміщення
4) звільнення
Тест 167
На основі яких даних здійснюється аналіз використання робочого часу:
1) Звіт з праці
2) податкова звітність
3) ф. 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
4) Звіт про власний капітал
Тест 168
Аналіз фонду оплати праці як елемента витрат на виробництво здійснюється на
підставі:
1) ф. 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
2) ф. 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
3) статистичної форми 1-ПВ
4) Звіту про рух грошових коштів
Тест 169
Структура трудових ресурсів – це:
1) кількість працівників за категоріями персоналу
2) відсоткове співвідношення різних категорій працівників в їх загальній
кількості
3) відсоткове співвідношення трудових ресурсів у загальній кількості ресурсів
підприємства
4) відсоткове відношення кількості керівників до загальної кількості персоналу
Тест 170
Для визначення відносної економії фонду оплати праці співставляють
показники:
1) зміну фонду оплати праці та середньої вартості обігових активів
2) зміну фонду оплати праці та продуктивності праці
3) зміну фонду оплати праці та джерел власних коштів
4) зміну фонду оплати праці та обсягу реалізованої продукції
Тест 171
Якщо на підприємстві було фактично відпрацьовано 8,82 тис. люд.-год.,
потенційний фонд робочого часу на кожного працівника становить 1960 люд.год.; середньорічна чисельність працівників 5 осіб, то коефіцієнт використання
робочого часу дорівнює:
1) 0,90
2) 1,95
3) 4,55
4) немає правильної відповіді
Тест 172
Якщо коефіцієнт співвідношення індексу продуктивності праці та індексу її
оплати більше одиниці, то:
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1) створюються умови для збільшення собівартості одиниці продукції та
зменшення прибутку
2) створюються умови для зменшення собівартості одиниці продукції та
збільшення прибутку
3) створюються умови для збільшення собівартості одиниці продукції з
одночасним збільшенням прибутку
4) створюються умови для зменшення продуктивності праці та збільшення
оплати праці
Тест 173
Якщо: обсяг виробленої продукції 1,3 тис.т; середньорічна чисельність
працівників, зайнятих у виробництві – 10 осіб, трудова активність за рік одного
робітника у виробництві становить 1020 люд.-год., то продуктивність праці
(ПП) дорівнює:
1) ПП = 1,27 т/люд.-год.
2) ПП = 130 т/люд.-год.
3) ПП = 0,127 ц/люд.-год.
4) немає правильної відповіді
Тест 174
Які види методів мотивації трудової діяльності працівників:
1) прямі економічні та непрямі економічні
2) грошові та заохочувальні
3) прямі економічні, непрямі економічні, негрошові
4) пільгові і загальні
Тест 175
Якщо вартість валової продукції підприємства становить 7200 тис. грн,
реалізованої продукції – 5600 тис. грн, чисельність працівників – 60 осіб,
трудова активність за рік одного працівника становить 2000 люд.-год, то
продуктивність праці на цьому підприємстві дорівнює:
1) 120 грн / люд.-год.
2) 60 грн/ люд.-год.
3) 180 грн/ люд.-год.
4) немає правильної відповіді
Тест 176
Як зміниться продуктивність праці на підприємстві, якщо чисельність
працівників збільшиться на 10%, та обсяг виробництва зросте у 1,54 рази:
1) підвищилася на 5%
2) зменшилася на 15%
3) підвищилася на 40%
4) немає правильної відповіді
Тест 177
Основна заробітна плата працівника – це:
1) виплати працівникові з фонду матеріального заохочення за досягнення
підприємством високих кінцевих результатів роботи
2) розмір оплати праці, який визначається тарифними ставками, відрядними
розцінками, посадовими окладами
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3) розмір нарахованої заробітної плати
4) доплати понад тарифні ставки
Тест 178
Якщо річний фонд оплати праці становить 360 тис.грн; середньорічна
чисельність працівників 10 осіб, то середньомісячна заробітна плата по
підприємству дорівнює:
1) 36 тис.грн.
2) 20 грн.
3) 2,5 тис.грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 179
Якщо місячний фонд оплати праці становив 22 тис.грн; чисельність працівників
10 осіб; відпрацьовано кожним працівником за місяць 110 годин, то погодинна
оплата праці дорівнює:
1) 20,0 грн.
2) 22,0 тис.грн.
3) 2,0 грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 180
Правильне продовження твердження: для збалансованого розвитку
підприємства необхідно, щоб:
1) темпи підвищення продуктивності праці випереджали темпи збільшення
оплати праці
2) темпи збільшення оплати праці випереджали темпи підвищення
продуктивності праці
3) темпи зменшення продуктивності праці випереджали темпи збільшення
оплати праці
4) темпи зменшення продуктивності праці випереджали темпи скорочення
оплати праці
Тест 181
Що передбачає необхідний кількісний і якісний склад працівників:
1) кадрове забезпечення
2) робоча сила
3) трудовий потенціал
4) кадри
Тест 182
Яким показником визначається сума спискового складу персоналу за всі дні
місяця, включаючи вихідні і святкові, поділена на кількість календарних днів у
місяці:
1) середньоспискова чисельність персоналу
2) спискова чисельність персоналу
3) явочний склад персоналу
4) норми часу
Тест 183
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До якої категорії належать працівники, прийняті на роботу без визначення
конкретного терміну роботи:
1) постійні
2) сезонні
3) тимчасові
4) сумісники
Тест 184
Частина населення, яка має необхідний фізичний розвиток, здоров‘я, освіту,
культуру, здібності, кваліфікацію, професійні знання для роботи у сфері
суспільно-корисної діяльності – це:
1) робоча сила
2) трудові ресурси
3) людський фактор
4) персонал
Тест 185
Як розраховується коефіцієнт плинності кадрів:
1) відношення надлишкової плинності до середньоспискової чисельності
працівників за звітний період
2) відношення надлишкової плинності до чисельності прийняті за звітний
період
3) від кількості тих, що вибули за звітний період, віднімається кількість
прийнятих
4) відношення необхідної плинності до середньоспискової чисельності
працівників за звітний період
Тест 186
Як розраховується показник абсолютної плинності кадрів:
1) це різниця між кількістю звільнених і прийнятих в організацію
2) це кількість працівників, що звільнились за власним бажанням за звітний
період
3) це різниця між надлишковою плинністю і кількістю прийнятих в організацію
4) відношення надлишкової плинності до середньоспискової чисельності
працівників за звітний період
Тест 187
Під плинністю кадрів розуміють:
1) обмін працівниками між підприємства
2) сукупність звільнень працівників через різні причини
3) розірвання трудового договору (контракту) з працівниками
4) звільнення працівників за власним бажанням та порушення трудового
законодавства
Тест 188
Коефіцієнт інтенсивності плинності кадрів визначає:
1) на скільки частковий коефіцієнт плинності більше або менше коефіцієнта
плинності кадрів
2) у скільки разів частковий коефіцієнт плинності більше або менше
коефіцієнта плинності кадрів
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3) на скільки відсотків частковий коефіцієнт плинності більше, або менше
коефіцієнта плинності кадрів
4) всі відповіді правильні
Тест 189
До заходів зі зниження плинності кадрів на підприємстві можна віднести:
1) покращення умов праці, удосконалення системи матеріального
стимулювання, поліпшення побутових умов
2) удосконалення системи професійного просування, соціальної сфери і
системи мотивації працівників
3) техніко-економічні, організаційні, виховні та культурно-побутові
4) організаційні, технічні, соціально-побутові та виробничі
Тест 190
Які вихідні дані необхідні для розрахунку чисельності робітників:
1) норма часу на виготовлення одиниці продукції
2) календарний фонд часу
3) коефіцієнт виконання норм часу (виробітку)
4) всі відповіді правильні
Тест 191
Для планування фонду заробітної плати робітників необхідні дані:
1) чисельність робітників
2) кількість продукції
3) ціни на продукцію
4) положення про преміювання, доплати, надбавки
Тест 192
Фонд додаткової заробітної плати включає:
1) заробітну плату за тарифними ставками (окладами)
2) заробітну плату за відрядними розцінками
3) доплати
4) допомога по тимчасовій непрацездатності
Тест 193
Сума коштів що виділяється для оплати праці працівників у запланованому
періоді це:
1) додатковий фонд оплати праці
2) плановий фонд оплати праці
3) заохочувальні і компенсаційні виплати
4) фонд оплати праці
Тест 194
Весь фонд заробітної плати нарахований працівникам підприємства за місяць –
це:
1) плановий фонд оплати праці
2) годинний фонд оплати праці
3) денний фонд оплати праці
4) місячний фонд оплати праці
Тест 195
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Чисельність облікового складу працівників підприємства, що фактично
з‘явилися на роботу – це:
1) облікова чисельність працівників
2) явочна чисельність працівників
3) фактично працюючі
4) робітники
Тест 196
Мінімальний розмір заробітної плати:
1) встановлюється законодавчо державою
2) передбачається статутом підприємства
3) залежить від ефективності роботи працівника
4) залежить від стажу роботи, професійних здобутків
Тест 197
Інформація стосовно необоротних активів підприємства міститься у:
1) І розділі активу балансу
2) ІІ розділі активу балансу
3) І розділі пасиву балансу
4) ІІ розділі пасиву балансу
Тест 198
Вказати показники, що характеризують ефективність використання основних
засобів:
1) фондовіддача; коефіцієнт оборотності основних засобів
2) фондомісткість; фондовіддача; фондоозброєність
3) рентабельність продукції; рентабельність продаж
4) коефіцієнт оборотності; тривалість одного обороту оборотних засобів
Тест 199
Для визначення впливу зміни фондовіддачі на зміну обсягу продукції
необхідно:
1) абсолютну зміну вартості основних засобів помножити на зміну їх віддачі
2) абсолютну зміну віддачі основних засобів помножити на базове значення
вартості основних засобів
3) абсолютну зміну вартості основних засобів помножити на фактичну їх
віддачу
4) абсолютну зміну віддачі основних засобів помножити на фактичне значення
вартості основних засобів
Тест 200
Фондовіддача обчислюється як відношення:
1) вартості основних засобів до обсягу виготовленої продукції
2) чисельності робітників до обсягу виготовленої продукції
3) обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних засобів
4) обсягу реалізованої продукції до чисельності працівників
Тест 201
Основні засоби підприємства згідно ПКУ– це:
1) засоби праці, виражені у вартісній формі, які використовуються у багатьох
виробничих циклах, зберігають при цьому натуральну форму
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2) основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не
перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних
активів), що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000
гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він
довший за рік)
3) активи підприємства, які призначені для споживання або реалізації впродовж
фінансового року або операційного циклу
4) основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік)
Тест 202
Фізичне зношення основних засобів виробництва – це:
1) знецінення і вибуття з виробництва засобів, фізично придатних, але
економічно невигідних
2) втрата засобами виробництва їх технічно-експлуатаційних властивостей в
зв‘язку з використанням і дією сил природи
3) сума амортизації накопичена з початку строку його корисного використання
4) втрата знаряддями праці своєї вартості
Тест 203
Активна частина основних засобів більшості підприємств включає:
1) грошові кошти та їх еквіваленти
2) інвестиції
3) будівлі, споруди, які забезпечують управлінську діяльність підприємством
4) машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, що приймають
безпосередню участь у технологічному процесі операційної діяльності
Тест 204
Нематеріальні активи – це:
1) предмети праці, які не мають матеріальної форми і цілком споживаються у
процесі виробництва
2) активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та
використовуються підприємством більше одного року з метою отримання
економічних вигод
3) активи підприємства, які призначені для споживання або реалізації впродовж
фінансового року або операційного циклу
4) оборотні активи підприємства, які використовуються з метою отримання
прибутку
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Тест 205
Фондоозброєність – це:
1) вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн вартості основних фондів
2) відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції
3) відношення вартості основних засобів до чисельності персоналу
4) вартість основних фондів з розрахунку на одиницю земельної (виробничої)
площі
Тест 206
Фондомісткість – це:
1) вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн вартості основних фондів
2) відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції
3) вартість основних фондів з розрахунку на одного середньорічного
працівника
4) всі відповіді правильні
Тест 207
Види зносу основних засобів:
1) фактичний та фізичний
2) фізичний та моральний
3) моральний та справедливий
4) натуральний та моральний
Тест 208
Первісна вартість основних засобів – це:
1) ринкова вартість на момент оцінювання
2) вартість основних засобів після їх переоцінювання
3) початкова вартість основних засобів, що вибувають з експлуатації
4) історична (фактичнa) собівартість необоротних активів у сумi грошових
коштів aбo справедливої вартості іншиx активів, сплачених (переданиx),
витрачених для придбання (створeння) необоротних активів
Тест 209
Оберіть показники, які характеризують придатність основних засобів до
есплуатації:
1) коефіцієнт відновлення
2) коефіцієнт зносу
3) коефіцієнт придатності
4) всі відповіді правильні
Тест 210
Якщо вартість основних засобів на підприємстві зменшилась то за незмінних
інших умов:
1) фондоозброєність збільшиться
2) фондоозброєність зменшиться
3) фондоозброєність не зміниться
4) всі відповіді правильні
Тест 211
Амортизація основних засобів – це:
1) вартість реалізації зношених і знятих з виробництва основних засобів
177

2) систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується
протягом строку їх корисного використання
3) сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов‘язань у
результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
4) всі відповіді правильні
Тест 212
До необоротних активів відносяться:
1) основні засоби
2) гроші
3) незавершене будівництво
4) всі відповіді правильні
Тест 213
Підвищення коефіцієнта фондовіддачі з 0,34 до 0,40 засвідчує про:
1) зниження ефективності виробництва
2) підвищення цін на продукцію підприємства
3) подорожчання основних засобів
4) підвищення ефективності використання основних засобів
Тест 214
Невиробничі основні засоби - це:
1) основні засоби, які використовуються в господарській діяльності
підприємства
2) основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності
підприємства
3) всі відповіді правильні
4) немає правильної відповіді
Тест 215
Визначте фондовіддачу (Фв), якщо: середньорічна вартість основних засобів
становить 4,0 млн. грн; вартість виробленої продукції 12,0 млн. грн:
1) Фв = 0,41
2) Фв = 7,0
3) Фв = 4,2
4) Фв = 3
Тест 216
Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується як:
1) відношення первісної вартості основних засобів до залишкової
2) добуток норми амортизації на первісну вартість основних засобів
3) відношення величини зносу до первісної вартості основних засобів
4) різниця між первісною та ліквідаційною вартістю основних засобів
Тест 217
Основні засоби відображаються в балансі у:
1) активі
2) пасиві
3) не відображаються
4) немає правильної відповіді
Тест 218
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Для аналізу технічного стану основних засобів використовують коефіцієнти:
1) оновлення
2) змінності
3) вибуття
4) придбання
Тест 219
Середньорічна вартість основних виробничих засобів з розрахунку на одиницю
земельної площі характеризує:
1) фондомісткість
2) фондовіддачу
3) фондозабезпеченість
4) фондоозброєність
Тест 220
Середньорічна вартість основних виробничих засобів з розрахунку на
середньорічного працівника характеризує:
1) фондомісткість
2) фондовіддачу
3) фондоозброєність
4) фондозабезпеченість
Тест 221
Особливістю перенесення вартості основних засобів на
вартість
новоствореного продукту є:
1) одноразове перенесення вартості
2) поступове (частинами) перенесення вартості по мірі зносу
3) перенесення вартості основних засобів пропорційно виконаній роботі
4) перенесення вартості основних засобів протягом року
Тест 222
Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховується як відношення вартості
основних засобів, введених у звітному році, до:
1) середньорічної вартості основних засобів
2) вартості засобів на початок року
3) вартості засобів на кінець року
4) вартості основних засобів, що вибули
Тест 223
Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховується як відношення вартості
основних засобів, що вибули у звітному році, до:
1) середньорічної вартості основних засобів
2) вартості засобів на початок року
3) вартості засобів на кінець року
4) вартості основних засобів, що вибули
Тест 224
Для аналізу технічного стану основних засобів використовують коефіцієнти:
1) спрацювання
2) змінності
3) вибуття
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4) всі відповіді правильні
Тест 225
До основних засобів не відносяться:
1) споруди
2) передавальні пристрої
3) запасні частини
4) транспортні засоби
Тест 226
За ступенем впливу на виробничий процес, які основні засоби безпосередньо
активно задіяні у виробничому процесі:
1) пасивні
2) активні
3) нормативні
4) оборотні
Тест 227
Співвідношення окремих видів (груп) основних засобів у відсотках до їхньої
загальної вартості на підприємстві - це:
1) зміна вартості
2) структура основних ззсобів
3) динаміка основних ззсобів
4) всі відповіді правильні
Тест 228
Коефіцієнт співвідношення активної та пасивної частин основних засобів
підприємства характеризує:
1) рівень оновлення основних засобів
2) придатність основних засобів
3) зношеність основних засобів
4) міру використання в господарській діяльності
Тест 229
Яка ознака лежить в основі поділу основних засобів на активну і пасивну
частини:
1) паспортна продуктивність
2) цільове призначення
3) ступінь спрацьованості
4) характер участі у виробничих процесах
Тест 230
Коефіцієнт приросту основних виробничих засобів – це співвідношення:
1) суми вартості введених і виведених основних засобів
2) різниці між вартістю введених і виведених основних фондів до їх загальної
суми на кінець року
3) суми між вартістю введених і виведених основних фондів до їх загальної
суми на кінець року
4) різниці між вартістю введених і виведених основних фондів до вартості
введених основних фондів
Тест 231
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Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається як відношення:
1) вартості введених засобів до вартості усіх засобів на кінець року
2) вартості зношених засобів до вартості усіх засобів на початок року
3) вартості вибулих засобів до вартості всього майна
4) вартості вибулих засобів до вартості усіх засобів на початок року
Тест 232
Первісна вартість основних засобів у балансі:
1) не відображається
2) відображається
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) всі відповіді правильні
Тест 233
Початкова вартість основних засобів не включає:
1) витрати на транспортування і монтаж
2) суму податку на прибуток
3) витрати на сплату відсотків за користування кредитом
4) вартість придбаного основного засобу
Тест 234
Показник, який характеризує використання основних засобів у часі:
1) фондомісткість
2) фондоозброєність
3) коефіцієнт змінності
4) фондовіддача
Тест 235
В яких одиницях виміру здійснюється аналіз основних засобів:
1) у вартісних
2) у натуральних
3) у вартісних і натуральних
4) всі правильні відповіді
Тест 236
Фондовіддача – це показник, який визначає:
1) внутрішньозмінні, цілодобові простої устаткування
2) випуск продукції на одну гривню основних засобів
3) випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткування (загальної або
виробничої площі)
4) загальна сума основних засобів на підприємстві
Тест 237
Моральний знос основних засобів – це:
1) повна втрата вартості основних засобів або їх частини під впливом НТП
2) часткова втрата вартості основних засобів
3) втрата основними засобами форми
4) всі відповіді правильні
Тест 238
Яким чином попередити втрати від передчасного морального зносу основних
засобів:
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1) модернізація
2) ефективне використання
3) розрахунок норм соціального зносу
4) всі відповіді правильні
Тест 239
Середньорічна вартість основних виробничих засобів розраховується як
величина:
1) середня арифметична
2) середня прогресивна
3) середня геометрична
4) середня гармонійна
Тест 240
Якщо вартість матеріалів на підприємстві зменшилась то за незмінних інших
умов:
1) матеріаломісткість збільшиться
2) матеріаломісткість зменшиться
3) матеріаломісткість не зміниться
4) всі відповіді правильні
Тест 241
Майно, що належить суб‘єкту підприємницької діяльності, яке відображене в
його балансі називається:
1) пасивами
2) необоротними активами
3) оборотними активами
4) активами
Тест 242
Дисконтування – це зведення економічних показників до:
1) порівняльного в часі виду
2) нарахування відсотків
3) однорідних
4) розрахункових
Тест 243
Загальним показником ефективності використання основних засобів є:
1) виробництво продукції в розрахунку на 1 грн середньорічної вартості
основних засобів
2) виробництво продукції в розрахунку на 1 грн матеріальних витрат
3) виробництво продукції в розрахунку на 1 працівника
4) всі відповіді правильні
Тест 244
Наявне устаткування - це:
1) устаткування підприємства незалежно від того, де воно перебуває і в якому
стані
2) устаткування підприємства незалежно від того в якому стані
3) всі відповіді правильні
4) немає правильної відповіді
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Тест 245
Переоцінена вартість основних засобів - це:
1) вартість основних засобів до їх переоцінки
2) вартість основних засобів після їх переоцінки
3) обидві відповіді правильні
4) не запропоновано правильної відповіді
Тест 246
Матеріаломісткість продукції буває:
1) одноденна, місячна, річна
2) регульована, контрольована, стандартизована
3) загальна, часткова, питома
4) планова, фактична, корегована
Тест 247
При аналізі ефективності використання матеріальних ресурсів визначають:
1) матеріаловіддачу
2) норму витрачання певного матеріалу на виготовлення конкретного виробу
3) ступінь дотримання норм запасів матеріалів
4) норму витрачання матеріалів на виправлення браку
Тест 248
Загальну матеріаловіддачу продукції визначають як відношення:
1) вартості виготовленої продукції до загальної суми матеріальних витрат
2) обсягу виготовленої продукції до суми витрат матеріалів та сировини
3) витрат матеріалів та сировини до загальної суми матеріальних витрат
4) загальної суми матеріальних витрат до обсягу виготовленої продукції
Тест 249
Матеріаловіддача продукції буває:
1) одноденна, місячна, річна
2) регульована, контрольована, стандартизована
3) виробнича, невиробнича, конструктивна
4) планова, фактична
Тест 250
При аналізі витрачання матеріалів на виготовлення продукту визначають:
1) матеріаловіддачу та матеріаломісткість продукції
2) норму витрачання певного матеріалу на виготовлення конкретного виробу
3) ступінь дотримання норм запасів матеріалів
4) норму витрачання матеріалів на виправлення браку
Тест 251
Узагальнюючим показником ефективності використання матеріалів є:
1) віддача основних засобів
2) матеріаломісткість
3) норма витрачання палива
4) вартість матеріалів та сировини
Тест 252
Про ефективне використання матеріальних ресурсів у виробництві свідчить
показник:
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1) додатково випущених виробів у випадку збільшення часу роботи
підприємства
2) додатково випущених виробів у випадку економії матеріалів
3) недовипущених виробів у випадку перевитрати матеріалів
4) збільшення обсягу реалізованих виробів
Тест 253
Для аналізу використання матеріальних ресурсів у виробництві
використовується:
1) норма витрат матеріальних ресурсів на 1 одиницю продукції
2) залишки матеріальних ресурсів на складі
3) збільшення обсягу продажів
4) норма часу на виробництво 1 одиниці продукції
Тест 254
До причин недопостачання матеріальних ресурсів відносяться:
1) зміна керівництва підприємства
2) недбале складання плану постачання
3) прорахунки в обсягах потреби
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 255
В процесі аналізу складських запасів матеріальних ресурсів дається оцінка:
1) кваліфікації комірників
2) динаміки залишків матеріальних ресурсів на складі
3) комплектності
4) наявності грошових коштів, за рахунок яких буде здійснюватись придбання
Тест 256
Джерелами інформації для аналізу ефективного використання матеріальних
ресурсів є такі дані:
1) планові обсяги запасів та обсяги надходження, договори, угоди, контракти
постачання
2) податкова звітність
3) дані конкурентів
4) дані ЗМІ
Тест 257
Забезпеченість матеріальними запасами визначається у:
1) днях
2) місяцях
3) кварталах
4) роках
Тест 258
Норматив запасу матеріалів може бути визначений в:
1) грошовому виразі
2) грошовому та умовно-натуральному виразі
3) натуральному виразі
4) грошовому та натуральному виразі
Тест 259
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Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів завершують розробкою
заходів щодо:
1) оптимізації рівня складських запасів
2) поліпшення стану їх зберігання
3) ліквідації понаднормових запасів
4) всі відповіді правильні
Тест 260
Аналіз використання матеріальних ресурсів здійснюється за допомогою
показників:
1) рентабельності
2) матеріаломісткості
3) матеріаловіддачі
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 261
Які показники є об‘єктами аналізу використання матеріальних ресурсів:
1) рівень витрачання матеріальних ресурсів
2) резерви зменшення обсягу виготовленої продукції
3) обсяг готової продукції
4) сума витрат на виробництво
Тест 262
Що відноситься до інтенсивних шляхів забезпечення підприємства матеріальними
ресурсами:
1) утилізація відходів матеріальних ресурсів
2) використання безвідходних технологій
3) раціональний розкрій матеріалів
4) всі відповіді правильні
Тест 263
Ефективність використання матеріальних ресурсів характеризується таким
показником:
1) витрачання певного матеріалу на виготовлення конкретного виробу
2) фондомісткість
3) фондовіддача
4) фондоозброєність
Тест 264
Які показники відносяться до узагальнюючих показників ефективності
використання матеріальних ресурсів:
1) коефіцієнт використання матеріалів
2) енергомісткість
3) матеріаловіддача
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 265
Які показники впливають на матеріаломісткість продукції:
1) обсяг виробництва продукції
2) зміна ринкових цін на сировину
3) коефіцієнт оборотності оборотних засобів
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4) коефіцієнт платоспроможності
Тест 266
Які показники впливають на питому конструктивну матеріаломісткість:
1) обсяг виробництва продукції
2) кількість виробів
3) відповідний технічний параметр
4) енергомісткість продукції
Тест 267
Які показники відносяться до індивідуальних показників ефективності
використання матеріальних ресурсів:
1) питома відносна матеріаломісткість
2) коефіцієнт використання матеріалів на один виріб
3) ритмічність поставок
4) питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції
Тест 268
Загальна матеріаломісткість продукції визначається як відношення:
1) загальної суми матеріальних витрат до обсягу продукції у вартісній оцінці
2) обсягу продукції у вартісній оцінці до загальної суми матеріальних витрат
3) матеріальних затрат до повної собівартості готової продукції
4) вартість спожитих сировини і матеріалів до обсягу продукції
Тест 269
Визначити, яка з формул використовується при розрахунку коефіцієнту
використання матеріалів:
1) відношення суми фактичних матеріальних витрат до планових матеріальних
витрат
2) відношення суми матеріальних витрат до повної собівартості виготовленої
продукції
3) відношення суми матеріальних витрат до ціни готової продукції
4) відношення суми планових матеріальних витрат до ціни готової продукції
Тест 270
Визначити, збільшення якого з показників є позитивним:
1) коефіцієнт використання матеріальних ресурсів
2) матеріаломісткість
3) матеріаловіддача
4) енергомісткість продукції
Тест 271
Питома матеріаломісткість окремих виробів може визначатися у:
1) вартісному
2) натурально-вартісному
3) натуральному вираженні
4) всі відповіді правильні
Тест 272
Які фактори, що впливають на зміну матеріаломісткості продукції, відносяться до
першого рівня:
1) зміна відпускних цін на продукцію
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2) зміна обсягу продукції
3) зміна цін на матеріальні ресурси
4) зміна структури продукції
Тест 273
Зростання матеріаломісткості:
1) збільшує суму матеріальних витрат
2) зменшує суму матеріальних витрат
3) збільшує обсяг випуску продукції
4) зменшує енергомісткість продукції
Тест 274
Які фактори, що впливають на зміну матеріаломісткості продукції, відносяться
до другого рівня:
1) зміна матеріаломісткості за прямими матеріальними витратами
2) зміна структури продукції
3) зміна цін на матеріальні ресурси
4) зміна відпускних цін на продукцію
Тест 275
Які фактори, що впливають на зміну матеріаломісткості продукції, відносяться
до третього рівня:
1) зміна обсягу продукції
2) зміна загальної матеріаломісткості
3) зміна цін на матеріальні ресурси
4) зміна відношення всіх матеріальних і прямих матеріальних витрат
Тест 276
Які джерела покриття потреб у матеріальних ресурсах відносять до зовнішніх:
1) зворотні відходи
2) надходження запасів за укладеними контрактами з постачальниками
3) економія при закупівлі сировини
4) економія при транспортуванні
Тест 277
Якщо коефіцієнт використання матеріалів менше одиниці, то це означає, що:
1) фактичне витрачання матеріалів на окремі вироби було більшим, ніж
передбачено плановими (нормативними) калькуляціями
2) на підприємстві матеріали використовувалися більш раціонально та
економно
3) залежно від ситуації
4) перевитрачання матеріалів
Тест 278
Конструктивна питома матеріаломісткість це:
1) відношення чистої ваги виробів до одиниці технічного параметру
2) відношення одиниці технічного параметру до чистої ваги виробів
3) відношення кількості витрачених матеріалів до кількості виробів
4) відношення вартості спожитих матеріалів до сумарної потужності
Тест 279
Конструктивна питома матеріаломісткість визначається у:
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1) грошомову виражені
2) натуральному виражені
3) вартісному виражені
4) всі відповіді правильні
Тест 280
Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів у практиці
аналітичної роботи здійснюється за допомогою системи різноманітних
показників:
1) узагальнюючих
2) індивідуальних
3) узагальнюючих та індивідуальних
4) комплексних, індивідуальних
Тест 281
Неритмічна поставка сировини та матеріалів зумовлює:
1) простої обладнання
2) втрату робочого часу
3) необхідність понаднормових робіт, які оплачуються за підвищеною
тарифною ставкою
4) всі відповіді правильні
Тест 282
Важливим фактором забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами є:
1) правильність розрахунку потреби
2) якість матеріальних ресурсів
3) стан забезпеченості матеріальними ресурсами підприємства-конкурента
4) ефективна кадрова політика підприємства
Тест 283
Ступінь забезпеченості потреби в матеріальних ресурсах (кожного виду) за
договорами на їх постачання оцінюється за допомогою наступних показників:
1) матеріаломісткість продукції
2) коефіцієнт використання матеріалів
3) коефіцієнт забезпеченості за потребою
4) сировиномісткість продукції
Тест 284
Коефіцієнт забезпеченості за потребою (Кзбпл) розраховується:
1) відношення вартості фактично поставлених матеріальних ресурсів до потреби
2) відношення суми за укладеними договорами до потреби
3) відношення потреби до вартості фактично поставлених матеріальних ресурсів
4) відношення потреби до суми за укладеними договорами
Тест 285
Коефіцієнт забезпеченості за фактом (Кзбф) розраховується:
1) відношення вартості фактично поставлених матеріальних ресурсів до потреби
2) відношення суми за укладеними договорами до потреби
3) відношення потреби до вартості фактично поставлених матеріальних ресурсів
4) відношення потреби до суми за укладеними договорами
Тест 286
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Для оцінки ритмічності поставок використовують такі коефіцієнти:
1) коефіцієнт асортиментності
2) коефіцієнт нерівномірності поставок
3) коефіцієнт рекламації
4) коефіцієнт використання матеріалів
Тест 287
До матеріальних витрат належать:
1) сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо
2) паливо, енергія, верстати
3) тара, основні матеріали, основні засоби
4) сировина, основні і допоміжні матеріали, працівники
Тест 288
Матеріальні ресурси являють собою:
1) запаси предметів праці, що призначені для виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та
адміністративних потреб
2) засоби, що використовуються тривалий час у виробництві
3) засоби, що використовуються для обслуговування виробництва та
адміністративних потреб
4) немає правильної відповіді
Тест 289
Однією з характеристик матеріальних ресурсів є те, що вони:
1) повністю переносять свою вартість на витрати підприємства
2) не переносять своєї вартості на витрати підприємства
3) частково переносять вартість на новостворену продукцію
4) залежно від ситуації
Тест 290
У процесі аналізу матеріальних ресурсів визначають:
1) обсяги та асортимент партій, що постачаються
2) якість отриманих від постачальників матеріалів
3) відстань і тривалість транспортування матеріальних ресурсів, терміни та
ритмічність поставок
4) всі відповіді правильні
Тест 291
Одним із джерел економії матеріальних ресурсів є:
1) зниження питомої матеріаломісткості продукції
2) збільшення питомої матеріаломісткості продукції
3) зниження питомої матеріаловіддачі
4) збільшення питомої матеріаловіддачі
Тест 292
Показник матеріаломісткості продукції характеризує:
1) скільки матеріальних витрат необхідно використати на виробництво одиниці
продукції
2) віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції на кожну гривню
використаних матеріальних ресурсів
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3) скільки матеріальних витрат не використано на виробництво одиниці
продукції
4) скільки можна виробити одиниць продукції
Тест 293
Показник матеріаловіддачі продукції характеризує:
1) скільки матеріальних витрат необхідно використати на виробництво одиниці
продукції
2) віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції на кожну гривню
використаних матеріальних ресурсів
3) скільки матеріальних витрат не використано на виробництво одиниці
продукції
4) скільки матеріальних витрат затрачено на виробництво одиниці продукції
Тест 294
Яким показником виступає матеріаломісткість:
1) кількісним
2) якісним
3) вартісним
4) виробничим
Тест 295
Швидкість обороту матеріальних запасів обчислюється:
1) відношенням середнього (за період) залишку матеріальних запасів у
грошовому виразі на середнє добове споживання в цьому самому періоді
2) діленням вартості виробленої продукції на суму матеріальних ресурсів
3) відношенням 365 днів до коефіцієнта оборотності запасів
4) відношенням коефіцієнта оборотності запасів до 365 днів
Тест 296
Які коефіцієнти використовуються для аналізу використання матеріальних
ресурсів:
1) коефіцієнт матеріальних витрат, коефіцієнт оборотності запасів, тривалість
оборотності запасів
2) коефіцієнт фінансової залежності та незалежності
3) коефіцієнт реінвестування, коефіцієнт зносу
4) коефіцієнт ліквідності та платоспроможності
Тест 297
Тривалість оборотності запасів визначається:
1) відношенням індексу валової продукції до індексу матеріальних затрат
2) відношенням вартості виробленої продукції до суми матеріальних ресурсів
3) відношенням 365 днів до коефіцієнта оборотності запасів
4) відношенням коефіцієнта оборотності запасів до 365 днів
Тест 298
В якій формі фінансової звітності міститься інформація про величину
собівартості реалізованої продукції:
1) ф. 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) ф. 3 "Звіт про рух грошових коштів"
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4) немає правильної відповіді
Тест 299
Витрати на виробництво й реалізацію продукції складаються з вартості :
1) матеріальних, технічних, трудових і фінансових ресурсів підприємства
2) сировини, матеріалів і напівфабрикатів
3) непрямих витрат, пов‘язаних з виробництвом
4) виробничих запасів і коштів
Тест 300
Економія або перевитрата за собівартістю продукції залежать від:
1) обсягу реалізованої продукції
2) ціни за 1 одиницю випущеної продукції
3) обсягу випуску продукції
4) від залишків готової продукції на складі
Тест 301
Метод обліку собівартості продукції – це:
1) калькуляція
2) інвентаризація
3) кошторис
4) технологічна документація
Тест 302
Тимчасовi витрати – це:
1) передбачувані (розрахункові) витрати
2) амортизацiйнi відрахування
3) страхові збори
4) накладні витрати
Тест 303
Під час аналізу витрат підприємства не використовують:
1) відносні показники рентабельності
2) валові витрати
3) витрати на 1 гривню товарної продукції
4) собівартість окремих видів продукції
Тест 304
Елементні витрати – це
1) тільки матеріальні витрати
2) тільки витрати на оплату праці
3) тільки амортизаційні витрати
4) однорідні за складом витрати підприємства
Тест 305
До непродуктивних витрат не відносяться:
1) штрафи
2) пені
3) перевитрати фонду заробітної плати
4) заробітна плата
Тест 306
Прямі витрати це:
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1) витрати на закупівлю основних засобів
2) комерційні витрати
3) кредитні кошти
4) зарплата виробничих робітників
Тест 307
Постійні витрати це:
1) сировина й матеріали
2) додаткова зарплата робітників
3) витрати на електроенергію
4) зарплата адміністративно-господарського апарату
Тест 308
Елементи операційних витрат включають:
1) матеріальні витрати
2) витрати на оплату праці та соціальні витрати
3) амортизація та інші витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 309
До адміністративних витрат відносять:
1) витрати на реєстрацію оцінки
2) витрати на дослідження і розробки
3) витрати на управління та обслуговування
4) представницькі витрати
Тест 310
До виробничої собівартості не включаються:
1) витрати на з‘вязок
2) витрати на оплату праці
3) постійні загальновиробничі витрати
4) змінні загальновиробничі витрати
Тест 311
Витрати поділяються на постійні і змінні за:
1) відношенням до обсягу виробництва
2) способом віднесення на собівартість
3) відношенням до процесів виробництва
4) за сферою виникнення
Тест 312
Роботи і послуги виробничого характеру відносимо до:
1) відрахування на соціальні заходи
2) інших витрат
3) матеріальних витрат
4) непрямих витрат
Тест 313
Витрати на 1 грн. товарної продукції розраховуються:
1) відношення собівартості продукції до її обсягу в оптових цінах
2) відношення обсягу продукції в оптових цінах до її собівартості
3) відношення трудових і матеріальних витрат до обсягу продукції
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4) відношення обсягу продукції до матеріальних витрат
Тест 314
Витрати підприємства поділяються на виробничі і невиробничі за:
1) способом віднесення на собівартість
2) відношенням до процесу виробництва та реалізації
3) залежно від впливу на прийняття рішень
4) за сферою виникнення
Тест 315
Висновок про характер виробництва (матеріаломісткість, фондомісткість)
можна зробити за оцінкою:
1) елементів витрат
2) прямих витрат
3) калькуляційних статей
4) інших витрат
Тест 316
Собівартість одиниці окремих виробів розраховують так:
1) змінні витрати / обсяг виробництва + постійні витрати
2) постійні витрати / обсяг виробництва + змінні витрати
3) змінні витрати / постійні витрати + обсяг виробництва
4) обсяг виробництва / змінні витрати * постійні витрати
Тест 317
... характеризують склад використаних ресурсів залежно від напрямів їх
використання:
1) елементні витрати
2) прямі витрати
3) калькуляційні статті
4) змінні витрати
Тест 318
Витрати виробництва, їх структуру аналізують за напрямом (напрямами):
1) за елементами витрат та калькуляційними статтями
2) за елементами витрат
3) за калькуляційними статтями
4) немає правильної відповіді
Тест 319
Витрати, пов‘язані з операційною діяльністю, які не включаються до
собівартості реалізованої продукції, поділяються на:
1) адміністративні витрати та витрати на збут
2) операційні витрати
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 320
За калькуляційними статтями аналізують собівартість по підприємству в цілому
для того, щоб :
1) визначити вплив відхилень на загальну зміну собівартості реалізованої
продукції
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2) оцінити відхилення фактичних витрат від запланованих
3) оцінити облікову політику підприємтсва
4) всі відповіді правильні
Тест 321
За способом перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на:
1) змінні та постійні
2) прямі та непрямі
3) поточні та одноразові
4) вичерпі та невичерпні
Тест 322
До якої групи витрат належать витрати на оплату праці виробничого персоналу:
1) прямі витрати
2) умовно-змінні витрати
3) виробничі витрати
4) вичерпні
Тест 323
Від обсягу виробництва не залежать:
1) загальні витрати
2) валові витрати
3) постійні
4) змінні
Тест 324
Собівартість продукції – це:
1) вирати, пов‘язані з виробничим процесом
2) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
3) збільшення зобов‘язань у процесі поточної діяльності для отримання доходу
у звітому періоді
4) збільшення зобов‘язань у процесі поточної діяльності для отримання доходу
у майбутніх періодах
Тест 325
Структура витрат на виробництво продукції – це:
1) склад витрат і частка кожного елемента у їх загальному обсязі
2) перелік витрат, пов‘язаних з виробництвом
3) схематичне зображення частки витрат
4) витрати, які відносяться до окремого продукту й утримуються як актив до
того часу, поки товар не буде продано
Тест 326
Калькуляція витрат складається:
1) за переліком постачальників
2) за видами діяльності
3) за статтями витрат
4) за видами продукції
Тест 327
Кошторис витрат на виробництво продукції складається:
1) на групу виробів
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2) на окремі види виробів
3) на перелік виробів
4) на одиницю виробу
Тест 328
Які з наведених елементів витрат не входять до складу виробничої собівартості:
1) вартість сировини
2) заробітна плата робітникам
3) інші виробничі витрати
4) витрати на рекламу
Тест 329
За ступенем однорідності витрати поділяють на:
1) прості і комплексні
2) прямі і непрямі
3) основні і накладні
4) витрати на продукцію і витрати за період
Тест 330
Постійними називаються витрати, які:
1) можуть змінюватись залежно від ситуації
2) залежать від кількості виготовленої продукції
3) залежать від обсягу реалізації продукції
4) не змінюються і не залежать від обягу і структури виробництва і реалізації
продукції
Тест 331
Вкажіть витрати, що залежать від обсягу виробництва:
1) постійні
2) змінні
3) загальні витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 332
За ступенем однорідності витрати поділяються на:
1) прості та комплексні
2) постійні та змінні
3) дійсні та можливі
4) маржинальні та середні
Тест 333
Комплексними є витрати:
1) матеріальні витрати
2) витрати на оплату праці
3) адміністративні витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 334
Які витрати відносяться до умовно-постійних витрат:
1) витрати на сировину і матеріали
2) амортизаційні відрахування
3) транспортні послуги з перевезення сировини
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4) заробітна плата робітника-відрядника
Тест 335
Які витрати відносяться до умовно-змінних чи пропорційних:
1) куповані напівфабрикати
2) амортизаційні відрахування
3) заробітна плата управлінського персоналу
4) орендна плата за приміщення
Тест 336
Стаття витрат "Сировина і матеріали" не включає витрати на:
1) вартість сировини і матеріалів
2) вартість купованих матеріалів, що використовуються у процесі виробництва
3) витрати, пов‘язані з використанням природної сировини
4) транспортно-заготівельні витрати
Тест 337
Стаття „Адміністративні витрати‖ не включає такі види витрат:
1) загальні корпоративні витрати
2) витрати на зв‘язок
3) винагорода за професійні послуги
4) утримання та експлуатація машин і обладнання
Тест 338
Основними шляхами зниження витрат у матеріаломістких галузях є:
1) звільнення працівників
2) використання відходів
3) перегляд облікової політики
4) оцінка ринку збуту
Тест 339
Виробнича собівартість продукції складається з:
1) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, виробничих
накладних витрат
2) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих
витрат, змінних виробничих витрат
3) прямих витрат: матеріальних, на оплату праці, інших
4) всі відповіді правильні
Тест 340
До витрат на збут відносять втрати від псування сировини та готової продукції,
оплата простоїв з вини підприємства, доплати за цей час:
1) так
2) ні
3) частково, за рішенням керівництва
4) залежно від ситуації на ринку
Тест 341
Які фактори впливають на показник витрат на 1 грн. продукції:
1) зміна обсягу, структури асортименту випуску продукції, цін на матеріальні
ресурси та продукцію
2) зміна структури продукції, рівня витрат і цін
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3) кон‘юнктура ринку
4) ситуація у конкурентів
Тест 342
Аналіз витрат на 1 грн продукції проводиться шляхом:
1) додавання фактичного рівня до планового і оцінка впливу факторів на зміну
витрат
2) порівняння фактичного рівня з плановим і рівнем попереднього пріоду, а потім
оцінюється вплив факторів на зміну витрат
3) множення фактичного і планового рівнів, а потім оцінюється вплив факторів
4) порівняння фактичного рівня з плановим
Тест 343
Рівень витрат на 1 грн продукції визначається відношенням:
1) обсягу продукції в оптових цінах до повної собівартості продукції
2) виробничої собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах
3) повної собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах
4) обсягу продукції в оптових цінах до виробничої собівартості продукції
Тест 344
Для того, щоб визначити фактичну економію (перевитрачання) на весь обсяг
виробництва необхідно:
1) економію (перевитрачання) на 1 грн. продукції помножити на фактичний
обсяг виробництва продукції
2) економію (перевитрачання) на 1 грн. продукції поділити на плановий обсяг
виробництва продукції
3) економію (перевитрачання) на 1 грн. продукції поділити на фактичний обсяг
виробництва продукції
4) економію (перевитрачання) на 1 грн. продукцію помножити на виробничу
собівартість продукції
Тест 345
Для того, щоб визначити вплив факторів на зміну суми прибутку від реалізації
необхідно:
1) відносні прирости (зниження) витрат на 1 грн. продукції за рахунок кожного
фактора поділити на фактичний обсяг реалізації, виражений у фактичних цінах
2) абсолютні прирости (зниження) витрат на 1 грн. продукції за рахунок
кожного фактора помножити на фактичний обсяг реалізації, виражений у
базисних цінах
3) абсолютні прирости (зниження) витрат на 1 грн. продукції помножити на
базовий обсяг реалізації, виражений у фактичних цінах
4) відносні прирости (зниження) витрат на 1 грн. продукції поділити на базовий
обсяг реалізації
Тест 346
При здійсненні аналізу фінансового стану підприємства дають оцінку:
1) граничного рівня витрат
2) економічної рентабельності підприємства
3) ефективності використання виробничих ресурсів
4) фінансової стійкості
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Тест 347
При аналізі оборотності оборотних активів визначають:
1) плече фінансового важеля
2) коефіцієнт оборотності оборотних активів
3) коефіцієнт фінансової незалежності
4) ступінь ліквідності оборотних активів
Тест 348
Фінансова стійкість підприємства характеризує:
1) кредитоспроможність підприємства
2) незалежність від зовнішніх джерел фінансування
3) ступінь підприємницького ризику
4) структуру оборотних та необоротних активів
Тест 349
Аналіз платоспроможності підприємства здійснюється з метою:
1) визначення можливостей повернення кредитів
2) оцінки стану повернення дебіторської заборгованості
3) визначення доцільності залучення капіталу
4) оцінки здатності підприємства погасити свої поточні зобов‘язання
Тест 350
Коефіцієнт фінансової стабільності обчислюють як співвідношення:
1) залученого капіталу до власного
2) власного капіталу до позикових коштів
3) залученого капіталу до авансованого
4) власного капіталу до довгострокових зобов‘язань
Тест 351
При здійсненні аналізу майнового стану підприємства дають оцінку:
1) структури і динаміки активів підприємства
2) економічної рентабельності підприємства
3) забезпеченості підприємства основними і оборотними активами
4) фінансової стійкості
Тест 352
При аналізі фінансової стійкості обчислюють:
1) коефіцієнт фінансової залежності
2) коефіцієнт оборотності
3) частку простроченої дебіторської заборгованості
4) фінансовий результат діяльності
Тест 353
Наявність власного оборотного капіталу визначається:
1) як сума оборотних активів і довгострокових фінансових інвестицій
2) як різниця необоротних та оборотних активів
3) як різниця власного капіталу та необоротних активів
4) як різниця власного капіталу та оборотних активів
Тест 354
Рентабельність власного капіталу – це:
1) співвідношення чистого прибутку та необоротних активів
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2) співвідношення чистого прибутку та оборотних активів
3) співвідношення чистого прибутку та авансованого капіталу
4) співвідношення чистого прибутку та власного капіталу підприємства
Тест 355
Відношення суми оборотних активів до поточних зобов‘язань підприємства –
це:
1) коефіцієнт абсолютної платоспроможності
2) коефіцієнт критичної платоспроможності
3) коефіцієнт проміжної платоспроможності
4) коефіцієнт загальної платоспроможності
Тест 356
Власний капітал включає:
1) кредити банків, резервний капітал, прибуток
2) зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, емісійний
дохід, резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал,
вилучений капітал
3) довгострокову заборгованість, кредиторську заборгованість, прибуток,
статутний капітал, резерви, доходи майбутніх періодів
4) заборгованість бюджету, заборгованість органам страхування, векселі видані,
доходи майбутніх періодів
Тест 357
Позичений капітал включає:
1) довгострокові зобов‘язання‚ поточні зобов‘язання і забезпечення
2) забезпечення наступних витрат і платежів‚ довгострокові зобов‘язання,
доходи майбутніх періодів
3) бюджетне фінансування‚ кредиторську заборгованість‚ прибуток‚ статутний
капітал
4) резервний капітал‚ додатковий капітал‚ прибуток‚ бюджетне фінансування‚
статутний капітал
Тест 358
До дебіторської заборгованості відносять:
1) забов‘язання з оплати праці, заборгованість постачальникам‚ заборгованість
перед бюджетом
2) заборгованість підзвітних осіб‚ заборгованість з розрахунків
3) кредити банків‚ зобов‘язання перед бюджетом‚ аванси видані
4) кошти‚ резерви сумнівних боргів‚ аванси одержані‚ прибуток
Тест 359
Кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість:
1) по розрахунках з бюджетом
2) розрахунки з оплати праці
3) за довгостроковими зобов‘язаннями
4) всі відповіді правильні
Тест 360
Актив балансу складається:
1) з 5-ти розділів
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2) з 2-ох розділів
3) з 3-ох розділів
4) з 4-ох розділів
Тест 361
Пасив балансу складається:
1) з 3-ох розділів
2) з 4-ох розділів
3) з 5-ти розділів
4) з 6-ти розділів
Тест 362
В І розділі активу балансу розміщенні:
1) власний капітал
2) грошові кошти
3) зобов‘язання
4) необоротні активи
Тест 363
В І розділі пасиву балансу розміщенні:
1) додатковий капітал
2) поточні забезпечення
3) зобов‘язання
4) доходи майбутніх періодів
Тест 364
До складу фінансової звітності в Україні не відносять:
1) Баланс (Звіт про фінансовий стан)
2) Звіт про прибутки та збитки
3) Звіт про рух грошових коштів
4) Звіт про власний капітал
Тест 365
Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства за звітний період, називається:
1) бухгалтерською фінансовою
2) податковою
3) консолідованою
4) статистичною
Тест 366
Активи – це:
1) всі наявні матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать
підприємству на певну дату, а також їх розміщення та використання
2) ресурси, контрольовані підприємством, від яких очікується надходження
майбутніх економічних вигод до підприємства
3) ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у
майбутньому
4) немає правильної відповіді
Тест 367
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Пасиви – це:
1) всі наявні матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать
підприємству на певну дату, а також їх розміщення та використання
2) джерела утворення господарських засобів (активів)
3) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, призведе до надходження майбутніх
економічних вигод до підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 368
Найбільш мобільною частиною оборотних активів є:
1) грошові кошти
2) запаси
3) незавершене виробництво
4) товари
Тест 369
… підприємства відображають об‘єкт вартості майна і боргових прав, якими
розпоряджається і які контролює підприємство на звітну дату:
1) пасиви
2) активи
3) розділи фінансового плану
4) немає правильної відповіді
Тест 370
В статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається
заборгованість:
1) фізичних осіб, що виникає в ході операційної діяльності
2) фізичних і юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного
циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу
3) фізичних і юридичних осіб, яка виникає в ході нормального операційного
циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу
4) юридичних осіб, що виникає в ході операційного циклу
Тест 371
Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення коефіцієнта
фінансової залежності, тим:
1) більш стійкий фінансовий стан підприємства
2) більш нестійкий фінансовий стан підприємства
3) більша імовірність банкрутства підприємства
4) дефолт підприємства
Тест 372
Якщо сума дебіторської заборгованості перевищує суму кредиторської
заборгованості, то це свідчить про:
1) іммобілізацію залученого капіталу в дебіторську заборгованість
2) іммобілізацію власного капіталу в дебіторську заборгованість
3) погіршення фінансового стану підприємства
4) стабілізацію платоспроможності підприємства
Тест 373
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Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотного
капіталу може свідчити про:
1) згортання виробничої бази
2) формування більш мобільної структури активів
3) збільшення кредиторської заборгованості
4) зростання залежності від зовнішніх джерел фінансування
Тест 374
Зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про:
1) скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до його
неплатоспроможності
2) нарощення підприємством своєї господарської діяльності
3) збільшення кредиторської заборгованості
4) залучення зовнішніх джерел фінансування
Тест 375
Якщо запаси підприємства більші за суму власних джерел, то можна говорити
про:
1) абсолютну фінансову стійкість
2) банкрутство
3) нестійкий фінансовий стан
4) кризовий фінансовий стан
Тест 376
Інформація, що міститься в балансі, використовується для:
1) оцінки та прогнозу прибутковості діяльності підприємства
2) оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності
підприємства
3) оцінки та прогнозу інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
4) не запропоновано правильної відповіді
Тест 377
Якщо сума кредиторської заборгованості перевищує суму дебіторської
заборгованості, то це свідчить про:
1) фінансову автономію підприємства
2) вилучення оборотних активів в дебіторську заборгованість
3) покращення фінансового стану підприємства
4) погіршення платоспроможності підприємства
Тест 378
Вертикальний аналіз балансу характеризується:
1) співвідношенням статей балансу
2) зміною окремих статей балансу за кілька періодів
3) співвідношенням окремих показників підприємства з показниками інших
аналогічних підприємств
4) додаванням усіх статей фінансової звітності
Тест 379
На що вказує наявність довгострокових фінансових вкладень в структурі активу
балансу:
1) умова для розширення основної діяльності підприємства
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2) інноваційну стратегію підприємства
3) інвестиційну спрямованість підприємства
4) негативно впливає на діяльність підприємства
Тест 380
До активів із високим ступенем ризику належать:
1) грошові кошти, поточні фінансові інвестиції
2) запаси, основні засоби, грошові кошти
3) витрати майбутніх періодів, дебіторська заборгованість, готова продукція
4) неліквідні запаси, прострочена та безнадійна дебіторська заборгованість
Тест 381
Які існують ступені ризику в оцінці структури майна підприємства:
1) мінімальний, середній, високий ризик
2) мінімальний і високий ризик
3) мінімальний, малий, середній, високий ризик
4) малий, середній, високий ризик
Тест 382
Які з перелічених оборотних активів відносяться до групи з мінімальним ступенем
ризику:
1) дебіторська заборгованість
2) запаси
3) витрати майбутніх періодів
4) грошові кошти
Тест 383
Яка група активів відноситься до групи малого ризику:
1) наявність грошових засобів
2) дебіторська заборгованість, запаси, готова продукція
3) витрати майбутніх періодів
4) прострочена та безнадійна дебіторська заборгованість, неліквідовані запаси
Тест 384
Вартість чистих активів підприємства це:
1) активи за вирахуванням зобов‘язань
2) активи та власний капітал
3) запаси та дебіторська заборгованість
4) активи і зобов‘язання
Тест 385
До основних показників оцінки майнового стану належать:
1) загальна сума засобів, величина основних засобів, коефіцієнт зносу
2) загальна сума засобів, коефіцієнт зносу, коефіцієнт покриття
3) загальна сума засобів, коефіцієнт автономії, коефіцієнт зносу
4) загальна сума засобів, коефіцієнт абсолютної ліквідності
Тест 386
Що характеризує оцінка майнового потенціалу:
1) грошові кошти підприємства
2) розмір, склад та стан матеріальних активів, якими володіє підприємство
3) власний та залучений капітал підприємства
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4) дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства
Тест 387
Коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту ОЗ розраховуються на основі:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) Ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
4) Ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
Тест 388
Аналіз економічного потенціалу підприємства включає:
1) аналіз стану розрахунків з підзвітними особами
2) аналіз руху грошових коштів
3) оцінка інвестиційної діяльності
4) аналіз майнового стану
Тест 389
В процесі аналізу фінансового стану підпиємства застосовують такі методи:
1) індексний і динамічних рядів
2) абсолютних і відносних величин, середніх величин
3) горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний
4) групування, середніх величин
Тест 390
Розміщення господарських засобів в активі балансу здійснено відповідно до їх:
1) вартості
2) собівартості
3) ступеня ліквідності
4) значущості у процесі виробництва
Тест 391
Якщо сума власних джерел ормування запасів (ВОК) перевищує суму запасів
(З), то фінансову стійкість підприємства характеризують як:
1) абсолютну фінансову стійкість
2) нормальну фінансову стійкість
3) нестійкий фінансовий стан
4) кризовий фінансовий стан
Тест 392
Система показників для оцінки фінансового стану підприємства складаються з
трьох груп, до яких не входять показники:
1) структури капіталу
2) ділової активності
3) фондозабезпеченості
4) рентабельності
Тест 393
Модель Альтмана являє собою:
1) двофакторну модель аналізу ймовірності банкрутства
2) трифакторну модель аналізу ймовірності банкрутства
3) чотирифакторну модель аналізу ймовірності банкрутства
4) пятифакторну модель аналізу ймовірності банкрутства
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Тест 394
Різниця між власним капіталом та необоротними активами це:
1) вартість власних необоротних засобів
2) навність власних оборотних активів
3) поточна заборгованість
4) залучений капітал підприємства
Тест 395
До найбільш термінових до погашення зобов‘язань належать:
1) поточні зобов‘язання
2) власний капітал
3) додатковий капітал
4) статутний капітал
Тест 396
Ліквідність – це:
1) здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття
боргових зобов‘язань
2) можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов‘язання
3) поточний стан розрахунків боргових зобов‘язань
4) формування фінансової політики підприємства на будь-якому етапі його
розвитку
Тест 397
Відношення оборотних активів до валюти балансу – це:
1) коефіцієнт покриття
2) коефіцієнт абсолютної ліквідності
3) частка оборотних активів у активах
4) коефіцієнт швидкої ліквідності
Тест 398
Оцінка ліквідності та платоспроможності включає наступні показники:
1) коефіцієнт автономії, коефіцієнт покриття
2) коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності
3) коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт страхування бізнесу
4) коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності
Тест 399
Негайну готовність підприємства погасити поточні зобов‘язання характеризує
коефіцієнт:
1) абсолютної ліквідності
2) проміжної ліквідності
3) загального покриття
4) коефіцієнт автономії
Тест 400
До поточних зобов‘язань підприємства не належать:
1) короткострокові кредити
2) розрахунки з оплати праці
3) зобов‘язання перед власниками в частині формування власного капіталу
4) кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги
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Тест 401
Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається:
1) платіжні засоби / платіжні зобов‘язання
2) найбільш ліквідні активи / платіжні засоби
3) найбільш ліквідні активи / поточні зобов‘язання
4) платіжні зобов‘язання / платіжні засоби
Тест 402
При якій стійкості фінансового стану в підприємства спостерігається високий
рівень дохідності і відсутність порушень платіжної дисципліни:
1) абсолютна стійкість фінансового стану
2) нормальна стійкість фінансового стану
3) нестійкий фінансовий стан
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 403
Для українських підприємств коефіцієнт автономії повинен бути (нормативне
значення):
1) ≥ 0,5
2) ≤ 1
3) 0,5 >Кав.>0,3
4) < 0,5
Тест 404
Платоспроможність підприємства у часі з дотриманням фінансової рівноваги між
власними і залученими джерелами це:
1) платоспроможність
2) ділова активність
3) фінансова стійкість
4) ліквідність
Тест 405
Відношення всієї суми оборотних активів до короткострокових зобов'язань - це:
1) коефіцієнт фінансової залежності
2) коефіцієнт покриття
3) коефіцієнт страхування бізнесу
4) коефіцієнт поточної заборгованості
Тест 406
Високий рівень доходності та відсутність порушень фінансової дисципліни
спостерігається:
1) при кризовому фінансовому стані
2) при невизначеному фінансовому стані
3) при абсолютному і нормальному фінансовому стані
4) при зміні зовнішніх джерел фінансування
Тест 407
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу характеризує:
1) частку власного капіталу, вкладену в поточну діяльність
2) питому вагу залучених коштів у фінансування підприємства
3) залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів
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4) підвищення рівня фінансування необоротних активів за рахунок довгострокових
джерел
Тест 408
Нормативне значення коефіцієнту фінансової стійкості:
1) за планом
2) більше 1
3) більше 2
4) менше 0,5
Тест 409
Відношення вартості залученого капіталу до суми власного – це коефіцієнт:
1) автономії
2) фінансової залежності
3) маневреності робочого капіталу
4) фінансової стійкості
Тест 410
Який з перелічених показників є оберненим до коефіцієнта автономії:
1) коефіцієнт фінансової залежності
2) коефіцієнт фінансової стійкості
3) коефіцієнт маневреності капіталу
4) маневреність робочого капіталу
Тест 411
Чим характеризується абсолютна стійкість фінансового стану:
1) коли грошові кошти та дебіторська заборгованість не в змозі покрити навіть
кредиторської заборгованості
2) коли сума власних оборотних засобів перевищує вартість запасів господарства
3) коли виникає брак запасів
4) всі відповіді правильні
Тест 412
У чому полягає нестійкий фінансовий стан:
1) зберігається можливість відновлення платоспроможності за рахунок збільшення
власного капіталу та оборотних засобів
2) отримання збитку за звітний період
3) неспроможність вчасно погашати заборгованість перед кредиторами
4) немає правильної відповіді
Тест 413
Як обчислюється рентабельність у загальній формулі:
1) відношення витрат до прибутку
2) відношення прибутку до витрат
3) відношення прибутку до обсягу реалізованої продукції
4) немає правильної відповіді
Тест 414
"Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" складається з розділів:
1) 2
2) 3
3) 4
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4) 5
Тест 415
На зміну рентабельності реалізованої продукції впливає зміна:
1) витрат
2) прибутку і собівартості реалізованої продукції
3) обсягу реалізації
4) ціни реалізації
Тест 416
Рентабельність реалізованої продукції визначають як відношення:
1) виручки від реалізації до валового прибутку
2) валового прибутку до валового доходу
3) прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції
4) виручки від реалізації до собівартості реалізованої продукції
Тест 417
На прибуток від реалізації продукції впливає:
1) зміна адміністративних витрат
2) зміна обсягу та структури реалізації
3) зміна ставки податку на прибуток
4) зміна зовнішніх джерел фінансування
Тест 418
В першому розділі "Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
відображаються:
1) фінанові результати
2) сукупий дохід
3) елементи операційних витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 419
Метою складання ф. 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про:
1) фінансовий стан підприємства на звітну дату
2) доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний
період
3) доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за
попередній та звітний періоди
4) рух грошових коштів підприємства
Тест 420
Чистий прибуток відображається у:
1) Балансі
2) Звіті про фінансові результати
3) Звіті про прибутки
4) немає правильної відповіді
Тест 421
Чистий прибуток це:
1) дохід від реалізації продукції
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2) прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати
податків
3) різниця між доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції
4) сума чистого доходу і собівартості реалізованої продукції
Тест 422
Оцінку та прогноз структури доходів і витрат можна здійснити
використовуючи інформацію, що міститься в:
1) ф. 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) ф. 3 "Звіт про рух грошових коштів"
4) ф. 4 "Звіт про власний капітал"
Тест 423
До розрахунку валового прибутку (збитку) не береться до уваги:
1) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
2) собівартість реалізованої продукції
3) податок на прибуток
4) всі відповіді правильні
Тест 424
Рентабельність капіталу – це:
1) відношення чистого прибутку до середньорічної вартості капіталу
2) відношення отриманого ефекту до понесених витрат або використаних ресурсів
3) відношення прибутку до собівартості
4) відношення витрат до прибутку
Тест 425
Основним джерелом інформації для аналізу фінансових результатів є:
1) регістри бухгалтерського обліку
2) баланс
3) листування з постачальниками
4) звіт про фінансові результати
Тест 426
Рентабельність операційної діяльності розраховується як:
1) фінансовий результат від операційної діяльності / адміністративні витрати
2) фінансовий результат від звичайної діяльності / витрати від звичайної діяльності
3) фінансовий результат від операційної діяльності / доходи від операційної
діяльності
4) фінансовий результат від операційної діяльності / доходи від інвестиційної
діяльності
Тест 427
Рентабельність оборотних активів визначається відношенням:
1) чистого доходу до собівартості
2) чистого доходу до вартості запасів
3) чистого прибутку до вартості дебіторської заборгованості
4) чистого прибутку до середньорічної вартості оборотних активів
Тест 428
Рентабельність – це відносний показник?:
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1) ні
2) так
3) залежно від ситуації
4) немає правильної відповіді
Тест 429
Який показник показує скільки отримано прибутку з 1 грн. понесених витрат на
виробництво продукції:
1) рентабельність продукції
2) рентабельність операційного капіталу
3) рентабельність звичайної діяльності
4) рентабельність господарської діяльності
Тест 430
Рентабельність залученого капіталу розраховується як:
1) дохід / середньорічну вартість залученого капіталу*100%
2) дохід / середньорічну вартість власного капіталу*100%
3) чистий прибуток / середньорічну вартість залученого капіталу*100%
4) фінансовий результат від звичайної діяльності / середньорічну вартість
залученого капіталу*100%
Тест 431
Відношення валового прибутку до собівартості продукції – це:
1) рентабельність продукції
2) рентабельність операційної діяльності
3) рентабельність капіталу
4) рентабельність власного капіталу
Тест 432
Яким буде фінансовий результат діяльності підприємства, виходячи з наступної
інформації:
– валовий прибуток – 28000 грн.
– доходи від операційної оренди активів – 6000 грн.
– адміністративні витрати – 12000 грн.
– витрати на збут – 7000 грн.
– інші операційні витрати – 4000 грн.:
1) 28000 + 6000 – 12000 – 7000 + 4000
2) 28000 + 6000 + 12000 – 7000 – 4000
3) 28000 + 6000 – 12000 – 7000 – 4000
4) 28000 – 6000 – 12000 – 7000 – 4000
Тест 433
Валова рентабельність продажу розраховується як:
1) чистий дохід поділений на валовий прибуток
2) валовий прибуток поділений на чистий дохід
3) чистий прибуток поділений на чистий дохід
4) чистий дохід поділений на чистий прибуток
Тест 434
Які фактори 1-го рівня впливають на рівень рентабельності продукції:
1) обсяг виробництва, ціна реалізації, технологія виробництва
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2) структура реалізації, обсяг виробництва, інтенсивність виробництва
3) ціна реалізації, структура реалізації, собівартість реалізації
4) структура реалізації, ціна реалізації
Тест 435
За допомогою вертикального аналізу визначається:
1) зміна фактичних показників фінансових результатів порівняно з плановими
2) зміна структури фінансових результатів
3) динаміка показників прибутку
4) всі відповіді правильні
Тест 436
Який взаємозв‘язок між сумою прибутку підприємства та рівнем собівартості
одиниці продукції:
1) прямий
2) зворотній
3) зворотно-пропорційний
4) взаємозв‘язок відсутній
Тест 437
Рентабельність продукції 23 % означає, що:
1) на 1 грн витрат одержано 23 грн прибутку
2) на 1 грн витрат одержано 2,3 грн прибутку
3) на 1 грн витрат одержано 0,23 грн прибутку
4) на 1 грн витрат одержано 230 грн прибутку
Тест 438
Аналіз фінансових результатів починають з вивчення:
1) складу та структури доходів і витрат підприємства
2) складу і динаміки чистого прибутку
3) виконання плану по прибутку
4) залежності показників фінансових результатів від певних факторів
Тест 439
Безтекстова форма аналітичних матеріалів:
1) містить текстову основу
2) не містить жодної інформації
3) містить схеми, таблиці, рисунки
4) немає правильної відповіді
Тест 440
Дохід від реалізації товарної продукції підприємства склав 10300 грн., податок
на додану вартість 1680 грн., чистий доход 8620 грн., собівартість реалізованої
продукції 6800 грн. Розрахуйте рентабельність продукції за собівартістю її
реалізації:
1) 1,268 %
2) 0,268 %
3) 1,515%
4) немає правильної відповіді
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РОЗДІЛ 3
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Тема 1. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні" (від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ), бухгалтерський облік це –
процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення,
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Сьогодні в країнах з розвинутою ринковою економікою загальна
бухгалтерія поділяється на дві підсистеми: зовнішню - фінансову та внутрішню
- управлінську (внутрішньогосподарську). Такий поділ об'єктивно зумовлений
відмінностями в цілях і завданнях зовнішньої та внутрішньої бухгалтерії.
Бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський.
Фінансовий облік це – облік усієї фінансово-господарської діяльності
підприємств. В Україні ведення фінансової бухгалтерії є обов'язковим для всіх
підприємств. Фінансовий облік ведеться в інтересах зовнішніх користувачів.
Фінансова бухгалтерія фіксує інформацію про: прибутки підприємства, стан
дебіторської та кредиторської заборгованостей, розміри фінансових інвестицій,
стан джерел фінансування тощо. В основному, споживачами інформації
фінансового обліку виступають зовнішні щодо підприємства користувачі. Це :
фіскальна служба, біржі, банки, інші фінансові інститути, постачальники та
покупці, потенційні інвестори тощо. Дані фінансового обліку є основою для
складання фінансової звітності підприємства, яка відкрито публікується і не
становить комерційної. Система формування фінансової звітності повинна бути
прозорою, доступною для розуміння компетентними користувачами. Усі ці
фактори зумовлюють чітку регламентацію структури, форми зовнішньої
звітності підприємства, правил і принципів її складання.
Управлінський (внутрішньогосподарський) облік це – система
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх
користувачів у процесі управління підприємством. Мета управлінського обліку
- надати інформацію для прийняття рішень по управлінню економікою
підприємства та перевірити ефективність виконання прийнятих рішень.
Необхідність виділення даних управлінського обліку в самостійну систему
багато в чому пов'язана з посиленням вимог до зберігання комерційної
таємниці діяльності підприємства, обставин, за яких приймаються ті чи інші
рішення.
Стандарт обліку - облікові правила та процедури, що стосуються виміру,
оцінки і надання облікової інформації, розроблені відповідними професійними
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організаціями. Існують такі види облікових стандартів: міжнародні та
національні.
Міжнародні стандарти - це документи, що носять характер
рекомендацій. Деякі країни, які застосовують міжнародні стандарти як
національні. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, прийняті свої
(національні) стандарти обліку.
Бухгалтерський стандарт - це стандартні вимоги до методів і процедур
ведення бухгалтерського обліку.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку це –
нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що
визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.
Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
передбачає, що державне регулювання бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
1) створення єдиних правил ведення бухгалтерською обліку та складання
фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, гарантують і
захищають інтереси користувачів;
2) удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Структура регулювання бухгалтерського обліку в Україні є наступною:
- перший рівень (основа) - загальні положення Закону;
- другий рівень - Стандарти і План рахунків, що базуються на Законі,
затверджені Мінфіном і зареєстровані в Мінюсті;
- третій рівень - накази та листи Мінфіну, що роз'яснюють, як
застосовувати кожний Стандарт в тій чи іншій конкретній ситуації.
В Україні прийнято 35 положень (стандартів) обліку, які охоплюють всі
діючі МСБО (крім стандартів, які стосуються звітності банків і пенсійних
фондів).
Стандарти надають свободу вибору відповідних методів обліку, у зв'язку
з чим бухгалтерські записи часто залежать від обраного методу. Вони описують
проведення за кожним можливим методом, надають рекомендації щодо вибору
найбільш вдалого методу для підприємств залежно від специфіки їх діяльності,
а бухгалтер обирає потрібні йому проведення відповідно до облікової політики.
Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, яка містить інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період. Фінансова звітність призначена для загального
користування
зовнішніми
користувачами.
Законом
України
"Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлюється перелік
організацій, які зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність шляхом її
публікації. Форма та зміст фінансової звітності, принципи її підготовки, вимоги
до визнання, оцінки, розкриття окремих її елементів, методологія їх обліку
визначаються НП(С)БО1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих
нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства
формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким
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чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності
підприємства та забезпечити порівняння показників фінансових звітів.
Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які
використовуються підприємством для складання і подання фінансової
звітності.Облікова політика підприємства розкривається у примітках до
фінансової звітності, де підприємство висвітлює обрану облікову політику
шляхом опису: а) принципів оцінки статей звітності; б) методів обліку за
окремими статтями звітності.
Зміст облікової політики оформлюється спеціальним Наказом про
облікову політику, який розробляє головний бухгалтер підприємства і несе
відповідальність за його формування. Керівник затверджує наказ про облікову
політику і несе відповідальність за його зміст. Саме його підпис робить наказ
про облікову політику чинним.
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем
реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності
(кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою
системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків
(рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою
цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунка,
третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку,
ведення реєстрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням,
щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунка.
Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб
управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися
введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із
збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок
ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведені в
Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції,
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових
актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.
Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення
єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на
відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена
коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків,
типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції
(кореспонденція рахунків першого порядку). Рахунки класів 0 - 7 є
обов‘язковими для всіх підприємств.
Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами,
крім суб‘єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність
яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним
рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Малі підприємства та інші
організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності,
можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків
класу 8 "Витрати за елементами". У діючому плані передбачено 9 класів та 0
клас для позабалансових рахунків.
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Тема 2. Облік необоротних активів
Основні принципи формування в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності інформації про необоротні активи підприємства визначені П(С)БО 7
"Основні засоби" та П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".
Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби – це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за
такими групами:
−
Основні засоби.
−
Інші необоротні матеріальні активи.
−
Незавершені капітальні інвестиції.
Основні засоби можуть оцінюватися за: залишковою вартістю;
справедливою вартістю; переоціненою (відновною) вартістю; амортизованою
собівартістю; первісною вартістю.
Облік основних засобів ведеться на активному, інвентарному рахунку 10
"Основні засоби" до якого відкривається 9 субрахунків. Для обліку інших
необоротних матеріальних активів використовується активний рахунок 11
"Інші необоротні матеріальні активи" до якого відкривається 7 субрахунків.
За дебетом рахунків 10 та 11 відображають надходження активів, збільшення їх
вартості, за кредитом – відображають списання об‘єктів тощо.
Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальний актив − немонетарний актив,
який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений
від підприємства) 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.
З метою ведення бухгалтерського обліку нематеріальні активи
поділяються на такі групи:
права користування природними ресурсами;
права на знаки для товарів і послуг;
авторські та суміжні з ними права;
інші нематеріальні активи.
Для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів
призначений активний рахунок 12 "Нематеріальні активи", який має 6
субрахунків. За дебетом рахунку відображають: первісну вартість придбаних,
виготовлених, безоплатно одержаних нематеріальних активів; первісну вартість
придбаних і отриманих у результаті розробки нематеріальних активів; суму
витрат, пов‘язаних з поліпшенням об‘єкта НА; суму дооцінки вартості НА. За
кредитом – рахунку 12 відображають повне або часткове списання вартості
нематеріальних активів у результаті: продажу, безоплатної передачі,
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невідповідності критеріям визнання активом, уцінки.
Зарахуванню необоротних активів на баланс, як правило, передує облік
витрат пов‘язаних з їх придбанням (виготовленням), створенням на активному
рахунку 15 "Капітальні інвестиції" до якого відкриваються субрахунки
окремо для обліку витрат за кожним видом необоротних активів: основних
засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. За
дебетом рахунку 15 відображається накопичення витрат, за кредитом списання витрат із включенням до первісної вартості об‘єкту.
Аналітичний облік необоротних активів ведеться в картках аналітичного
обліку, де вказується детальна характеристика об‘єкту: дата придбання,
введення в експлуатацію, його вартість, норма амортизації, сума зносу, місце
експлуатації, інвентарний номер тощо.
Типові форми первинного обліку необоротних активів затверджені
наказом Мінстату України від 29.12.1995 р. № 352.
Відповідно до П(С)БО 7 амортизація – це систематичний розподіл
вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).
Знос необоротних активів – сума амортизації необоротних активів з
початку їх корисного використання.
Відповідно до П(С)БО 7 амортизація необоротних активів нараховується
із застосуванням таких методів:
1) прямолінійного (прямолінійного списання);
2) зменшення залишкової вартості (зменшення залишку);
3) прискореного зменшення залишкової вартості;
4) кумулятивного (суми чисел років);
5) виробничого (метод сум одиниць продукції).
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і
бібліотечних фондів може нараховуватися за одним із двох запропонованих
П(С)БО 7 методів:
Перший метод
−
50% вартості, яка амортизується, списується у першому місяці
використання об‘єкта і решта 50% вартості − у місяці виключення зі складу
активів.
Другий метод
−
100% вартості, яка амортизується списується відразу у першому
місяці використання.
Синтетичний облік зносу (амортизації) необоротних активів ведеться на
пасивному рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", до якого
відкриваються субрахунки окремо за кожним видом необоротних активів. За
дебетом рахунку 13 відображається списання (зменшення) суми зносу, за
кредитом – нарахування (збільшення).
Необоротні активи можуть надходити на підприємство шляхом:
1) придбання за грошові кошти у постачальників (підрядників);
2) будівництво (спорудження) об‘єкту;
3) виготовлення (створення)об'єкта власними силами;
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4) придбання об'єкта в межах бартерного обміну;
5) безоплатне одержання об'єкта;
6) одержання об'єктів як внеску учасників (засновників) до статутного
капіталу;
7) придбання на умовах договору фінансового лізингу (оренди);
8) отримання об‘єкта в операційну оренду;
9) переведення зі складу оборотних активів до складу необоротних тощо.
Відповідно до П(С)БО 7 та 8 виключення зі складу активів об'єктів
необоротних активів у випадку їх вибуття може відбутися внаслідок:
1) невідповідності до критеріїв визнання активу - ліквідації;
2) продажу;
3) безкоштовної передачі;
4) внеску до статутного капіталу іншого підприємства;
5) виявлення нестачі в результаті інвентаризації.
Для обліку доходів від реалізації необоротних активів призначений
рахунок 746 "Інші доходи", собівартість (залишкова вартість) реалізованих
необоротних активів обліковується на рахунку 977 "Інші витрати діяльності".
Фінансовий результат (рахунок 79 "Фінансові результати") від реалізації
необоротних активів визначається як різниця між чистим доходом (ЧД) від
реалізації та їх собівартістю (залишковою вартістю) (ЗВ). Фінансовим
результатом від реалізації може бути : прибуток (П), якщо ЧД >ЗВ або збитки
(З), якщо ЧД < ЗВ.
Тема 3. Облік запасів
Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і
розкриття її у фінансовій звітності встановлено П(С)БО № 9 "Запаси".
Відповідно до П(С)БО 9 під запасами слід розуміти активи, які:
−
утримуються для подальшого продажу за умови ведення звичайної
господарської діяльності;
−
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу
продукту виробництва;
−
утримуються для споживання при виробництві продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством.
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов‘язані з їх
використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
1) сировину, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби й
інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і
адміністративних потреб;
2) незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і
складанням деталей, вузлів, виробів і незакінчених технологічних
процесів;
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3) готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для
продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбачених
договором або іншим нормативно-правовим актом;
4) товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та
утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
5) малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються
протягом не більше одного року або нормального операційного циклу,
якщо він не перевищує одного року;
6) поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за П(С)БО 9;
7) продукція сільськогосподарського і лісового господарства після її
первісного визнання.
У момент придбання, виробництва або іншого надходження запаси
оцінюються і зараховуються на баланс за первісною вартістю.
При відпуску запасів їх оцінка здійснюється за одним з таких методів:
за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів; за
середньозваженою собівартістю; за собівартістю перших за часом надходження
запасів (ФІФО); нормативних витрат; ціни продажу.
Надходження запасів власного виробництва (готової продукції,
напівфабрикатів, допоміжних матеріалів) оформлюються приймальноздавальними накладними, накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів, інших запасів - товарно-транспортною накладною,
прибутковим ордером, актом про приймання матеріалів.
Для оформлення вибуття запасів, відпуск у виробництво яких
здійснюється на основі встановлених лімітів, застосовуються лімітно-забірні
картки. Відпуск матеріалів понад встановлений ліміт або при заміні матеріалів
оформлюється актом-вимогою на заміну (додатковий відпуск) матеріалів.
Вибуття запасів для реалізації (крім товарів в роздрібній торгівлі)
оформлюється товарно-транспортною накладною або накладною-вимогою на
відпуск (внутрішнє переміщення).
Синтетичний облік запасів ведеться на активних інвентарних рахунках 20
"Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 26
"Готова продукція", 25 "Напівфабрикати", 28 "Товари", 23
"Виробництво" тощо. За дебетом цих рахунків відображається надходження
запасів, за кредитом − списання, вибуття. Залишки за рахунками відображається у ІІ розділі активу Балансу.
Аналітичний облік запасів на складах підприємств ведеться за назвами,
видами, типами, сортами, розмірами, а також місцезнаходженням. Для
аналітичного обліку запасів призначені аналітичні картки, книги складського
обліку, відомості, сальдові відомості або оборотні відомості. Записи в реєстри
аналітичного обліку проводяться на підставі первинних документів, якими
оформлюється рух запасів.
Запаси надходять на підприємство в результаті таких операцій:
придбання за грошові кошти; отримання запасів як внесок до статутного
капіталу; безоплатне одержання запасів; придбання запасів через підзвітну
особу; оприбуткування запасів отриманих в обмін на подібні запаси;
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оприбуткування надлишків запасів виявлених при інвентаризації та інші.
Згідно з П(С)БО 9 можна виділити декілька основних причин, за яких
може відбутися списання запасів з балансу: відпуск у виробництво та інші
потреби підприємства; списання у зв'язку з невідповідністю до критерію
визнання активом; списання у зв'язку із псуванням, розкраданням; реалізація на
сторону.
Для обліку доходів від реалізації виробничих запасів призначений
рахунок 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", готової продукції,
робіт, послуг, товарів 70 "Дохід від реалізації", собівартість реалізованих
виробничих запасів обліковується на рахунку 943 "Собівартість реалізованих
виробничих запасів", готової продукції, робіт, послуг, товарів на рахунку 90
"Собівартість реалізації". Фінансовий результат (рахунок 79 "Фінансові
результати") від реалізації запасів визначається як різниця між чистим доходом
(ЧД) від реалізації та їх собівартістю (СВ). Фінансовим результатом від
реалізації може бути : прибуток (П), якщо ЧД >СВ або збитки (З), якщо ЧД <
СВ.
Основні принципи відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності інформації про витрати виробництва визначені П(С)БО 16 "Витрати".
Згідно П(С)БО 16 "Витрати" до виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг) включаються:
1) прямі матеріальні витрати;
2) прямі витрати на оплату праці;
3) інші прямі витрати;
4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі
витрати.
Прямі витрати це − витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо
до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом на підставі
первинних документів.
Ті витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного
об‘єкта витрат економічно доцільним шляхом, є непрямими.
Фактична собівартість готової продукції визначається наступним
чином: незавершене виробництво на початок місяця плюс витрати на
виробництво, мінус: незавершене виробництво на кінець місяця, зворотні
відходи, брак у виробництві.
Залежно від виду продукції, її складності, типу, характеру технологічного
процесу і організації виробництва на промислових підприємствах застосовуються
різні методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості
продукції: нормативний, попередільний, позамовний.
Для обліку і узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві
призначено рахунок 24 "Брак у виробництві". За дебетом рахунку 24
відображають: витрати, здійснені внаслідок виявленого зовнішнього і
внутрішнього браку, за кредитом – суми, що їх списують на витрати
виробництва як втрати від браку; вартість відходів від забракованої продукції;
вартість реалізації бракованої продукції за зменшеною ціною; вартість
утримань з винуватців браку; суми відшкодувань, одержані від постачальників
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недоброякісних матеріалів і напівфабрикатів, які спричинили брак продукції;
суми інших зменшень втрат від браку продукції.
Виникнення браку у виробництві документують актом про брак,
повідомленням, листком про брак або у відомостях. Втрати від браку
визначаються як різниця між дебетовими та кредитовими оборотами рахунку
24.
Тема 4. Облік коштів, розрахунків та інших активів
Касові операції на підприємствах ведуться відповідно до Положення про
ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене
Постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
Під грошовими коштами слід розуміти готівку, кошти на рахунках у
банках та депозити до запитання.
Готівка (готівкові кошти) грошові знаки національної валюти України –
банкноти і монети, у тому числі обігові, пам‘ятні та ювілейні монети, які є
дійсними платіжними засобами. Під готівкою розуміють валюту України та
іноземну валюту у вигляді грошових коштів.
Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати
касу. Каса – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а
також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових
документів. Посадову матеріально-відповідальну особу, яка завідує касою,
здійснює касові операції називають касиром.
Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах лімітів залишку.
Ліміт залишку готівки − це граничний розмір суми готівки, яка може
залишатися в касі в позаробочий час.
Касові операції оформлюються документами, типові форми яких
затверджені Мінстатом України за згодою з НБУ і МФУ, це: КО-1
"Прибутковий касовий ордер"; КО-2 "Видатковий касовий ордер"; КО-3, КО3а "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів"; КО-4
"Касова книга"; КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".
Усі операції надходження і вибуття готівки на підприємстві
відображаються в Касовій книзі. Касова книга – документ встановленої
форми, що використовується для здійснення первинного обліку готівки в касі.
Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу в
національній валюті.
Звіт касира - це документ, який передається касиром в бухгалтерію, і
являє собою відривний аркуш касової книги з додатком прибуткових та
видаткових касових ордерів.
Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі
підприємства призначений синтетичний активний, інвентарний рахунок 30
"Готівка" до якого відкриваються 2 субрахунки. За дебетом рахунку 30
"Готівка" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства,
за кредитом - виплата готівки.
З метою контролю за зберіганням готівкових коштів на підприємствах
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проводиться інвентаризація каси. Під час інвентаризації каси необхідно
дотримуватись як вимог Положення № 637 так і загальних норм Інструкції №
879. Результати інвентаризації каси оформлюються "Акт про інвентаризацію
каси". При виявленні під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у
касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини їх
виникнення. Сума нестачі (Дт 947 Кт 30) відшкодовується відповідно до
законодавства України (Дт 30;31;661 Кт 375 ), а надлишок оприбутковується та
зараховується у дохід підприємства (Дт 30 Кт 719).
Для здійснення безготівкових операцій та зберігання понадлімітних
готівкових коштів підприємства відкривають в установах банків поточні
рахунки. Поточний рахунок - це рахунок підприємства, відкритий в
уповноваженій установі банку для зберігання грошових коштів та проведення
операцій по розрахунках підприємства.
Для відкриття поточних рахунків підприємства подають до
установи банку такі документи: заяву на відкриття рахунку встановленого
зразка; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної
виконавчої влади, засвідчену нотаріально; копію належним чином
зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально; копію
документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік,
засвідчену фіскальною службою або нотаріально; картку зі зразками підписів
осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів
підприємства надане право розпорядження рахунком та підписання
розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка
печатки підприємства; довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді України.
Для обліку операцій на поточному банківському рахунку призначений
активний рахунок 31 "Рахунки в банках". За дебетом рахунку 31
відображається зарахування коштів, за кредитом списання коштів з рахунку.
Банк реєструє усі здійснені операції з надходження та списання коштів
з поточного рахунку в спеціальній виписці з особового рахунку
підприємства з додаванням оправдовуючих документів (платіжних
доручень, чеків, акредитиві, платіжних карток тощо).
Методологічні засади обліку операцій в іноземних валютах визначені
П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів". Валютним курсом є встановлений
НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.
Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кількості одиниць
іноземної валюти при різних валютних курсах.
Для відображення курсових різниць, у бухгалтерському обліку
використовуються такі субрахунки: 714 "Дохід від операційної курсової
різниці"; 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"; 945 "Втрати від
операційної курсової різниці"; 974 "Втрати від неопераційної курсової різниці".
Для обліку доходу від реалізації призначений рахунок 711 "Дохід від
купівлі-продажу іноземної валюти". Втрати від купівлі-продажу валюти
обліковуються на рахунку 942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти".
Кошти перераховані підприємством для купівлі чи продажу іноземної валюти
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відображаються за дебетом субрахунків 333 "Грошові кошти в дорозі у
національній валюті" та 334 "Грошові кошти в дорозі у іноземній валюті".
Комісійна винагорода банку за здійснення операції купівлі-продажу валюти
списується на адміністративні витрати - рахунок 92 "Адміністративні витрати".
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про фінансові інвестиції та розкриття її у фінансовій звітності визначає
П(С)БО12 "Фінансові інвестиції".
Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою
збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості
капіталу або отримання інших вигод для інвестора.
До фінансових інвестицій відносяться: акції; облігації; депозитні
сертифікати; казначейські зобов‘язання; інші цінні папери. За періодом
інвестування розрізняють інвестиції: довгострокові і поточні.
Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції на строк, що не перевищує
одного року, та які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
Поточні фінансові інвестиції (ПФІ), згідно з П(С)БО 12, первісно
оцінюються та відображаються обліку за собівартістю. Собівартість придбаної
підприємством фінансової інвестиції, включає: ціну її придбання, комісійну
винагороду, мито, податки, збори, обов‘язкові платежі та інші витрати,
безпосередньо пов‘язані з придбанням даної фінансової інвестиції.
Синтетичний облік ПФІ ведеться на рахунку 35 "Поточні фінансові
інвестиції". За дебетом рахунку 35 відображається придбання (надходження)
поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, за кредитом
– зменшення їх вартості та вибуття.
Для обліку доходів від реалізації фінансових інвестицій призначений
субрахунок 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій". За дебетом
цього рахунка відображається списання доходу на фінансовий результат (в
кредит рахунка 793), за кредитом – дохід від реалізації.
Облік собівартості реалізованих фінансових інвестицій ведеться на
субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій". За
дебетом якого відображається собівартість реалізованих фінансових інвестицій,
за кредитом – списання собівартості інвестицій на фінансовий результат.
Методологію обліку та порядок розкриття інформації про дебіторську
заборгованість визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10
"Дебіторська заборгованість".
Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на дату складання бухгалтерської звітності.
З мето ведення обліку, за терміном погашення дебіторська
заборгованість поділяється на: довгострокову та поточну.
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості,
яка виникає під час нормального операційного циклу або буде погашена
протягом дванадцяти місяців з дати балансу. В балансі поточна товарна
дебіторська заборгованість (ПДЗ) відображається за чистою реалізаційною
вартістю (ЧРВ). ЧРВ визначається як різниця між ПДЗ та РСБ (резерв
сумнівних боргів). Облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю,
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щодо якої є ризик неповернення, ведеться на рахунку 38 "Резерв сумнівних
боргів". Рахунок контрактивний, балансовий, регулюючий використовується
для уточнення оцінки дебіторської заборгованості покупців і замовників, яка
обліковується на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". За
кредитом рахунку 38 відображається створення резерву сумнівних боргів, за
дебетом - списання сумнівної заборгованості. Створення резерву відображається
бухгалтерським записом: Дт 944 Кт 38, використання Дт 38 Кт 36.
Дебіторська заборгованість поділяється на: товарну (покупцями і
замовниками за реалізовану продукцію, товари, роботи послуги) і нетоварну
(іншими дебіторами за виданими авансами, підзвітними особами, за
нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків)
Для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується
активний рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". За дебетом
рахунку 36 відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів,
виконаних робіт, наданих послуг за кредитом - сума платежів, які надійшли на
рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків.
Облік нетоварної дебіторської заборгованості ведеться на рахунку 37
"Розрахунки з різними дебіторами". За дебетом рахунку 37 відображається
виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи
списання.
Тема 5. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Відповідно до П(С)БО власний капітал − це частина в активах
підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Власний
капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю
активів товариства та вартістю його зобов‘язань перед іншими особами (ЗУ
"Про акціонерні товариства"). Власний капітал включає такі основні елементи:
зареєстрований (пайовий); капітал у дооцінках; додатковий; резервний;
нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Крім основних елементів до
власного капіталу відносять коригуючі показники, які відображають рух
власного капіталу у процесі його формування та управління цим капіталом,
зокрема: неоплачений капітал; вилучений капітал.
Облік власного капіталу підприємства ведеться на рахунках класу 4
"Власний капітал та забезпечення зобов‘язань" (рахунки 40-46).
Для акціонерних товариств різниця між вартістю реалізації випущених
ними акцій та їх номінальною вартістю вважається емісійним доходом.
Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі
не менше ніж 15% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань не може
бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку товариства за рік.
Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство
це - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену
кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими
посвідчуються акціями. Корпоративні права це – сукупність майнових і
немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, які випливають з
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права власності на акції, що включають право на участь в управлінні
акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного
товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та
правомочності, передбачені законом чи статутними документами.
Власниками товариства є акціонери, тобто особи, які володіють його
акціями. Акціонерами можуть бути: фізичні особи; юридичні особи; держава,
в особі органу, уповноваженого управляти державним майном (ФДМУ);
територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним
майном. Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів.
Вони проводяться не менше ніж один раз на рік, хоча позачергові збори можуть
скликатися і частіше. За типами акціонерні товариства поділяються на:
публічні та приватні. Акціонерні товариства в Україні створюються
відповідно Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.08 р. № 514VI. Розмір статутного капіталу АТ дорівнює сумі номінальних вартостей
випущених акцій. В Україні розмір статутного капіталу АТ не може бути
меншим 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки на момент
реєстрації АТ. Ведення бухгалтерського обліку статутного капіталу
починається з дня реєстрації товариства в державному реєстрі суб'єктів
підприємницької діяльності і закінчується днем вибуття товариства з
державного реєстру.
Товариство має право збільшити розмір статутного капіталу у порядку,
встановленому ДКЦПФР шляхом: емісії додаткової кількості акцій; збільшення
номінальної вартості акцій.
Товариство має право зменшити розмір статутного капіталу у порядку,
встановленому ДКЦПФР шляхом: зменшення кількості акцій в результаті
викупу частини акцій та їх наступного анулювання; зменшення номінальної
вартості акцій.
Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонерів щодо цього
акціонерного товариства. АТ може випускати такі акції:прості та привілейовані.
Акціонери (засновники та учасники) мають право брати участь у розподілі
прибутку й отримувати його частку (дивіденди).
Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що
виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу
та/або класу. Основним джерелом сплати дивідендів за акціями є чистий та
(або) нерозподілений прибуток. У разі відсутності або недостатності чистого
прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років
виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок
резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів
за привілейованими акціями.
Облік розрахунків з учасниками за нарахованими дивідендами та іншими
операціями ведеться на рахунку 67 "Розрахунки з учасниками". За дебетом
рахунку 67 відображається виплата дивідендів та зменшення зобов‘язань за
іншими розрахунками з учасниками, за кредитом – сума нарахованих дивідендів.
Забезпечення − це зобов‘язання з невизначеними сумою або часом
погашення на дату балансу. Забезпечення створюються для відшкодування
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майбутніх витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне
забезпечення; виконання гарантійних зобов‘язань; реструктуризацію; виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів; матеріального заохочення; тощо.
Узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства
резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до
витрат поточного періоду ведеться на рахунку 47 "Забезпечення майбутніх
витрат і платежів". За кредитом рахунку відображається нарахування
забезпечень, за дебетом їх використання. Нарахування забезпечення
відображається в обліку за дебетом рахунків обліку витрат і кредитом рахунку
47 (Дт 23;24;91;92;93;94 Кт 47).
Відповідно до Закону України "Про відпустки" (від 15.11.96 р. №
504/96-ВР.) встановлені такі види відпусток: щорічні відпустки: основна і
додаткова; додаткові відпустки у зв‘язку із навчанням; творча відпустка;
соціальні відпустки; відпустка без збереження зарплати.
Право на відпустку повної тривалості виникає у працівника після
закінчення 6 місяців безперервної роботи на цьому підприємстві. Відпустка за
другий та наступні роки роботи на підприємстві надається працівнику в будьякий період робочого року (за графіком) після відпрацювання 12 місяців.
Відповідно Закону України "Про відпустки" строк щорічної основної відпустки
повинен бути не менше 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік.
Відпустка оформляється такими документами: заява працівника, наказ
(розпорядження) про надання відпустки, повідомлення про надання відпустки,
графік відпусток.
Розрахунковим періодом для нарахування відпускних є календарний рік
(365 або 366 к.дн.) або менший відпрацьований на підприємстві період. Із
розрахункового періоду слід виключити святкові та неробочі дні, згідно
чинного законодавства (11 днів).
Методика відображення в бухгалтерському обліку нарахування та
виплати відпускних наступна:
Крок 1. Нараховує відпускні:
1)визначаємо середньоденну заробітну плату (Сдн.зп.) шляхом ділення
доходу за розрахунковий період (Д) на кількість календарних днів (к.кн.дн.) у
розрахунковому періоді за мінусом святкових і неробочих днів (св.нр.дн.).
2) визначаємо суму відпускних (Св) як добуток Сдн.зп на кількість
календарних днів відпустки (к.дн.в.)
Крок 2. Створюємо забезпечення для оплати відпускних. Св х на 1,22
(коефіцієнт ЄСВ).
Крок 3. Нараховуємо єдиний соціальний внесок на суму забезпечення.
Крок 4. Утримуємо ПДФО із суми відпускних.
Крок 5. Утримуємо ВЗ із суми відпускних.
Крок 6. Перераховуємо ЄСВ, ВЗ та ПДФО за призначенням.
Крок 7. Визначаємо суму відпускних, яку необхідно виплатити працівнику.
Для цього із нарахованої суми відпускних вираховуємо ВЗ та ПДФО.
Крок 8. Виплачуємо відпускні працівнику (через касу або на рахунок).
З метою покращення соціального захисту своїх працівників підприємства
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можуть створювати забезпечення для виплати додаткових пенсій. Облік коштів
для реалізації програми пенсійного забезпечення ведеться на субрахунку 472
"Додаткове пенсійне забезпечення". Додаткове пенсійне забезпечення може
створюватися як за рахунок коштів підприємства (Дт 23;91;92;93;94 ін. Кт 472)
так і внесків працівників (Дт 66 Кт 472).
Облік забезпечень майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів
реалізованої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо,
ведеться на субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань".
Підприємство, яке реалізує продукцію з гарантією бере на себе зобов‘язання
забезпечувати її ремонт або заміну протягом гарантійного терміну. Оскільки
конкретна сума витрат на час їх виникнення не визначена і залежить від
майбутніх подій, у звітному періоді, коли була реалізована продукція,
підприємство змушене створити відповідний резерв, виходячи з попереднього
досвіду та прогнозних оцінок фахівців.
Для узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для
здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна
допомога) ведеться рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові
надходження". За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові
надходження" відображаються кошти цільового призначення, отримані як
джерело фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за
певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення
невикористаних сум. Кошти цільового фінансування і цільових надходжень
можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних
фондів, цільові внески та інвестиції фізичних та юридичних осіб, освоєння
інноваційних проектів тощо. Кошти цільового фінансування і цільових
надходжень витрачаються у суворій відповідності до встановлених кошторисів.
Тема 6. Облік довгострокових зобов’язань
Кредит - це надання банком грошових коштів юридичним та фізичним
особам у тимчасове користування на визначених умовах. Кредити можуть
видаватися суб‘єктам господарювання у безготівковій та готівковій формах.
Банківський кредит надається суб‘єктам кредитування усіх форм власності на
комерційній договірній основі за умови дотримання принципів:
забезпеченості, повернення, строковості, платності, цільового використання.
Взаємовідносини між банком і позичальником регламентуються кредитним
договором, який укладається у письмовій формі. Необхідні відомості про
позичальника та інформація, отримана банком при оформленні кредиту,
систематизується у кредитній справі позичальника. При погашенні кредиту в
першу чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, потім –
прострочена заборгованість, решта спрямовується на погашення тіла кредиту.
Об‘єктами довгострокового банківського кредиту можуть бути капітальні
витрати на реконструкцію, модернізацію, розширення діючих основних фондів,
на нове будівництво, приватизацію тощо. Довгострокові кредити банків – це
сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка
не є поточним зобов‘язанням. Облік розрахунків за довгостроковими позиками
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банків та іншими залученими позиковими коштами, що не є поточним
зобов‘язанням, ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики". За кредитом
рахунку 50 відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також
переведення до їх складу короткострокових (відстрочених) позик (Дт 31 Кт 50;
Дт 60 Кт 50), за дебетом – погашення заборгованості за ними та переведення до
поточної заборгованості за довгостроковими зобов‘язаннями (Дт 50 Кт 31; Дт
50 Кт 61). Облік розрахунків з банком за відсотками по позиці відображається
на субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками". Відсотки за
кредит є для підприємства фінансовими витратами і обліковуються на
субрахунку 951 "Відсотки за кредит". Нарахування відсотків відображається в
обліку за дебетом субрахунку 951 та кредитом 684. Сплата відсотків дебет 684
кредит 31.
Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими
кредиторами за ТМЦ, виконані роботи, надані послуги та за іншими
операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є
поточним зобов‘язанням, ведеться на рахунку 51 "Довгострокові векселі
видані". За кредитом рахунку 51 відображається видача векселя в забезпечення заборгованості (Дт 63;68 Кт 51), за дебетом – погашення виданого
векселя (Дт 51 Кт 31). Відсотки за відсотковим векселем обліковуються на
субрахунку 952 "Інші фінансові витрати". Нарахування відсотків
відображається в обліку за дебетом субрахунку 952 та кредитом 684. Сплата
відсотків Дт 684 Кт 31.
Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок в
Україні" облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його власником
грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом,
підтверджує зобов‘язання емітента повернути власнику облігації її номінальну
вартість у передбачений умовами розміщення строк та виплатити дохід за
облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.
Облігації можуть бути розміщені в документарній або без документарній
формі, іменні та на пред‘явника. Емітентами облігацій можуть бути:
підприємства (корпоративні облігації); органи місцевої влади (облігації
місцевих позик); держава (державні облігації). Розміщення (реалізація)
облігацій здійснюється: за номіналом, якщо ринкова ставка відсотка (Р%)
дорівнює номінальній (Н%) ставці, оголошеній до виплати за облігаціями (Р %
= Н%); з премією, якщо ринкова (продажна) ціна вища за номінал (Р%>Н%); з
дисконтом, якщо ринкова (продажна) ціна нижча за номінал (Р% < Н%).
Амортизації дисконту або премії протягом строку обігу облігацій
здійснюють за одним із двох методів: прямолінійним або методом ефективної
ставки відсотків.
Для обліку довгострокових облігаційних позик передбачено рахунок 52
"Довгострокові зобов’язання за облігаціями" до якого відкриваються 3
субрахунки. Розміщення облігацій відображається за дебетом 311 та кредитом
521. Сума нарахованих дисконту (премії) відображається в обліку за Дт 523 Кт
521 та Дт 311 Кт 522. Амортизація дисконту: Дт 952 Кт 523, премії Дт 522 Кт
684. Нарахування відсотків за випущеними облігаціями відображається
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бухгалтерським проведенням: Дт 952 Кт 684. Сплата відсотків: Дт 684 Кт 311.
Витрати на розміщення позики складаються із комісійних, юридичних витрат,
друку облігацій, їх розповсюдження тощо і відносяться до витрат майбутніх
періодів (рахунок 39).
Методологічні
основи
відображення
орендних
операцій
у
бухгалтерському обліку та їх розкриття у фінансовій звітності визначені
П(С)БО 14 "Оренда".
Оренда це − угода, за якою орендар набуває права користування
необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. В
бухгалтерському обліку оренда поділяється на два види: фінансову та
операційну. Фінансова оренда – оренда, що передбачає передачу орендарю
всіх ризиків та вигод, пов‘язаних з правом користування та володіння активом.
Для обліку заборгованості з фінансової оренди у орендаря призначений
субрахунок 531 "Зобов’язання з фінансової оренди" рахунку 53
"Довгострокові зобов’язання з оренди". За кредитом рахунку 53
відображається виникнення (збільшення) зобов‘язань перед орендодавцем (Дт
10 і Кт 531), за дебетом – погашення (зменшення) зобов‘язань (Дт 531 і Кт 311).
Об‘єкт фінансової оренди в бухгалтерському обліку орендодавця
відображається як довгострокова дебіторська заборгованість орендаря. Для
обліку довгострокової заборгованості з фінансової оренди у орендодавця
призначений рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
субрахунок 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову
оренду". За дебетом рахунку 18 відображається виникнення (збільшення)
заборгованості за майно здане в оренду (Дт 18 і Кт 746), за кредитом –
погашення (зменшення) заборгованості (Дт 311 і Кт 18).
Тема 7. Облік поточних зобов’язань
Облік розрахунків по короткострокових кредитах ведеться на рахунку 60
"Короткострокові позики" у національній та іноземній валютах за кредитами
банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу,
та за позиками, термін погашення яких минув. Цей рахунок балансовий,
пасивний, призначений для обліку джерел засобів. За кредитом рахунку
відображаються суми одержаних кредитів (позик) (Дт 31 Кт 60), за дебетом сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі
відстрочення кредитів (позик) (Дт 60 Кт 31;50). Короткостроковий кредит може
видаватись суб‘єктам господарювання на придбання товарів чи на оплату ТМЦ
за контрактом, придбання лімітованих чекових книжок, придбання акредитивів
тощо.
Облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та
іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та
за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі ведеться на
рахунку 62 "Короткострокові векселі видані". За кредитом рахунку 62
відображається видача векселя (Дт 63;68 Кт 62), за дебетом - погашення
заборгованості за виданими векселями, її списання тощо (Дт 62 Кт 31). Облік
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вексельних бланків ведеться на позабалансовому рахунку 08 "Бланки
суворого обліку". Бланки суворого обліку за вартістю придбання
обліковуються на субрахунку 209 "Інші матеріали". Вексельні бланки
підприємствами можуть придбати в комерційних банках України. Під час
придбання покупці сплачують державне мито за кожен бланк у розмірі 10 %
від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).
Облік розрахунків з постачальниками за одержані товарно-матеріальні
цінності, виконані роботи і надані послуги ведеться на рахунку 63
"Розрахунки з постачальниками і підрядниками". За кредитом рахунка 63
відображається заборгованість за одержані від постачальників товарноматеріальні цінності, прийняті роботи, виконані послуги (Дт 20;28;22;10;12 Кт
63), за дебетом – її погашення, списання тощо (Дт 63 Кт 31;30;60;50;62;51).
Розрахунки з постачальниками і підрядниками здійснюються на основі
укладених договорів на підставі таких первинних документів : рахунків-фактур,
накладних, рахунків, актів прийняття робіт (послуг), товарно-транспортних
накладних, податкових накладних, розрахункових документів про сплату мита,
зборів і податків.
Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету,
що справляється з платників податку відповідно Податкового кодексу України
(ПКУ). Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного
бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними
спеціальної вигоди. В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві
податки та збори. До загальнодержавних податків належать: податок на
прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану
вартість; акцизний податок; екологічний податок; рентна плата; мито. До
місцевих податків належать: податок на майно; єдиний податок. До місцевих
зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів;
туристичний збір. Порядок нарахування та сплати податків регулюється ПКУ
(від 02.12.2010 р. № 2755-УІ).
Для узагальнення інформації про включаючи податки з працівників
підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету
призначено рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами". Цей
рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел коштів. За
кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються
нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з
бюджету податки, їх сплата, списання тощо. Для обліку податку на прибуток
призначено рахунок 98 "Податок на прибуток". За дебетом рахунку 98
відображається нарахована сума податку на прибуток, яка розрахунки
підприємства за всіма видами податків та платежів до бюджету, підлягає сплаті,
за кредитом - включення суми податку до фінансових результатів на рахунок
79. Базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18 %.
Об’єктом оподаткування є прибуток (за ПКУ) із джерелом походження з
України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення
або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або
229

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до
НП(С)БО або МСФЗ на податкові різниці.
Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за
вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського
обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн.
грн., об‘єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового
результату до оподаткування.
Об‘єктом оподаткування згідно П(С)БО є різниця між доходами
(чистими) та витратами звітного періоду. Отже, податкові правила та
бухгалтерські принципи не збігаються в результаті чого виникають різниці.
Якщо податковий прибуток (ПП) більший за обліковий (ОП), то виникають
відстрочені податкові активи, якщо навпаки – відстрочені податкові
зобов‘язання. Схематично це можна подати так:
ПП = ОП– податкові зобов‘язання: Дт 98 Кт 641.
ПП > ОП – відстрочені податкові активи: Дт 17 Кт 641 та Дт 981 Кт 17.
ПП< ОП – відстрочені податкові зобов‘язання: Дт 981 Кт 54 та Дт 54 Кт 641.
Перерахування до бюджету податку на прибуток: Дт 641та Кт 311.
Платниками податку на додану вартість (ПДВ) є: особа, що провадить
господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як
платник податку; особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася
платником податку; особа,що ввозить товари на митну територію України в
обсягах, які підлягають оподаткуванню.
Основна ставка ПДВ - 20% від об‘єкту оподаткування. В
бухгалтерському обліку операції по нарахуванню і сплаті ПДВ відображаються
наступним чином: Дт 70; 71; 74 Кт 641 та Дт 641 Кт 311. У випадку одержаних
чи сплачених авансів за ТМЦ, роботи чи послуги для обліку ПДВ
використовують субрахунки 643 та 644 (Дт 70; 71; 74 Кт 643 та Дт 643 Кт 641
при авансах одержаних і Дт 641 Кт 644 та Дт 644 Кт 63 при авансах сплачених.
Акцизний податок (АП) - це непрямий податок на споживання окремих
видів товарів (продукції), визначених ПКУ як підакцизні, що включаються до
ціни таких товарів (продукції). Акцизний податок обчислюється: у твердих
сумах з одиниці реалізованого товару (продукції); євро за 1000 кг; євро за 1
літр; відсотках, гривнях за 1000 штук; 100 євро за штуку.
До підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові
замінники тютюну; пальне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та
напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10
осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;електрична енергія.
Об'єктами оподаткування АП є операції з: реалізації вироблених в
Україні підакцизних товарів (продукції); ввезення підакцизних товарів
(продукції) на митну територію України;реалізації суб‘єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів тощо. Порядок нарахування та сплати
АП аналогічний ПДВ.
Мито – податок на товари та інші предмети, що переміщуються через
митний кордон України. Мито є диференційованим податком і регулюється
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Митним кодексом України. Мито буває: ввізне; вивізне. Мито справляється на
митниці і перераховується до Держбюджету.
Митний збір – це вид митних платежів, що сплачується за митне
оформлення товарів. Збори в установлених розмірах сплачуються також за
надані послуги: за перебування товарів під митним контролем більше 15 днів;
за митне супроводження товарів в зонах митного контролю; за відмову від
замовлених послуг; за зберігання товарів на складах митниць.
Розмір плати усіх платежів визначається в доларах США, а сплачується в
національній валюті за курсом НБУ на дату сплати. Сума мита та митних зборів
при імпорті товарів сплачується митним органам (Дт 377 Кт 311 і включається
до ціни товару Дт 28 Кт 377). При експорті товару нарахування мита, зборів
відноситься на витрати підприємства та розрахунки за обов‘язковими
платежами (Дт 93 Кт 642).
Порядок нарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)
визначається ПКУ. Обчислення податку протягом року провадиться виходячи із
суми загального місячного оподатковуваного доходу до складу якого
включаються доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди,
нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору
або цивільно-правого договору тощо. Основна ставка податку на доходи
фізичних осіб визначена ПКУ на 01.01.2017 р. – 18%.
Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі
базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахованого за звичайними
цінами, помножена на коефіцієнт:
К = 100 / (100 - Сп) де,
К – коефіцієнт;
Сп – ставка податку.
Нарахування ПДФО із заробітної плати та інших доходів працівника
відображається в обліку за Дт 66 Кт 641. Відповідно до ПКУ кожний
громадянин має право на податкову соціальну пільгу (ПСП) у розмірі однієї
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
податкового року. Право на податкову соціальну пільгу має платник, який
протягом місяця отримав заробітну плату, у сумі місячного прожиткового
мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного
податкового року, помноженого на 1,4 та округлену до найближчих 10 грн.
Розміри та перелік ПСП визначено у ПКУ, а саме:
100%- для працездатної особи; тих хто утримує двох і більше дітей віком
до 18 років (пільга застосовується кратно кількості дітей).
150% - одинока мати (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник - у
розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; особа, що утримує дитину –
інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років; особи 1 та 2
категорії, що постраждали внаслідок ЧАС тощо.
200% - Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної
Праці і т. д.
Облік розрахунків підприємства за страхуванням ведеться на рахунку 65
«Розрахунки за страхуванням». За кредитом рахунку 65 відображаються
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нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів
страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання
коштів страхування на підприємстві.
Розрахунки підприємства за єдиним соціальним внеском (ЄСВ)
здійснюються з ПФУ на субрахунку 651. ЄСВ нараховується за рахунок коштів
роботодавця. Базою для нарахування ЄСВ є: ФОП (основна і додаткова
заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в
натуральній формі). ЄСВ це − консолідований страховий внесок, збір якого
здійснюється до системи загальнообов‘язкового державного соціального
страхування в обов‘язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих
осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими
видами загальнообов‘язкового державного соціального страхування.
Нарахування ЄСВ відображається в обліку за Дт 23; 24; 91; 92; 93; 94 Кт 651.
Кошти ЄСВ перераховуються до ПФУ до 20 числа місяця, що настає за базовим
звітним періодом (Дт 651 Кт 311).
За рахунок кошів фонду соціального страхування проводяться виплати
допомоги з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах та інші
соцвиплати. При цьому необхідно користуватись Постановою Кабінету
Міністрів України від 26 червня 2015 року № 439 "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266".
При нарахуванні лікарняних доцільно дотримуватись такого алгоритму:
1. Визначаємо розрахунковий період (12 місяців або фактично
відпрацьований період).
2. Обчислюємо дохід за розрахунковий період (усі виплати з яких
нараховувався ЄСВ, окрім доходів за невідпрацьовані дні).
3. Визначаємо середньоденну заробітну плату (Дохід / к-ть кн. дн.у
розрахунковому періоді).
4. Обчислюємо загальну суму допомоги (Сдн.зп х к-ть кн.дн. хвороби).
5. Визначаємо допомогу залежно від страхового стажу (СС) (50%, якщо СС
до 3 років; 60 %, якщо СС від 3 до 5 років; 70 %, якщо СС від 5 до 8
років; 100% особи, які мають СС понад 8 років та віднесеним до 1-4
категорії осіб, які постраждали внаслідок ЧК).
6. Визначаємо суму допомоги, що виплачується за рахунок підприємства (5
кн.дн.) (Дт 949 Кт 663).
7. Визначаємо суму допомоги, що виплачується за рахунок соцстраху
(решта, починаючи з 6 дн.) (Дт 378 Кт 663).
8. Нараховуємо ЄСВ на усю суму допомоги (22%) (Дт 949 Кт 651).
9. Утримуємо ВЗ із загальної суми допомоги (1,5%) (Дт 663 Кт 642).
10.Утримуємо ПДФО із загальної суми допомоги (18%) (Дт 663 Кт 641).
11.Сплачуємо ПДФО, ВЗ та ЄСВ (Дт 641, 642, 651 Кт 311).
12.Виплачуємо лікарняні за рахунок підприємства (нарахована сума –
утримання ПДФО та ВЗ із загальної суми).
13.Отримуємо фінансування з фонду соцстраху на спеціальний рахунок
(згідно заяви-розрахунку) (Дт 311 Кт 378).
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14.Виплачуємо суму лікарняних за рахунок соцстраху (Дт 663 Кт 311).
Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це
винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Види заробітної плати: основна заробітна плата; додаткова заробітна; інші
заохочувальні та компенсаційні виплати. Форми оплати праці: погодинна та
відрядна. При погодинній формі оплати праці підставою для нарахування є
табель обліку робочого часу, при відрядній - наряд на відрядну роботу, листок на
доплату.
Заробітна плата при погодинній оплати праці нараховується шляхом
множення погодинної тарифної ставки на кількість відпрацьованих годин.
Заробітна плата при відрядній оплаті праці визначається як добуток обсягу
виконаних робіт (виготовленої продукції) на відрядну розцінку.
Крім заробітку за відпрацьований час або виконаний обсяг робіт існують
доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників.
Основою для видачі заробітної плати служать розрахунково-платіжна чи
платіжна відомості. Заробітна плата виплачується робітникам регулярно в
робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, але не рідше двох
разів в місяць через проміжок часу, який не перевищує 16 календарних днів.
Заробітна плата на території України виплачується у грошових знаках, що
мають законний обіг на території України. Колективним договором, як виняток,
може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натуральною
формою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30%
нарахованої за місяць, у тих випадках або за тими професіями, де така виплата,
еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або
бажаною для працівників.
Синтетичний облік розрахунків з оплати праці ведеться на пасивному
рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам". На ньому ведеться
узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як
до облікового, так і до необлікового складу підприємства, з оплати праці (за
всіма видами зарплати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за не
одержану персоналом у встановлений термін суми із оплати праці
(розрахунки з депонентами). За кредитом рахунку 66 відображається
нарахована працівникам підприємства основна і додаткова зарплата, премії,
допомога з тимчасової непрацездатності, інші нарахування (Дт 23; 24; 91; 92;
93; 94 Кт 66), за дебетом – виплата зарплати, премій, допомоги тощо, а також
суми утриманих податків, платежів за виконавчими листами, вартість
одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок зарплати та інші
утримання із сум оплати праці персоналу (Дт 66 Кт 30; 31; 24; 375; 372; 685).
Податково-бухгалтерський алгоритм розрахунків із заробітної плати
наступний:
1) нарахувати заробітну плату (Дт 23; 91; 92; 93 і т.д. Кт 661);
2) вирахувати із суми зарплати ПДФО, з врахуванням при необхідності ПСП
(Дт 661 Кт 641);
3) утримати із заробітної плати ВЗ (Дт 661 Кт 642);
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4) нарахувати ЄСВ на заробітну плату (Дт 23; 91; 92; 93 і т.д. Кт 651);
5) перерахувати обов‘язкові платежі за призначенням (Дт 641; 642; 651 Кт 311);
6) визначити суму до виплати (п.1 - п.2 - п.3) та виплатити заробітну плату (Дт
661 Кт 30;31).
Тема 8. Облік витрат діяльності
Розкриття інформації про витрати у фінансовій звітності визначається
П(С)БО16 "Витрати". Для обліку витрат призначені рахунки класу 8 «Витрати
за елементами» (для накопичення інформації про витрати за елементами, що
зумовлено потребою заповнення відповідного розділу Звіту про фінансові результати) та рахунки класу 9 "Витрати діяльності", які служать для систематизації інформації про витрати за функціональними ознаками. Відповідність
найменування рахунків і відповідних рядків Звіту форми № 2 дає змогу
порівнювати доходи і витрати від різних видів діяльності. У кінці періоду
рахунки обліку витрат закриваються через списання їх сальдо на рахунок 79
"Фінансові результати".
Витрати відображаються у Звіті про фінансові результати у момент
вибуття активу або збільшення зобов‘язання, які призводять до зменшення
власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками). Витрати включаються до складу Звіту
про фінансові результати згідно з принципами нарахування та відповідності
доходів та витрат.
Витрати з метою обліку класифікуються за видами діяльності. Для обліку
витрат основної операційної діяльності використовується рахунок 90
"Собівартість реалізації". Облік операційних витрат ведеться на рахунках 91
"Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на
збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності". За дебетом рахунку 90-94
відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79.
До фінансових витрат відносяться витрати пов‘язані із залученням
капіталу (відсотки за позики, по векселях, за облігаціями) облік ведеться на
рахунку 95 "Фінансові витрати". На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі"
відображають збитки, спричинені інвестиціями в асоційовані, дочірні або
спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. На
рахунку 97 "Інші витрати" обліковують: собівартість реалізації фінансових
інвестицій, втрати від зменшення корисності активів; втрати від неопераційних
курсових різниць; інші витрати. За дебетом рахунків 95; 96; 97 відображаються
суми витрат, за кредитом – списання витрат на рахунок 79 "Фінансові
результати". Для обліку податку на прибуток призначено рахунок 98 "Податок
на прибуток". За дебетом рахунку 98 відображається нарахована сума податку
на прибуток, яка підлягає сплаті, за кредитом - включення суми податку до
фінансових результатів на рахунок 79.
Тема 9. Облік доходів і результатів діяльності
Облік доходів, витрат підприємства і формування фінансового
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результату його діяльності є однією із найскладніших ділянок обліку.
П(С)БО 15 "Дохід" визначає порядок формування в обліку інформації про
доходи діяльності підприємства. Рахунки класу 7 "Доходи і результати
діяльності" використовують для обліку доходів і фінансових результатів,
причому назва рахунків відповідає рядкам Звіту форми № 2, що полегшує його
складання. У кінці періоду рахунки доходів закриваються через списання їх
сальдо на рахунок 79 "Фінансові результати".
Дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент
надходження активу або погашення зобов‘язання, які призводять до збільшення
власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків
учасників) та за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена. Для
обліку доходу основної операційної діяльності призначений рахунок 70
"Доходи від реалізації". Інший операційний дохід обліковується на рахунку 71
"Інший операційний дохід". На цьому рахунку узагальнюється інформація про
інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім
доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). За кредитом
рахунків 70-71 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом –
сума непрямих податків (ПДВ, АП та інших зборів та платежів) та списання в
порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". Бухгалтерський облік
доходу від участі в капіталі ведеться на рахунку 72 "Дохід від участі в
капіталі" (відображають дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні
або спільні підприємства, якщо облік цих інвестицій ведуть методом участі в
капіталі). Облік інших фінансових доходів ведеться на рахунку 73 "Інші
фінансові доходи" (одержані відсотки, дивіденди тощо). Для інших доходів
призначений рахунок 74 "Інші доходи" (дохід від реалізації фінансових
інвестицій, необоротних активів, неопераційних курсових різниць тощо). За
кредитом рахунків 72-74 відображається збільшення (одержання доходу) за
видами діяльності, за дебетом – сума непрямих податків та списання доходів в
порядку закриття рахунків на рахунок 79 "Фінансові результати".
Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться на рахунку 79
"Фінансові результати", на якому узагальнюється інформація про фінансові
результати діяльності підприємства. За кредитом рахунку 79 відображаються
суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку
закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку
на прибуток, тобто за Дт79 відображається списання усіх рахунків класу 9
"Витрати діяльності" або класу 8 "Витрати за елементами" рахунки 80-85;
90;92;93;94;95;96;97;98, а за кредитом списання рахунків класу 7 "Доходи і
результати діяльності" – 70;71;72;73;74. Сальдо рахунку 79 при його закритті
списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Якщо Дт обороти рахунку 79 перевищують Кт, то різниця списується в Дт 442
(Дт 442 Кт 79), якщо навпаки, то в кредит 441 (Дт 79 Кт 441).
Чистий фінансовий результат (прибуток або збиток) визначається як
різниця між фінансовим результатом до оподаткування та сумою витрат з
податку на прибуток.
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Тест 1
Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, для обліку операцій з
готівкою в національній валюті веде:
1) тільки одну касову книгу
2) кількість, яка залежить від потреби
3) дві касові книги
4) немає правильної відповіді
Тест 2
Виправлення помилок у касовій книзі:
1) не допускається
2) допускається
3) допускається, з використанням бухгалтерського методу
4) допускається будь-яким способом
Тест 3
Інвентаризацію каси проводить:
1) головний бухгалтер, в присутності касира
2) головний бухгалтер та касир
3) комісія, яка призначається наказом керівника підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 4
Для відкриття рахунку підприємство подає до банку наступні документи:
1) платіжні доручення, платіжні доручення – вимоги, чеки, акредитиви
2) картку із взірцями підписів та печатки; заяву; копії документів, що
підтверджують взяття його на податковий облік та реєстрацію в органах
соцстраху; копію статуту тощо
3) заяву, копію ідентифікаційного коду
4) немає правильної відповіді
Тест 5
Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять
або одержують готівку:
1) дозволяється головним бухгалтером
2) строго забороняється
3) дозволяється керівником
4) немає правильної відповіді
Тест 6
Видача готівки під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції
дозволяється на строк:
1) не більше десяти робочих днів
2) не більше двох робочих днів
3) не більше трьох робочих днів
4) немає правильної відповіді
Тест 7
Одержання готівки з банку до каси здійснюється на підставі:
1) чека з грошової чекової книжки
236

2) чека з лімітованої чекової книжки
3) прибуткового касового ордера
4) оголошення на внесення готівки
Тест 8
Відповідно до Положення № 637 готівка це:
1) грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у т.ч.
обігові, пам‘ятні та ювілейні монети, які є дійсним платіжним засобом
2) готівка в касі, на рахунках підприємства в установах банків та депозити до
запитання
3) готівка в касі підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 9
Ліміт залишку готівки в касі:
1) встановлюється податковою інспекцією
2) розраховується уповноваженим банком
3) розраховується підприємством самостійно
4) розраховується підприємством самостійно та погоджується з банком
Тест 10
Рух готівки в касі оформляється документами:
1) Касовою книгою
2) ПКО та ВКО
3) ПКО, ВКО, чеками, оголошеннями на внесення готівки тощо
4) немає правильної відповіді
Тест 11
Касова книга це:
1) документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного
обліку готівки в касі
2) реєстр аналітичного обліку касових операцій
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 12
Документом, що засвідчує здавання виручки до банку може бути:
1) видатковий касовий ордер
2) реєстр депонованих сум, грошовий чек
3) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, копія
супровідної відомості
4) немає правильної відповіді
Тест 13
Записи в касовій книзі можуть вестись:
1) чорнильною або кульковою ручкою, будь-якого кольору
2) за допомогою технічних засобів
3) від руки, чорнилами темного кольору або за допомогою технічних засобів
4) немає правильної відповіді
Тест 14
Звіт касира це:
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1) сторінки касової книги з доданими ПКО та ВКО
2) відривні примірники аркуша касової книги з ПКО та ВКО
3) звіт касира про використання та надходження коштів в касу підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 15
До грошових документів відносять:
1) поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, будинків
відпочину тощо
2) платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки
3) акції, облігації, казначейські зобов‘язання тощо
4) немає правильної відповіді
Тест 16
Для здійснення безготівкових розрахунків в національній валюті підприємство
може відкривати в установах банку:
1) лише один рахунок
2) кількість за бажанням
3) два рахунки
4) немає правильної відповіді
Тест 17
Касові ордери – це:
1) документи, що засвідчують законність надходження та витрачання грошей
підприємством
2) документи, що засвідчують законність знаходження грошей на підприємстві
3) первинні документи, якими оформляється рух готівки в касі
4) немає правильної відповіді
Тест 18
Придбання або реалізація валюти здійснюється комерційним банком за:
1) курсом НБУ
2) за комерційним курсом на МВРУ
3) за курсом зазначеному у заявці підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 19
Витрати підприємства, пов‘язані з купівлею-продажем інвалюти відносяться до
витрат:
1) адміністративних
2) звітного періоду
3) операційних
4) касових
Тест 20
До монетарних статей відносяться статті:
1) грошові кошти та їх еквіваленти
2) дебіторська та кредиторська заборгованість, які будуть погашені грошовими
коштами
3) фінансові інвестиції
4) всі відповіді правильні
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Тест 21
Курсові різниці, що виникають при перерахунку монетарних статей
інвестиційної діяльності відносяться до складу:
1) інших доходів або інших витрат діяльності
2) інших доходів або інших витрат операційної діяльності
3) надзвичайних доходів та витрат
4) немає правильної відповіді
Тест 22
Платіжні доручення, з моменту їх виписки, дійсні для подання в банк на
протязі:
1) одного робочого дня
2) 10 робочих днів
3) не обмежені у строках використання
4) немає правильної відповіді
Тест 23
Залишок коштів на рахунках підприємства в банках відображається в Балансі:
1) окремою статтею
2) у складі статті "Грошові кошти та їх еквіваленти"
3) залежно від конкретного випадку
4) немає правильної відповіді
Тест 24
Результати інвентаризації каси на підприємстві оформлюються наступним
документом:
1) довідкою про інвентаризацію
2) інвентаризаційною відомістю
3) актом про інвентаризацію каси
4) немає правильної відповіді
Тест 25
Немонетарні статті балансу відображаються в обліку за курсом НБУ на:
1) дату балансу
2) дату здійснення операції
3) дату здійснення операції та на дату балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 26
У якому документі узагальнюється інформація про рух готівки в касі
підприємства:
1) це звіт касира
2) це матеріальний звіт
3) це звіт про рух грошових коштів
4) це звіт про фінансові результати
Тест 27
Який документ подається до установи банку для отримання готівки:
1) заява
2) акредитив
3) супроводжувальна відомість
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4) чек
Тест 28
Якими документами оформляється здавання готівки до банку:
1) чеком
2) оголошення на внесення готівки
3) прибутковим касовим ордером
4) платіжним дорученням
Тест 29
На якому рахунку відображається в обліку позитивна різниця між ринковим та
офіційним курсом НБУ при купівлі валюти:
1) 949
2) 945
3) 974
4) 711
Тест 30
До фінансових інвестицій відносяться:
1) поштові марки, сплачені проїзні квитки, путівки в санаторії тощо
2) платіжні доручення, вимоги, акредитиви, чеки
3) акції, облігації, депозитні сертифікати тощо
4) немає правильної відповіді
Тест 31
Одержання доходу від реалізації поточних фінансових інвестицій
відображається в обліку:
1) Д-т 35 К-т 741
2) Д-т 741 К-т 35
3) Д-т 31 К-т 35
4) Д-т 311 К-т 741
Тест 32
До еквівалентів грошових коштів відносять:
1) поточні фінансові інвестиції початковий строк погашення яких не перевищує
3 місяців
2) поточні фінансові інвестиції термін погашення яких на протязі одного року
3) поточні фінансові інвестиції термін погашення яких на протязі 12 місяців з
дати балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 33
Відображення в обліку собівартості реалізованих фінансових інвестицій
здійснюється:
1) Д-т 975 К-т 352
2) Д-т 971 К-т 352
3) Д-т 792 К-т 971
4) Д-т 971 К-т 351
Тест 34
Роялті – це:
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1) плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборговані
підприємству
2) платежі за використання нематеріальних активів підприємства
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) платежі за використання необоротних активів підприємств
Тест 35
Придбання еквівалентів грошових коштів відображається:
1) Д-т 351 К-т 311
2) Д-т 352 К-т 311
3) Д-т 311 К-т 741
4) Д-т 351 К-т 301
Тест 36
Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у
бухгалтерському обліку за:
1) собівартістю
2) ринковою вартістю
3) залишковою вартістю
4) немає правильної відповіді
Тест 37
Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється :
1) за кожною фінансовою інвестицією
2) всього інвестиційного портфелю
3) для інвестицій, згрупованих за строком придбання
4) немає правильної відповіді
Тест 38
Сума збільшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу
відображається у складі статті:
1) інші доходи
2) фінансові доходи діяльності
3) прибутки нерозподілені
4) немає правильної відповіді
Тест 39
Відповідно до П(С)БО фінансові інвестиції це:
1) цінні папери, які підприємство реалізує для одержання прибутку
2) цінні папери, які підприємство утримує з метою залучення додаткових
фінансових ресурсів
3) активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за
рахунок відсотків, дивідендів, роялті; зростання вартості капіталу або інших
вигод
4) немає правильної відповіді
Тест 40
Який номер має Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Фінансові
інвестиції":
1) П(С)БО 11
2) П(С)БО 10
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3) П(С)БО 14
4) П(С)БО 12
Тест 41
Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить:
1) від способу оцінки
2) способу придбання
3) іншого способу
4) комісійної винагороди
Тест 42
Свідоцтво банку про терміновий процентний внесок, що засвідчує право
власника на одержання після встановленого терміну суми внеску і проценту по
ньому, це:
1) акція
2) облігація
3) депозитний сертифікат
4) казначейське зобов‘язання
Тест 43
Вид цінних паперів на пред‘явника, що засвідчує несення її власниками
грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу,
називають:
1) облігацією
2) акцією
3) казначейським зобов‘язанням
4) чеком
Тест 44
Види облігацій:
1) іменні та на пред‘явника, облігації, що вільно конвертуються і з обмеженим
обігом
2) процентні та безпроцентні
3) облігації з купонною ставкою, з плаваючою купонною ставкою та безкупонні
4) всі відповіді правильні
Тест 45
Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні
папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за:
1) справедливою вартістю переданих цінних паперів
2) справедливою вартістю отриманих цінних паперів
3) договірною вартістю між контрагентами
4) немає правильної відповіді
Тест 46
Ринкова вартість фінансової інвестиції – це:
1) сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному
ринку
2) сума, за якою можна здійснити обмін фінансової інвестиції на ринку цінних
паперів
3) вартість подібних фінансових інвестицій на фондовому ринку
242

4) немає правильної відповіді
Тест 47
Дохід, який виникає в результаті використання фінансових інвестицій
підприємства іншими сторонами, визнається інвестором у вигляді:
1) прибутку
2) дивідендів
3) процентів, дивідендів, роялті
4) немає правильної відповіді
Тест 48
Довгострокові фінансові інвестиції відображаються в Балансі:
1) окремою статтею
2) у складі грошових коштів та їх еквівалентів
3) у складі інших оборотних та необоротних активів
4) немає правильної відповіді
Тест 49
Ефективна ставка відсотка це:
1) це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та
дисконту на середню величину собівартості інвестиції та вартості її погашення
2) це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та
дисконту (премії) на середню величину собівартості інвестиції
3) це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка на
вартість інвестицій
4) немає правильної відповіді
Тест 50
Довгострокові фінансові інвестиції – це:
1) витрати підприємства на придбання цінних паперів, вкладення коштів в
дочірні та інші підприємства, а також в довгострокову дебіторську
заборгованість (довгострокові інвестиції здійснюють на тривалий термін з
метою участі в розподілі прибутку, отриманні процентів та дивідендів)
2) інвестиції на термін більше одного року
3) витрати підприємства на придбання цінних паперів
4) немає правильної відповіді
Тест 51
Ринкова вартість фінансових інвестицій це:
1) сума, яку можна отримати від продажу отримати від продажу фінансових
інвестицій
2) сума, яку можна отримати від продажу отримати від продажу фінансових
інвестицій на активному ринку
3) сума, яку можна отримати при обміні фінансових інвестицій на фінансовому
ринку
4) немає правильної відповіді
Тест 52
Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: ―... – цінний папір, що
засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує
зобов‘язання відшкодувати йому номінальну вартість цінних паперів у
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передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого проценту, якщо інше не
передбачено умовами випуску‖:
1) акція
2) облігація
3) депозитний сертифікат
4) казначейське зобов‘язання
Тест 53
Безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до капіталу акціонерного
товариства і дає право на отримання частини доходу акціонерного товариства у
вигляді дивідендів, а також на участь в управлінні товариством, – це:
1) облігація
2) акція
3) казначейське зобов‘язання
4) чек
Тест 54
Облік наявності та руху довгострокових фінансових інвестицій у цінні папери
інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал
інших підприємств тощо ведеться на рахунку:
1) № 33
2) № 35
3) № 46
4) № 14
Тест 55
Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: ―... – активи, які
утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (процентів,
дивідендів), зростання вартості капіталу або інше для інвестора‖:
1) запаси
2) фінансові інвестиції
3) основні засоби
4) дебіторська заборгованість
Тест 56
Безнадійна дебіторська заборгованість це:
1) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її
непогашення боржником або замовником
2) поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, щодо якої
існує невпевненість її погашення боржником
3) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її
неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності
4) немає правильної відповіді
Тест 57
Оренда це :
1) договір, що передбачає передачу орендарю всіх вигод та ризиків, пов‘язаних
з правом користування та володіння активом
2) угода, за якою орендар набуває права власності на одержаний в оренду
об‘єкт
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3) угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за
плату протягом погодженого з орендарем строку
4) немає правильної відповіді
Тест 58
Об‘єкт операційної оренди обліковується на балансі:
1) орендаря
2) орендодавця
3) орендаря та орендодавця
4) немає правильної відповіді
Тест 59
У балансі поточна дебіторська заборгованість відображається за:
1) теперішньою вартістю
2) чистою реалізаційною вартістю
3) первісною вартістю
4) ринковою
Тест 60
Виявлена нестача основних засобів на підприємстві відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 10 К-т 746
2) Д-т 947 К-т 10
3) Д-т 131 К-т 10
4) Д-т 793 К-т 947
Тест 61
До первісної вартості придбаних основних засобів не включають:
1) суми ввізного мита
2) витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів.
3) суми відсотків за банківський кредит, одержаний для придбання основних
засобів
4) транспортні витрати
Тест 62
Основні засоби визнаються активом якщо:
1) їх оцінку можна достовірно визначити
2) у підприємства існує впевненість в отриманні економічної вигоди від їх
використання
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 63
П(С)БО 7 "Основні засоби" передбачає здійснювати переоцінку основних
засобів на дату балансу, якщо їх залишкова вартість відрізняється від
справедливої:
1) більше як на 10%
2) менше як на 10 %
3) суттєво відрізняється
4) немає правильної відповіді
Тест 64
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Метод нарахування амортизації необоротних активів:
1) обирається підприємством самостійно
2) встановлюється підприємству вищестоящою організацією
3) фіскальною службою
4) немає правильної відповіді
Тест 65
Чиста вартість реалізації необоротного активу це :
1) справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних
витрат на його реалізацію
2) різниця між первісною вартістю необоротного активу та сумою нарахованого
зносу
3) первинна (переоцінена) вартість необоротного активу за вирахуванням їх
ліквідаційної вартості
4) немає правильної відповіді
Тест 66
До первісної вартості придбаних інших необоротних матеріальних активів не
включають:
1) транспортні витрати
2) суми ввізного мита
3) суми відсотків за банківський кредит, одержаний для придбання активів
4) немає правильної відповіді
Тест 67
На суму нарахованої амортизації основних засобів:
1) збільшується прибуток підприємства
2) збільшуються витрати підприємства
3) збільшується термін корисного використання основних засобів
4) немає правильної відповіді
Тест 68
До нематеріальних активів не відноситься:
1) права користування природними ресурсами
2) права на об‘єкти промислової власності
3) права на наукові дослідження
4) немає правильної відповіді
Тест 69
До первісної вартості нематеріальних активів відноситься:
1) витрати на збут
2) адміністративні витрати
3) витрати на придбання і доведення до стану в якому об‘єкт придатний до
використання за призначенням.
4) немає правильної відповіді
Тест 70
Облік витрат, пов‘язаних з придбанням, створенням нематеріальних активів
ведеться на рахунку:
1) 12 "Нематеріальні активи"
2) 15 "Капітальні інвестиції"
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3) 94 "Інші витрати операційної діяльності"
4) немає правильної відповіді
Тест 71
Група нематеріальних активів це:
1) сукупність однорідних груп нематеріальних активів
2) однотипні групи та об‘єкти нематеріальних активів
3) сукупність однотипних за призначенням та умовами використання
нематеріальних активів
4) немає правильної відповіді
Тест 72
Безоплатно одержані нематеріальні активи зараховуються на баланс за:
1) первісною вартістю
2) справедливою вартістю
3) справедливою вартістю погодженою з засновниками
4) немає правильної відповіді
Тест 73
Термін корисного використання нематеріальних активів:
1) визначається підприємством самостійно
2) встановлюється вищестоячою організацією
3) встановлюється фіскальною службою
4) немає правильної відповіді
Тест 74
Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі тоді,
коли його можна:
1) використати окремо або разом з іншими активами у виробництві товарів або
наданні послуг, призначених для реалізації
2) обміняти на інші активи
3) використати на погашення заборгованості
4) всі відповіді правильні
Тест 75
Чиста вартість реалізації запасів - це:
1) сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції
між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
2) витрати на придбання, на переробку та інші витрати, що виникли під час
доставки запасів до їх теперішнього місця знаходження та приведення їх у
теперішній стан
3) очікувана ціна продажу за вирахуванням очікуваних витрат на завершення
виробництва та збут
4) немає правильної відповіді
Тест 76
Первісною вартістю безоплатно одержаних виробничих запасів відповідно до
П(С)БО 9 є:
1) справедлива вартість
2) відновна вартість
3) балансова вартість
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4) первісна
Тест 77
Аналітичний облік виробничих запасів ведеться:
1) в карточках складського обліку
2) у відомості № 1.1
3) в журналі № 10
4) немає правильної відповіді
Тест 78
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є:
1) найменування запасів
2) найменування запасів або однорідна група (вид)
3) однорідна група (вид) запасів
4) немає правильної відповіді
Тест 79
Оприбуткування виробничих запасів від постачальників здійснюється на
підставі первинних документів:
1) прибуткового касового ордеру
2) товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур
3) актів прийняття-передачі
4) немає правильної відповіді
Тест 80
Залишки на рахунку готова продукція відображаються в Балансі підприємства
у:
1) І розділі активу
2) ІІ розділі активу
3) ІІІ розділі активу
4) ІІ та ІІІ розділах активу
Тест 81
Фактична собівартість готової продукції складається з:
1) прямих і непрямих витрат на виробництво
2) прямих витрат на виробництво
3) розподілених і нерозподілених загальновиробничих витрат
4) немає правильної відповіді
Тест 82
Оприбуткування готової продукції на склад з виробництва здійснюється на
підставі первинних документів:
1) приймально-здавальних накладних
2) актів приймання-передачі
3) товарно-транспортних накладних
4) немає правильної відповіді
Тест 83
Розмір збитків, які підлягають відшкодуванню визначаються відповідно до:
1) фактичних витрат
2) стандартів бухгалтерського обліку
3) Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
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4) немає правильної відповіді
Тест 84
Готова продукція відноситься до:
1) оборотних активів
2) необоротних активів
3) капіталу підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 85
Напівфабрикати до готової продукції відноситись:
1) можуть
2) не можуть
3) лише якщо вони призначені для продажу
4) немає правильної відповіді
Тест 86
До складу фактичної виробничої собівартості не включаються:
1) загальновиробничі витрати
2) адміністративні витрати
3) витрати на оплату праці
4) немає правильної відповіді
Тест 87
До елементів витрат не відносять:
1) матеріальні витрати
2) втрати на оплату праці
3) амортизація
4) немає правильної відповіді
Тест 88
Витрати майбутніх періодів це витрати, які:
1) призначені для списання через 5 років
2) витрати, які підлягають відшкодуванню у наступних звітних періодах
3) пов‘язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях
промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом
орендні платежі; передплата на періодичні видання тощо
4) немає правильної відповіді
Тест 89
Метод калькуляції це:
1) облік витрат на виробництво
2) спосіб визначення витрат
3) метод калькулювання собівартості продукції
4) немає правильної відповіді
Тест 90
Економічна вигода відповідно до П(С)БО це:
1) можливість одержання підприємством активів, використання яких як
очікується, призведе до одержання грошових коштів
2) потенційна можливість одержання підприємством грошових коштів від
використання активів
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3) здатність підприємства одержувати прибуток від фінансової діяльності
підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 91
Видача з каси заробітної плати працівникам відображається:
1) Д-т 661 К-т 301
2) Д-т 662 К-т 301
3) Д-т 663 К-т 301
4) Д-т 301 К-т 661
Тест 92
Одержання з банку коштів на виплату заробітної плати депонентам
відображається в обліку:
1) Д-т 301 К-т 311
2) Д-т 662 К-т 311
3) Д-т 301 К-т 662
4) Д-т 662 К-т 30
Тест 93
Виплата з каси працівнику підприємства допомоги з тимчасової втрати
працездатності відображається проведенням:
1) Д-т 661 К-т 301
2) Д-т 663 К-т 301
3) Д-т 301 К-т 663
4) Д-т 661 К-т 302
Тест 94
Придбання лімітованої чекової книжки в національній валюті відображається
проведеням:
1) Д-т 331 К-т 311
2) Д-т 313 К-т 311
3) Д-т 311 К-т 313
4) Д-т 314 К-т 301
Тест 95
Підприємство перерахувало 3000 доларів для продажу. Курс на дату
перерахування 26,00 грн. за 1 долар. Комісійна винагорода банку 100 грн.
Валюту продано за курсом 26,12 грн. за 1 долар. Фінансовий результат від
реалізації валюти складе:
1) 360 грн
2) 260 грн
3) 24360 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 96
Підприємство перерахувало заборгованість іноземним постачальникам 40000
доларів за курсом НБУ 26,5 грн. за 1 долар. На дату балансу курс НБУ склав
26,3 грн. за 1 долар. Курсові різниці на дату балансу будуть відображені в
обліку у вигляді операційного доходу у сумі:
1) 8000 грн
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2) 212000 грн
3) 220000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 97
Підприємство відвантажило товари на експорт на суму 20000 доларів. Курс
НБУ на момент відвантаження склав 26,05 грн. за 1 долар. На дату балансу курс
змінився і склав 26,10 грн. за 1 долар. Сума курсової різниці на дату балансу
буде відображена в обліку:
1) 1100 грн
2) 1000 грн
3) 16200 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 98
Перераховані з поточного рахунку кошти для купівлі іноземної валюти
відображаються:
1) дебетом субрахунку 333
2) дебетом субрахунку 334
3) кредитом субрахунку 333
4) немає правильної відповіді
Тест 99
Виплата з каси лікарняних працівнику підприємства відображається
проведенням:
1) Д-т 661 К-т 301
2) Д-т 663 К-т 301
3) Д-т 301 К-т 663
4) немає правильної відповіді
Тест 100
Погашення заборгованості підприємства перед бюджетом з ПДФО
відображається проведенням:
1) Д-т 644 К-т 311
2) Д-т 311 К-т 641
3) Д-т 641 К-т 311
4) немає правильної відповіді
Тест 101
Як відображається в обліку одержана на поточний рахунок у банку від
страхових організацій сума відшкодування втрат готової продукції в результаті
стихійного лиха:
1) Д-т 311 К-т 36
2) Д-т 377 К-т 311
3) Д-т 719 К-т 791
4) Д-т 311 К-т 746
Тест 102
Підприємство відвантажило товари на експорт на суму 4000 доларів. Курс НБУ
на момент відвантаження склав 26,05 грн. за 1 долар. На дату балансу курс
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змінився і склав 26,10 грн. за 1 долар. Сума курсової різниці на дату балансу
буде відображена в обліку:
1) Д-т 714 К-т 362 – 200 грн
2) Д-т 362 К-т 714 – 200 грн
3) Д-т 362 К-т 744 – 200 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 103
Одержання з банку коштів для виплати депонентам відображається в обліку:
1) Д-т 301 К-т 311
2) Д-т 662 К-т 311
3) Д-т 301 К-т 662
4) немає правильної відповіді
Тест 104
Підприємство реалізувало поточні фінансові інвестиції за договірною вартістю
15000 грн., собівартість реалізованих інвестицій – 12000 грн. Фінансовий
результат від реалізації складе:
1) Д-т 442 К-т 792- 3000 грн
2) Д-т 792 К-т 441 – 3000 грн
3) Д-т 352 К-т 741 – 3000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 105
Підприємство з метою залучення коштів придбало цінні папери на фондовому
ринку за 20000 грн. при цьому скористалось послугами брокера. Вартість
послуг – 2000 грн. первісна вартість придбаних фінансових інвестицій буде
відображена в обліку:
1) Д-т 352 К-т 311 – 22000 грн
2) Д-т 352 К-т – 31 – 20000 грн
3) Д-т 31 К-т 352 – 18000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 106
Підприємство реалізувало поточні фінансові інвестиції за договірною вартістю
18000 грн., собівартість реалізованих інвестицій – 12000 грн. Фінансовий
результат від реалізації складе:
1) 3000 грн
2) 6000 грн
3) 18000 грн
4) 12000 грн
Тест 107
Уцінка поточних фінансових інвестицій відображається в обліку:
1) Д-т 351 К-т 975
2) Д-т 975 К-т 352
3) Д-т 793 К-т 975
4) Дт 14 К-т 41
Тест 108
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Підприємство з метою залучення коштів придбало цінні папери на фондовому
ринку за 40000 грн. при цьому скористалось послугами брокера. Вартість
послуг 1000грн., первісна вартість придбаних фінансових інвестицій буде
відображена в обліку у сумі:
1) 41000 грн
2) 40000 грн
3) 39000 грн
4) 1000 грн
Тест 109
Ринкова вартість поточних фінансових інвестицій суттєво зросла, і
підприємство прийняло рішення про їх дооцінку. Вартість інвестицій 5000 грн.,
індекс переоцінки - 2,5. Сума дооцінки фінансових інвестицій складе:
1) 7500 грн
2) 12500 грн
3) 12500 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 110
Втрати від участі в капіталі відображаються бухгалтерською проведенням:
1) Д-т 96 К-т 14
2) Д-т 14 К-т 96
3) Д-т 792 К-т 96
4) немає правильної відповіді
Тест 111
Придбання довгострокових фінансових інвестицій відображається в обліку
1) Д-т 31 К-т 14
2) Д-т 14 К-т 31
3) Д-т 35 К-т 30
4) немає правильної відповіді
Тест 112
Перерахування авансу постачальнику в рахунок майбутньої поставки сировини
відображається в обліку:
1) Д-т 31 К-т 681
2) Д-т 371 К-т 31
3) Д-т 681 К-т 31
4) немає правильної відповіді
Тест 113
Оприбуткування активів, придбаних підзвітною особою відображається в
обліку:
1) Д-т 20, 28, 10, 22 К-т 372
2) Д-т 372 Кт 20,22,10, 11
3) Д-т 372 К-т 30
4) Д-т 372 К-т 311
Тест 114
На кінець звітного періоду підприємство мало наступну інформацію про
дебіторську заборгованість: первинна вартість –12000 грн., резерв сумнівних
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боргів – 8000 грн. У Балансі підприємства чиста реалізаційна вартість буде
відображена у сумі:
1) 12000 грн
2) 4000 грн
3) 8000 грн
4) 20000 грн
Тест 115
Передача будівлі у фінансову оренду відображається в обліку:
1) Д-т 31 К-т181
2) Д-т 10 К-т 181
3) Д-т 181 К-т 10
4) Д-т 152 К-т 181
Тест 116
Створення резерву сумнівних боргів відображається в обліку:
1) Д-т 944 К-т 38
2) Д-т 38 К-т 944
3) Д-т 38 К-т 36
4) Д-т 944 К-т 36
Тест 117
Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів
відображається записом:
1) Д-т 36 К-т 38
2) Д-т 944 К-т 38
3) Д-т 793 К-т 944
4) Д-т 38 К-т 36
Тест 118
Підприємство придбало обладнання договірною вартістю 15000 грн. (у т.ч.
ПДВ). Транспортні витрати склали 600 грн., у т.ч. ПДВ. Первісна вартість
придбаного обладнання складе:
1) 12500 грн
2) 13000 грн
3) 20000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 119
Дохід від реалізації споруди 42000 грн., первісна вартість 50000 грн., знос
10000 грн. фінансовий результат від реалізації складе:
1) 2000 грн
2) 5000 грн
3) 4000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 120
Підприємство придбало комп‘ютер за 15000 грн. і оцінило строк його
корисного використання 5 років, а ліквідаційну вартість 200 грн. Якщо для
нарахування амортизації використовується прямолінійний метод, то річна сума
амортизації комп‘ютера складе:
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1) 2960 грн
2) 833 грн
3) 3040 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 121
На початку року підприємство прийняло рішення про переоцінку обладнання.
На день переоцінки первісна вартість обладнання складала 6000 грн., сума
зносу 500 грн., справедлива вартість 7000 грн. Переоцінена сума первісної
вартості обладнання складе:
1) 7636 грн
2) 6999 грн
3) 8890 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 122
Підприємство реалізує об‘єкт основних засобів, первісна вартість якого 10000
грн., знос – 1000 грн., договірна вартість – 12000 грн. (у т.ч. ПДВ). Фінансовий
результат від реалізації основних засобів складе:
1) 1000 грн. – прибуток
2) 3000 грн. – прибуток
3) 1000 грн. – збитки
4) немає правильної відповіді
Тест 123
Надходження основних засобів як внесок учасників АТ до статутного капіталу
відображається бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 46 К-т 10
2) Д-т 40 К-т 46
3) Д-т 10 К-т 46
4) немає правильної відповіді
Тест 124
Дохід від реалізації споруди 360000 грн., у т.ч. ПДВ, первісна вартість 260000
грн., знос – 60000 грн. Фінансовий результат від реалізації складе:
1) Д-т 793 К-т 441 – 100000 грн
2) Д-т 442 К-т 793 – 100000 грн
3) Д-т 793 К-т 441 – 160000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 125
Утримання із зарплати винуватця суми нестачі основних засобів
відображається бухгалтерською проводкою:
1) Д-т 661 К-т 375
2) Д-т 375 К-т 746
3) Д-т 746 К-т 793
4) немає правильної відповіді
Тест 126
Дохід від реалізації нематеріальних активів відображається в обліку:
1) Д-т 361 К-т 746
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2) Д-т 12 К-т 631
3) Д-т 977 К-т 12
4) немає правильної відповіді
Тест 127
Придбання комп‘ютерної програми через підзвітну особу відображається в
обліку:
1) Д-т 124 К-т 372
2) Д-т 125 К-т 372
3) Д-т 127 К-т 372
4) немає правильної відповіді
Тест 128
Оприбуткування нематеріальних активів, придбаних у постачальника
відображається в обліку:
1) Д-т 12 К-т 631
2) Д-т 631 К-т 12
3) Д-т 12 К-т 154
4) немає правильної відповіді
Тест 129
Сума уцінки зносу нематеріальних активів відображається бухгалтерським
проведенням:
1) Д-т 133 К-т 12
2) Д-т 975 К-т 133
3) Д-т 132 Кт 11
4) Д-т 12 К-т 133
Тест 130
Нарахування амортизації нематеріальних активів починається:
1) коли об‘єкт був введений в експлуатацію, згідно Акту приймання основних
засобів
2) в тому місяця, у якому об‘єкт став придатний для використання
3) з наступного місяця, у якому об‘єкт став придатний для використання
4) немає правильної відповіді
Тест 131
Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну
користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність
матеріальної уречевленої основи та невизначеність розмірів майбутнього
прибутку від її використання є:
1) інтелектуальна власність
2) нематеріальні ресурси
3) нематеріальні активи
4) немає правильної відповіді
Тест 132
Які з наведених нижче визначень розкривають склад нематеріальних активів:
1) патенти, авторські права, права на об'єкти промислової власності, права на
користування землею тощо
2) промислова власність, інтелектуальна власність
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3) винаходи, промислові зразки, товарні знаки, інформаційна діяльність,
програмне забезпечення тощо
4) немає правильної відповіді
Тест 133
Підприємство реалізує об‘єкт нематеріальних активів, первісна вартість якого
20000 грн., знос – 4000 грн., договірна вартість – 18000 грн. (у т.ч. ПДВ).
Фінансовий результат від реалізації НА складе:
1) 1000 грн
2) 6000 грн
3) 3000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 134
Система норм, яка визначає права авторів наукових публікацій, художніх
творів, програмного забезпечення та їх взаємовідносини з іншими особами це:
1) авторські права
2) суміжні права
3) патент
4) немає правильної відповіді
Тест 135
Списання виробничих запасів на потреби виробництва відображається в обліку:
1) Дт 91Кт 20
2) Дт 23Кт 20
3) Дт 20 Кт 23
4) немає правильної відповіді
Тест 136
Чистий дохід від реалізації виробничих запасів 6000 грн., собівартість – 4500
грн. Фінансовий результат від реалізації складе:
1) 1500 грн
2) 500 грн
3) 10500 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 137
Оприбуткування надлишку виробничих запасів відображається обліку:
1) Д-т 20 Кт 719
2) Д-т 20 К-т 746
3) Д-т 20 К-т 23
4) немає правильної відповіді
Тест 138
Списання готової продукції втраченої внаслідок невизнання активом
відображається бухгалтерською проводкою:
1) Д-т 26 К-т 23
2) Д-т 946 К-т 26
3) Д-т 901 К-т 26
4) Д-т 26 К-т 23
Тест 139
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Одержання короткострокового векселя від покупця за відвантажену готову
продукцію відображається в обліку:
1) Д-т 361 К-т 701
2) Д-т 34 К-т 36
3) Д-т 36 К-т 182
4) немає правильної відповіді
Тест 140
Дохід від реалізації готової продукції 24000 грн., у т.ч. ПДВ., собівартість –
18000 грн. Фінансовий результат від реалізації готової продукції складе:
1) 2000 грн
2) 6000 грн
3) 42000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 141
Виявлення нестачі готової продукції, яка підлягає відшкодуванню матеріально
– відповідальною особою відображається в обліку:
1) Д-т 947 К-т 26
2) Д-т 375 К-т 716
3) Д-т 311 К-т 375
4) немає правильної відповіді
Тест 142
Одержано дохід від реалізації готової продукції відображається в обліку:
1) Д-т 36 К-т 701
2) Д-т 311 К-т 36
3) Д-т 701 К-т 791
4) немає правильної відповіді
Тест 143
Створення забезпечення на оплату відпусток виробничих робітників
відображається в обліку:
1) Д-т 23 К-т 471
2) Д-т 91 К-т 471
3) Д-т 471 К-т 23
4) немає правильної відповіді
Тест 144
Річна підписка на бухгалтерські професійні періодичні видання склала 1200
грн. Місячна сума витрат складе:
1) Д-т 92 К-т 39 - 100 грн
2) Д-т 23 К-т 39 – 120 грн
3) Д-т 39 К-т 311 – 100 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 145
Списання витрат майбутніх періодів відображається в обліку:
1) Д-т 39 К-т 311
2) Д-т 91 К-т 39
3) Д-т 39 К-т 685
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4) немає правильної відповіді
Тест 146
Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду відображає:
1) сальдо рахунку 23 "Виробництво"
2) сальдо рахунку 25 "Напівфабрикати"
3) дебетовий оборот рахунку 26 "Готова продукція"
4) кредитові обороти рахунку 23 "Виробництво"
Тест 147
Оприбуткування готової продукції з виробництва відображається в обліку:
1) Д-т 23 К-т 26
2) Д-т 26 К-т 23
3) Д-т 26 К-т 91
4) немає правильної відповіді
Тест 148
Витрати на виправлення браку відображаються :
1) за дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві"
2) сальдо рахунку 24 "Брак у виробництві"
3) кредитовий оборот рахунку 24 "Брак у виробництві"
4) немає правильної відповіді
Тест 149
Надходження на поточний рахунок виручки від покупців відображається
проводкою:
1) Д-т 311 К-т 361
2) Д-т 311 К-т 701
3) Д-т 631 К-т 311
4) немає правильної відповіді
Тест 150
Сума уцінки залишкової вартості основних засобів відображається
бухгалтерською проводкою:
1) Д-т 10 К-т 411
2) Д-т 975 К-т 10
3) Д-т 793 К-т 975
4) немає правильної відповіді
Тест 151
Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, які
використовуються для загальновиробничих потреб відображається в обліку:
1) Д-т 132 К-т 22
2) Д-т 91 К-т 132
3) Д-т 132 К-т 91
4) немає правильної відповіді
Тест 152
Списання залишкової вартості основних засобів при їх реалізації
відображається бухгалтерською проводкою:
1) Д-т 131 К-т 10
2) Д-т 977 К-т 10
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3) Д-т 10 К-т 977
4) немає правильної відповіді
Тест 153
Безкоштовне надходження основних засобів відображається бухгалтерською
проводкою:
1) Д-т 10 К-т 424
2) Д-т 152 К-т 424
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 154
Списання виробничих запасів на потреби виробництва відображається в обліку:
1) Д-т 91 К-т 20
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 20 К-т 23
4) немає правильної відповіді
Тест 155
Придбання виробничих запасів у постачальників відображається в обліку:
1) Д-т 20 К-т 631
2) Д-т 631 К-т 31
3) Д-т 20 К-т 685
4) немає правильної відповіді
Тест 156
Оприбуткування відходів з виробництва відображається в обліку:
1) Д-т 23 К-т 209
2) Д-т 209 Кт 23
3) Д-т 201 К-т 23
4) немає правильної відповіді
Тест 157
За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи
відповідає:
1) керівник
2) головний бухгалтер
3) головний економіст
4) менеджер
Тест 158
Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, – це:
1) необоротні активи
2) нематеріальні активи
3) оборотні активи
4) фінансові інвестиції
Тест 159
Довгострокова дебіторська заборгованість – це:
1) сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не
виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12
місяців з дати балансу
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2) сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, строк
позовної давності якої минув
3) сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка виникає в
ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати
балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 160
Нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату робітників
виробництва відображається в обліку:
1) Д-т 651 К-т 311
2) Д-т 661 К-т 651
3) Д-т 23 К-т 651
4) немає правильної відповіді
Тест 161
Створення забезпечення на оплату відпусток працівникам допоміжного
виробництва відображається в обліку:
1) Д-т 471 К-т 661
2) Д-т 91 К-т 471
3) Д-т 23 К-т 471
4) немає правильної відповіді
Тест 162
Грошові кошти – це:
1) готівка
2) кошти на рахунках в установах банків
3) депозити до запитання
4) немає правильної відповіді
Тест 163
Фінансове інвестування може здійснюється підприємством у вигляді:
1) акцій
2) облігацій
3) казначейських зобов‘язань
4) всі відповіді правильні
Тест 164
Склад інвентаризаційної комісії затверджується:
1) наказом
2) протоколом
3) приписом судово-слідчих органів
4) рішенням трудового колективу
Тест 165
У вересні 2016 р. підприємство придбало та ввело в експлуатацію верстат,
первісна вартість якого – 20 000 грн. Передбачуваний термін корисного
використання верстату – 4 роки. Для нарахування амортизації обрано
прямолінійний метод. Ліквідаційна вартість (за оцінкою підприємства)
становить 500 грн. Чому дорівнює місячна сума амортизації:
1) 5000 грн
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2) 5125 грн
3) 4875 грн
4) 14625 грн
Тест 166
Вибуття запасів за методом ФІФО передбачає їх облік:
1) за ідентифікованою собівартістю
2) нормативною собівартістю
3) середньозваженою собівартістю
4) немає правильної відповіді
Тест 167
Підприємство реалізує об‘єкт основних засобів, первісна вартість якого: 7 000
грн., знос – 1 000 грн., договірна вартість – 9 000 грн. (у т. ч. ПДВ). Фінансовий
результат від реалізації основних засобів складає:
1) 1 500 грн. – прибуток
2) 6 000 грн. – прибуток
3) 1 500 грн. – збиток
4) немає правильної відповіді
Тест 168
У грудні 2016 р. підприємство придбало споруду за 30 000 грн. Споруда немає
ліквідаційної вартості, а очікуваний строк її експлуатації – 20 років.
Амортизація споруди нараховується прямолінійним методом. Через 10 років
було здійснено капітальний ремонт споруди вартістю 9 000 грн. У результаті
очікується, що строк експлуатації споруди збільшиться на 2 роки. Чому
дорівнює річна сума амортизації споруди після капітального ремонту:
1) 1 000 грн
2) 1 800 грн
3) 1 500 грн
4) 2 000 грн
Тест 169
Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить:
1) від способу оцінки
2) способу придбання
3) іншого способу
4) комісійної винагороди
Тест 170
Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи – це:
1) активи, призначені для використання у процесі виробництва
2) активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12
місяців
3) всі активи, що не є оборотними
4) активи призначені для продажу
Тест 171
Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється:
1) за виписками банку
2) платіжними дорученнями
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3) рахунком – фактурою
4) акредитивом
Тест 172
Підприємством було придбано запаси у постачальника за 24000 грн. у т.ч. ПДВ,
витрати на транспортування запасів склали 1200 грн. у т.ч. ПДВ. Первісна
вартість запасів складе:
1) 21000 грн.
2) 25200 грн.
3) 25000 грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 173
Погашення дебіторської заборгованості готівкою відображається таким
записом:
1) Д-т 30 К-т 631
2) Д-т 30 К-т 38
3) Д-т 30 К-т 361
4) немає правильної відповіді
Тест 174
Дохід від реалізації споруди 24 000 грн., ПДВ, первісна вартість 25 000 грн.,
знос – 6000 грн. фінансовий результат від реалізації складе:
1) Д-т 793 К-т 441 – 1 000 грн
2) Д-т 442 К-т 793 – 1 000 грн
3) Д-т 793 К-т 441 – 5 000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 175
Підзвітні особи зобов‘язані звітувати про витрачання підзвітних сум на
виробничі (господарські) потреби:
1) наступного дня після отримання готівки під звіт
2) наступного робочого дня після отримання готівки під звіт
3) протягом 3 днів після отримання готівки під звіт
4) протягом 3 робочих днів після отримання підзвітної суми
Тест 176
На поточний рахунок надійшли кошти від різних дебіторів:
1) Д-т 311 К-т 631
2) Д-т 321 К-т 361
3) Д-т 361 К-т 701
4) Д-т 311 К-т 377
Тест 177
Ринкова вартість поточних фінансових інвестицій суттєво зросла, і
підприємство прийняло рішення про їх дооцінку. Вартість інвестицій 7 000
грн., індекс переоцінки – 2,5. Сума дооцінки фінансових інвестицій складає:
1) Д-т 352 К-т 746 – 10 500 грн
2) Д-т 352 К-т 421 – 12 500 грн
3) Д-т 351 К-т 746 – 12 500 грн
4) немає правильної відповіді
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Тест 178
Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку – це:
1) необоротні активи
2) нематеріальні активи
3) оборотні активи
4) фінансові інвестиції
Тест 179
На 1 жовтня 2016 року у касі підприємства було 2 000 грн. Протягом місяця у
касу надійшли гроші за реалізовані товари – 12 000 грн., та отримано з
розрахункового рахунку для виплати заробітної плати – 48 000 грн., за цей
самий період із каси виплачена заробітна плата 45 000 грн. та здано в банк на
розрахунковий рахунок виторг від реалізації товарів 8 000 грн., а також
витрачено на купівлю технічної літератури 650 грн. Визначте суму коштів у
касі станом на 1 листопада 2016 р.:
1) 1 550 грн
2) 450 грн
3) 8 350 грн
4) 21 050 грн
Тест 180
Одержано від постачальників і оприбутковано на склади підприємства
матеріали:
1) Д-т 201 К-т 361
2) Д-т 631 К-т 201
3) Д-т 201 К-т 631
4) Д-т 23 К-т 631
Тест 181
Підрахуйте суму втрат від браку в підсобному виробництві підприємства за
такими даними:
- виявлена забракована продукція – 1 600 грн.;
- предявлені претензії постачальникам, винним у поставці неякісних матеріалів
– 850 грн.;
- нарахована зарплата робітникам, зайнятим виправленням браку – 320 грн.;
- оприбутковані матеріали від кінцево забракованої продукції – 290 грн.
1) 1840 грн
2) 840 грн
3) 780 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 182
Що таке фінансові вкладення (інвестиції):
1) вкладення коштів підприємства в розвиток його основного капіталу
2) інвестиції фінансових структур, які направляються на розвиток
підприємницьких формувань
3) вкладення коштів підприємства в цінні папери та статутні капітали інших
підприємств
4) фінансові інвестиції для забезпечення інноваційного розвитку підприємств
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Тест 183
Якою буде сума втрат від невиправного браку за таких умов:
- нарахована зарплата робітникам за виправлення браку – 200 грн.;
- використані матеріали на виправлення браку – 242 грн.;
- утримані суми із зарплати робітників, винних у виникненні браку – 70 грн.;
- оприбутковані матеріали від невиправного браку – 32 грн.
1) 544 грн
2) 404 грн
3) 340 грн
4) 480 грн
Тест 184
Первісна вартість автомобіля – 20 000 грн. Очікуваний термін служби – 5 років.
Ліквідаційна вартість автомобіля – 2 000 грн. Для нарахування амортизації
обрано виробничий метод. За перший рік випуск продукції становив 20 00
одиниць. Чому дорівнює сума амортизації за перший рік, якщо очікуваний
обсяг виготовленої продукції на весь період експлуатації автомобіля становить
10 000 одиниць:
1) 3 600 грн
2) 3 960 грн
3) 3 636 грн
4) 3 240 грн
Тест 185
Підприємство придбало виробниче обладнання за 300, 0 тис. грн. (у т.ч. ПДВ –
50, 0 тис. грн.), крім того витратило 4, 0 тис. грн. на його доставку і 2, 0 тис.
грн. – на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Чому
дорівнює первісна вартість цього обладнання:
1) 256, 0 тис. грн
2) 250, 0 тис. грн
3) 300, 0 тис. грн
4) 306, 0 тис. грн
Тест 186
Як правильно відобразити вартість виявленого браку у процесі виробництва:
1) Д-т 23 К-т 24
2) Д-т 24 К-т 23
3) Д-т 26 К-т 24
4) Д-т 24 К-т 26
Тест 187
1 січня 2015 р. підприємством сплачено 6 000 грн. за передплату періодичної
преси на І півріччя 2015 р. Витрати за січень склали:
1) 1 000 грн. – інші операційні витрати
2) 1 000 грн. – адміністративні витрати
3) 6 000 грн. – адміністративні витрати
4) 6 000 грн. – витрати майбутніх періодів
Тест 188
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Сировина і матеріали, паливо, запасні частини та інші виробничі запаси
оцінюються та зараховуються на баланс:
1) за первісною вартістю
2) за цінами продажу
3) за фактичними витратами
4) немає правильної відповіді
Тест 189
Визначити прибуток (збиток) від реалізації на основі наведених даних:
Собівартість реалізованих товарів – 4 2000 грн., у т.ч. ПДВ. Дохід від реалізації
товарів – 5 4000 грн., у т.ч. ПДВ:
1) прибуток – 1 200 грн
2) збиток – 300,00 грн
3) прибуток – 3000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 190
Визначити суму чистого доходу від реалізації та бухгалтерське проведення,
яким відображається його закриття за наступними даними: Виручка від
реалізації готової продукції – 24 000 грн. (у т. ч. ПДВ):
1) Д-т 702 К-т 791 – 12 500 грн
2) Д-т 791 Кт 702 – 3 000 грн
3) Д-т 701 К-т 791 – 20 000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 191
Нараховані відсотки за облігаціями, які підлягають отриманню відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 373 К-т 732
2) Д-т 952 К-т 721
3) Д-т 732 К-т 373
4) немає правильної відповіді
Тест 192
Чи може підприємство зарплату, депоновану раніше, виплатити працівникові за
рахунок виручки, що надійшла до його каси:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 193
Підприємство має кілька філій. У цьому випадку ліміт каси встановлюється:
1) один загальний для головного підприємства, включаючи філії
2) для головного підприємства і головним підприємством окремо для кожної
філії
3) або один загальний, або окремі для головного підприємства і для філій за
рішенням головного підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 194
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Терміни внесення підприємством готівкової виручки до банку для її
зарахування на рахунок підприємства встановлюються:
1) банком, в якому у підприємства відкрито рахунок
2) підприємством за узгодженням з банком
3) підприємством без узгодження з банком
4) немає правильної відповіді
Тест 195
Готівкові кошти, що надійшли на підприємство в сумі, яка перевищує
встановлений ліміт каси, і на наступний робочий день були видані працівникам
як зарплата. Чи вважатиметься така готівка понадлімітною в день надходження:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 196
Чи повинні встановлюватися ліміт каси і терміни здачі виручки для приватного
підприємця, який працює на загальній системі оподаткування:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 197
Працівнику підприємства за ВКО видається аванс на відрядження. Чи
зобов‘язаний він вимагати у працівника паспорт для внесення його паспортних
даних до ВКО:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 198
Відповідно до Інструкції № 59 добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі
незалежно від статусу населеного пункту:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 199
Відповідно до Інструкції № 492 договір банківського рахунку та договір
банківського вкладу укладається в усній формі?
1) так
2) ні
3) в усній та письмовій
4) немає правильної відповіді
Тест 201
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Чи обов‘язкова відповідно до Положення № 879 присутність матеріально −
відповідальної особи при проведенні інвентаризації:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 202
Чи може підприємство, відповідно до Положення № 637, заробітну плату
виплатити працівникові за рахунок виручки, що надійшла до його каси:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 203
Залишку резерву сумнівних боргів на дату балансу відповідно до П(С)БО 10 не
може бути більше, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 204
Визначення курсових різниць за монетарними статтями проводиться на:
1) дату балансу
2) на дату балансу та на дату здійснення розрахунків
3) лише на дату здійснення розрахунків
4) немає правильної відповіді
Тест 205
Відповідно до П(С)БО 28, втрати від зменшення корисності групи активів, яка
генерує грошові потоки, визнаються, якщо сума очікуваного відшкодування
більша за її балансову вартість:
1) так
2) ні
3) лише на 50%
4) немає правильної відповіді
Тест 206
Відповідно до П(С)БО 8 фінансовий результат від вибуття нематеріальних
активів визначається як різниця між доходом та їх залишковою вартістю:
1) так
2) ні
3) як різниця між чистим доходом та їх залишковою вартістю
4) немає правильної відповіді
Тест 207
Відповідно до Інструкції № 59 термін відрядження визначається керівником
або його заступником але не може перевищувати 30 календарних днів:
1) так
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2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 208
Готівкові кошти надійшли на підприємство в сумі, що перевищує встановлений
ліміт каси, і на наступний робочий день були видані працівникам як зарплата.
Чи вважатиметься така готівка понадлімітною в день надходження:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 209
Згідно з Інструкцією № 492, якщо протягом 3 років підряд за поточним
рахунком клієнта не здійснювалися операції і на ньому не має залишку, банк
може закрити такий поточний рахунок клієнта:
1) так
2) ні
3) якщо протягом 1 року за поточним рахунком клієнта не здійснювалися
операції
4) немає правильної відповіді
Тест 210
Відповідальність за організацію інвентаризації на підприємстві відповідно до
Положення № 879 несе:
1) керівник
2) головний бухгалтер
3) бухгалтер
4) немає правильної відповіді
Тест 211
Чи є готівкові кошти, здані до банку через інкасатора після операційного часу
роботи банку, понадлімітними для підприємства:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 212
На заяві працівника з проханням повернути йому надміру витрачені кошти на
відрядження, що додається до ВКО, є дозвільна резолюція керівника. Чи
повинен керівник у цьому випадку підписувати і сам ВКО:
1) так
2) ні
3) лише у випадках закордонних відряджень
4) немає правильної відповіді
Тест 213
Контроль за правильним веденням касової книги відповідно до Положення №
637 покладається на:
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1) касира
2) головного бухгалтера
3) бухгалтера
4) вищесточу організацію
Тест 214
На необоротні активи, відповідно до П(С)БО 27, утримувані для продажу
амортизація нараховується:
1) так
2) ні
3) лише у випадках реалізації за кордон
4) немає правильної відповіді
Тест 215
Нерухомість, що утримується з метою продажу за умов звичайної
господарської діяльності вважається інвестиційною нерухомістю:
1) так
2) ні
3) вважається капітальною інвестицією
4) немає правильної відповіді
Тест 216
Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси
використовуються у послідовності їх надходження:
1) так
2) ні
3) у послідовності зворотній їх надходженню
4) немає правильної відповіді
Тест 217
Видача готівки під звіт на придбання канцтоварів дозволяється на строк:
1) не більше десяти робочих днів
2) не більше п‘яти робочих днів
3) не більше трьох робочих днів
4) немає правильної відповіді
Тест 218
Видача готівки під звіт з каси відображається бухгалтерським записом:
1) Д-т 371 К-т 301
2) Д-т 372 К-т 301
3) Д-т 301 К-т 372
4) немає правильної відповіді
Тест 219
Передача готівки інкасаторам відображається бухгалтерським проведення:
1) Д-т 301 К-т 313
2) Д-т 333 К-т 301
3) Дт 334 К-т 314
4) немає правильної відповіді
Тест 220
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Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну
користь протягом відносно тривалого періоду, для якої характерні відсутність
матеріальної уречевленої основи та невизначеність розмірів майбутнього
прибутку від її використання є:
1) приватна власність
2) нематеріальні ресурси
3) нематеріальні активи
4) немає правильної відповіді
Тест 221
Які із наведених нижче активів відносяться до нематеріальних :
1) ліцензії, авторські права, права на об'єкти промислової власності, права на
користування землею тощо
2) приватна власність, промислова власність, інтелектуальна власність
3) інформаційна діяльність, комп‘ютерне забезпечення тощо
4) немає правильної відповіді
Тест 222
Права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а
також інші майнові права відносяться до:
1) нематеріальних ресурсів
2) нематеріальних активів
3) основних виробничих фондів
4) немає правильної відповіді
Тест 223
Економічна вигода відповідно до П(С)БО це:
1) можливість одержання підприємством активів, використання яких як
очікується, призведе до одержання грошових коштів
2) потенційна можливість одержання підприємством грошових коштів від
використання активів
3) здатність підприємства одержувати прибуток від фінансової діяльності
підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 224
Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів
здійснюється з використанням методу:
1) 100% при передачі в експлуатацію
2) 50% при передачі в експлуатацію та 50% при списанні
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 225
Нематеріальні активи визнаються активом якщо:
1) їх можна продати на ринку
2) їх можна обміняти на подібні активи
3) їх оцінку можна достовірно визначити та вони приносять економічну вигоду
для підприємства
4) немає правильної відповіді
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Тест 226
Підприємство в січні придбало оргтехніку за 30000 грн. і визначило термін її
корисного використання 3 роки, а ліквідаційну вартість – 3000 грн. Для
нарахування амортизації встановлено прямолінійний метод. 31 грудня
поточного року залишкова вартість складе:
1) 18000 грн
2) 10000 грн
3) 19000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 227
Система норм, яка визначає права авторів наукових публікацій, художніх
творів, програмного забезпечення та їх взаємовідносини з іншими особами:
1) авторські права
2) суміжні права
3) патент
4) немає правильної відповіді
Тест 228
До фінансових інвестицій не відносяться:
1) поштові марки, сплачені проїзні квитки, путівки в санаторії тощо
2) платіжні доручення, вимоги, акредитиви, чеки
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) акції, облігації, депозитні сертифікати тощо
Тест 229
Гудвіл це:
1) нематеріальний актив, вартість якого визначається, як різниця між
балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як
цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання
найкращих управлінських прийомів, методів, домінуючої позиції на ринку
товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо
2) ціна підприємства, зумовлена добрим іменем, діловими зв'язками, що
забезпечують йому певний прибуток або іншу користь протягом тривалого
періоду
3) ділова репутація підприємства в конкурентному ринковому середовищі
4) немає правильної відповіді
Тест 230
Брак у виробництві це :
1) продукція, напівфабрикати, деталі, вузли, які не відповідають за своєю
якістю встановленим стандартам і технічним умовам та які не можуть бути
використані за своїм прямим призначенням (або можуть бути використані після
додаткових витрат на виправлення дефектів)
2) продукція, яка не відповідає державним стандартам
3) продукція, яка не може бути реалізована покупцю
4) немає правильної відповіді
Тест 231
Який ПСБО регулює облік запасів на підприємстві:
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1) ПСБО 9
2) ПСБО 7
3) ПСБО 8
4) немає правильної відповіді
Тест 232
Довгострокові фінансові інвестиції це:
1) інвестиції на строк, що перевищує один рік, та які не можуть бути вільно
реалізовані в будь який момент
2) інвестиції на один рік, та які не можуть бути вільно реалізовані в будь який
момент
3) витрати підприємства на придбання цінних паперів
4) немає правильної відповіді
Тест 233
Згідно П(С)БО 12 нематеріальні активи це:
1) немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути
ідентифікований (відокремлений від підприємства) 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
2) матеріальні цінності, які утримується підприємством з метою використання
в господарській діяльності
3) немонетарний актив, який не має матеріальної форми та утримується
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року
4) немає правильної відповіді
Тест 234
Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов‘язання особи, що його
видала сплатити певну суму по настанні установленого терміну на користь
власника цінного паперу це:
1) вексель
2) облігація
3) акція
4) сертифікат
Тест 235
Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і
підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього
цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого
відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску це:
1) облігація
2) вексель
3) акція
4) сертифікат
Тест 236
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Безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного капіталу
акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу АТ у вигляді
дивідендів, а також на участь в управлінні товариством це:
1) облігація
2) вексель
3) акція
4) сертифікат
Тест 237
Нестача готівки в касі виявлена при інвентаризації відшкодовується за рахунок:
1) матеріально-відповідальної особи, вина якої доведена:
2) головного бухгалтера
3) списується на витрати підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 238
Перераховування з поточного рахунку авансу постачальникам відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 372 К-т 311
2) Д-т 371 К-т 311
3) Д-т 311 К-т 371
4) Д-т 631 К-т 311
Тест 239
Одержання короткострокового векселя від покупців і замовників
відображається бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 361 К-т 341
2) Д-т 341 К-т 361
3) Д-т 631 К-т 621
4) Д-т 341 К-т 311
Тест 240
Утримання із заробітної плати працівника суми завданих збитків
відображається бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 661 К-т 716
2) Д-т 375 К-т 716
3) Д-т 661 К-т 375
4) Д-т 661 К-т 311
Тест 241
Бухгалтерським проведенням Дт 374 Кт 631 відображається господарська
операція:
1) пред‘явлення претензії постачальникам
2) сплата постачальниками зобов‘язань за претензією
3) отримання претензії від постачальника за невиконання договірних
зобов‘язань
4) отримання коштів від постачальника за претензіями
Тест 242
Бухгалтерським проведенням Д-т 662 К-т 30 відображається господарська
операція:
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1) виплата з каси заробітної плати
2) виплата з каси премії працівникам
3) виплата з каси депонованої заробітної плати
4) немає правильної відповіді
Тест 243
Бухгалтерським проведенням Д-т 372 К-т 30 відображається господарська
операція:
1) виплата з каси авансу постачальникам
2) виплата з каси авансу підзвітним особам
3) виплата з каси коштів дебіторам
4) немає правильної відповіді
Тест 244
Статті грошових коштів, а також інших активів та зобов‘язань, які будуть
отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх
еквівалентів це:
1) монетарні статті балансу
2) немонетарні статті балансу
3) статті активу балансу
4) статті пасиву балансу
Тест 245
Курсова різниця це:
1) різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при
різних валютних курсах
2) це зміна валютного курсу по відношенню до гривні
3) це різниця між курсом НБУ та комерційним курсом
4) немає правильної відповіді
Тест 246
Виписка банку це:
1) документ, що видається банком підприємству і відображає наявність та рух
грошових коштів на його поточному рахунку
2) документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових в
касі підприємства
3) документ, що видається банком підприємству і відображає стан розрахунків
підприємства на певну дату
4) немає правильної відповіді
Тест 247
Валютний курс це:
1) встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці
іншої держави
2) встановлений комерційним банком курс грошової одиниці України до
грошової одиниці іншої держави
3) це різниця між курсом НБУ та комерційним курсом
4) немає правильної відповіді
Тест 248
Валюта України це:
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1) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших
формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території
України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти, що
знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до банківських та
інших кредитно-фінансових установ на території України; платіжні документи
та інші цінні папери, виражені у валюті України
2) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших
формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території
України
3) грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у тому
числі обігові, пам‘ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами
на території України
4) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання
Тест 249
Грошові документи це:
1) документи, що знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії,
пансіонати і будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки тощо
2) документи встановленої форми, що застосовуються для здійснення
первинного обліку готівки в касі
3) документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси
підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням
4) немає правильної відповіді
Тест 250
Рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для
зберігання грошових коштів та проведення операцій по розрахунках
підприємства це:
1) поточний рахунок
2) депозитний рахунок
3) валютний рахунок
4) транзитний рахунок
Тест 251
Поточний рахунок підприємства в банку це :
1) рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для
проведення операцій по розрахунках підприємства
2) рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для
зберігання грошових коштів та проведення операцій по розрахунках
підприємства
3) рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для
зберігання грошових коштів
4) немає правильної відповіді
Тест 252
Свідоцтво банку про терміновий процентний внесок, що засвідчує право
вкладника (тільки юридичної особи) на одержання після встановленого терміну
суми внеску і відсотків по ньому це:
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1) депозитний сертифікат
2) ощадний сертифікат
3) ліцензія
4) нематеріальний актив
Тест 253
Документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає
вимогам, установленим законодавством про цінні папери це:
1) цінний папір
2) нематеріальний актив
3) ліцензія
4) сертифікат
Тест 254
Вид цінних паперів на пред'явника, що засвідчують внесення їх власниками
грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу
це:
1) казначейські зобов'язання
2) ліцензія
3) депозитний сертифікат
4) сертифікат
Тест 255
До собівартості придбаної підприємством фінансової інвестиції не
включається:
1) ціна її придбання
2) комісійна винагорода посередників
3) мито, податки, збори, обов‘язкові платежі
4) адміністративні витрати
Тест 256
До собівартості придбаної підприємством фінансової інвестиції включається:
1) комісійна винагорода посередників:
2) адміністративні витрати
3) витрати на збут
4) загальновиробничі витрати
Тест 257
Довгострокові фінансові інвестиції з метою ведення обліку поділяються на:
1) інвестиції пов‘язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі; Інші
інвестиції пов‘язаним сторонам; Інвестиції непов‘язаним сторонам
2) довгострокові фінансові інвестиції в Україні та за кордоном
3) довгострокові фінансові інвестиції в національні та іноземній валюті
4) інвестиції пов‘язаним сторонам та інвестиції непов‘язаним сторонам
Тест 258
Особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони
контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття
фінансових й оперативних рішень іншою стороною це:
1) пов‘язані сторони
2) непов‘язані сторони
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3) юридичні особи
4) фізичні особи
Тест 259
Асоційоване підприємство – підприємство, в якому інвестору належить акцій:
1) понад 25%
2) понад 50%
3) понад 20%
4) понад 51%
Тест 260
Дочірнє підприємство - підприємство, що перебуває під контролем
материнського (холдингового) підприємства, якому належить:
1) менше 50% акцій
2) менше 25% акцій
3) більше 50 % акцій
4) немає правильної відповіді
Тест 261
Повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та
комерційної політики об‘єкта інвестування без здійснення контролю цієї
політики це:
1) суттєвий вплив
2) метод участі в капіталі
3) фінансові інвестиції
4) інструмент власного капіталу
Тест 262
Метод ефективної ставки відсотка це:
1) метод нарахування амортизації фінансових інвестицій
2) метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума
амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою
відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок
періоду, за який нараховується відсоток
3) метод нарахування амортизації необоротних активів
4) метод списання запасів
Тест 263
Ефективна ставка відсотка визначається за формулою:
1) ЕСВ = РСВ ± РСД (РСП) / (РВО + НВО): 2
2) ЕСВ = РСВ ± РСД (РСП) х (РВО + НВО): 2
3) ЕСВ = РСВ ± РСД (РСП) / (РВО + НВО) х 2
4) ЕСВ = РСВ ± РСД (РСП) - (РВО + НВО) х 2
Тест 264
Собівартість фінансових інвестицій з урахуванням часткового їх списання
внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму
амортизації дисконту (премії) це:
1) амортизована собівартістю фінансових інвестицій
2) ефективна ставка відсотка
3) первісна вартість фінансових інвестицій
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4) собівартість придбання
Тест 265
Метод участі в капіталі це:
1) метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій
збільшується на суму збільшення частки інвестора у власному капіталі об‘єкта
інвестування
2) метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій
зменшується на суму частки інвестора у власному капіталі об‘єкта інвестування
3) метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій
відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення
частки інвестора у власному капіталі об‘єкта інвестування
4) немає правильної відповіді
Тест 266
Частка інвестора в капіталі об‘єкта інвестування 60%. Інвестоване
підприємство отримало прибуток у розмірі 1.5 млн. грн. Дохід інвестора складе:
1) 900000 грн
2) 2600000 грн
3) 1500000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 267
Відображення інвестором частки у збитках дочірнього підприємства
відображається в обліку бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 792 К-т 96
2) Д-т 96 К-т 141
3) Д-т 442 К-т 792
4) Д-т 141 К-т 311
Тест 268
Сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату це :
1) дебіторська заборгованість
2) кредиторська заборгованість
3) сумнівна заборгованість
4) безнадійна заборгованість
Тест 269
Дебіторська заборгованість це:
1) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату
2) сума заборгованості дебіторів дату балансу
3) сума заборгованості підзвітних осіб на дату складання бухгалтерської
звітності
4) сума заборгованості підприємству фізичних та юридичних осіб на кінець
звітного періоду
Тест 270
Сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в
ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти
місяців з дати балансу відноситься до:
1) поточної заборгованості
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2) довгострокової заборгованості
3) сумнівної заборгованості
4) чистореалізаційної заборгованості
Тест 271
Сума поточної заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за
вирахуванням резерву сумнівних боргів це:
1) безнадійна заборгованість
2) чиста вартість реалізації запасів
3) чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості
4) чиста вартість реалізації необоротних активів
Тест 272
Майно, що передано у фінансову оренду це:
1) поточна дебіторська заборгованість
2) довгострокова дебіторська заборгованість
3) поточна і довгострокова дебіторська заборгованість
4) кредиторська заборгованість
Тест 273
Фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги) це:
1) кредитор
2) дебітори
3) постачальники
4) покупці
Тест 274
Покупці це:
1) фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги)
2) дебітори, які винні постачальникам певну суму коштів за товари чи послуги
3) учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна
продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору
4) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів
Тест 275
Учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна
продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору
це:
1) кредитори
2) постачальники
3) замовники
4) покупці
Тест 276
Замовники це:
1) фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги)
2) дебітори, які винні постачальникам певну суму коштів за товари чи послуги
3) учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна
продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником договору
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4) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів
Тест 277
Службове відрядження це:
1) поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об‘єднання,
установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи
2) поїздка працівника до іншого населеного пункту для придбання товарів
3) поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об‘єднання,
установи, організації до іншого населеного пункту на строк більше 30 днів
4) поїздка працівника за кордон на певний строк
Тест 278
Поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об‘єднання,
установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи це:
1) відрядна заробітна плата
2) робоча поїздка
3) службове відрядження
4) ділова зустріч
Тест 279
Граничні норми добових на відрядження працівників підприємства в межах
України та за кордон визначаються:
1) Наказом по підприємству
2) Податковим кодексом України
3) Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
4) П(С)БО
Тест 280
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги,
щодо якої існує невпевненість її погашення боржником це:
1) безнадійна заборгованість
2) сумнівна заборгованість
3) балансова заборгованість
4) заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу
Тест 281
Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості
(Дзн) визначається за формулою:
1) Кс = (∑Бзн : ∑Дзн): і
2) Кс = (∑Бзн : ∑Дзн)х і
3) Кс = (∑Бзн х ∑Дзн): і
4) Кс = (∑Бзн : ∑Дзн): 2
Тест 282
Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов‘язання особи, що його
видала сплатити певну суму по настанні установленого терміну на користь
власника це:
1) облігація
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2) акція
3) вексель
4) сертифікат
Тест 283
Вексель це:
1) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов‘язання особи, що
отримала вексель (векселедавця) сплатити певну суму по настанні
установленого терміну на користь власника векселя (векселеотримувача)
2) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов‘язання особи, що
видала вексель (векселедавця) сплатити певну суму по настанні установленого
терміну на користь власника векселя (векселеотримувача)
3) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов‘язання особи, що
отримала вексель (векселедавця) отримати певну суму грошових коштів особі
що видала вексель
4) немає правильної відповіді
Тест 284
Нарахування відсотків за одержаним довгостроковим векселем відображається
в обліку бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 182 К-т 373
2) Д-т 373 К-т 182
3) Д-т 311 К-т 373
4) Д-т 373 К-т 732
Тест 285
Бухгалтерським проведенням Д-т 373 К-т 732 відображається:
1) нарахування відсотків за одержаним довгостроковим векселем
2) сплата відсотків за виданим векселем
3) отримання відсотків за одержаним векселем
4) списання відсотків на фінансовий результат
Тест 286
Бухгалтерським проведенням Д-т 732 К-т 792 відображається:
1) отримання фінансового доходу
2) списання фінансового доходу (відсотків) на фінансовий результат
3) отримання відсотків за одержаним векселем
4) отримання відсотків за виданим векселем
Тест 287
Простий вексель це:
1) цінний папір, який виписується векселеотримувачем і містить нічим не
обумовлене зобов‘язання сплатити певну суму грошей кредитору
2) цінний папір, який виписується позичальником (векселедавцем) і містить
нічим не обумовлене зобов‘язання сплатити певну суму грошей дебітору
3) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов‘язання особи, що
отримала вексель (векселедавця) отримати певну суму грошових коштів особі
що видала вексель
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4) цінний папір, який виписується позичальником (векселедавцем) і містить
нічим не обумовлене зобов‘язання сплатити певну суму грошей кредитору
(векселеотримувачу)
Тест 288
Цінний папір, який виписується кредитором (векселедавцем) і містить нічим не
обумовлену пропозицію позичальникові сплатити певну суму грошей третій
особі це:
1) простий вексель
2) переказний вексель
3) відсотковий вексель
4) безвідсотковий вексель
Тест 289
Переказний вексель це:
1) цінний папір, який виписується кредитором (векселедавцем) і містить нічим
не обумовлену пропозицію позичальникові сплатити певну суму грошей третій
особі
2) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов‘язання особи, що
отримала вексель (векселедавця) отримати певну суму грошових коштів особі
що видала вексель
3) цінний папір, який виписується векселеотримувачем і містить нічим не
обумовлене зобов‘язання сплатити певну суму грошей кредитору
4) цінний папір, який виписується позичальником (векселедавцем) і містить
нічим не обумовлене зобов‘язання сплатити певну суму грошей дебітору
Тест 290
Відсотковий вексель це:
1) цінний папір, який виписується позичальником (векселедавцем) і містить
нічим не обумовлене зобов‘язання сплатити певну суму грошей дебітору
2) цінний папір, який виписується векселеотримувачем і містить нічим не
обумовлене зобов‘язання сплатити певну суму грошей кредитору
3) вексель, на якому зазначена сума погашення та відсоток, який буде сплачено
векселеодержувачу за відстрочення платежу
4) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов‘язання особи, що
видала вексель (векселедавця) сплатити певну суму по настанні установленого
терміну на користь власника векселя (векселеотримувача)
Тест 291
Вексель, на якому зазначена сума погашення та відсоток, який буде сплачено
векселеодержувачу за відстрочення платежу це:
1) простий вексель
2) переказний вексель
3) безвідсотковий вексель
4) відсотковий вексель
Тест 292
Величина резерву сумнівних боргів це:
1) добуток усієї поточної дебіторської заборгованості на коефіцієнт сумнівності
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2) добуток довгострокової дебіторської заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги на коефіцієнт сумнівності
3) добуток поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги окремої групи на коефіцієнт сумнівності
4) добуток поточної
та довгострокової дебіторської заборгованості на
коефіцієнт сумнівності
Тест 293
Акцепт це:
1) офіційно засвідчена вимога здійснення встановлених законодавством про
вексельний обіг дій за векселем і свідчення про їх не виконання
2) спеціальний напис на векселі, за яким векселедержатель передає всі або
тільки певні права набувачеві векселя
3) засвідчена підписом керівника згода оплатити переказний вексель у тому
вигляді, в якому його пред'явлено до платежу
4) засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) згода
оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому його пред'явлено до
платежу
Тест 294
Засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) згода
оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому його пред'явлено до
платежу це:
1) акцепт
2) вексель
3) трасат
4) трасант
Тест 295
Акцептант це:
1) особа, яка не бере на себе зобов'язання платежу за переказним векселем
(трасат або посередник в акцепті)
2) особа, яка ручається за повний або частковий та своєчасний платіж за
векселем шляхом прийняття на себе вексельного зобов'язання за чужим
вексельним боргом
3) особа, яка бере на себе зобов'язання платежу за переказним векселем (трасат
або посередник в акцепті)
4) особа, яка не ручається за повний або частковий та своєчасний платіж за
векселем
Тест 296
Авалювання це:
1) офіційно засвідчена вимога здійснення встановлених законодавством про
вексельний обіг дій за векселем і свідчення про їх не виконання
2) засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) згода
оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому його пред'явлено до
платежу
3) прийняття будь-якою особою зобов'язання оплатити будь-які цінні папери
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4) прийняття будь-якою особою зобов'язання оплатити вексель повністю або
частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб у разі не оплати векселя
платником у строк або у разі неможливості отримати платіж за векселем у
строк
Тест 297
Добові витрати відшкодовуються підзвітній особі в:
1) єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту куди відправляється
особа
2) залежно від статусу населеного пункту куди відправляється особа
3) не залежно від населеного пункту та країни куди відправляється особа
4) розмір визначається касиром
Тест 298
Окремим видом витрат, що не потребує спеціального документального
підтвердження є:
1) витрати на проїзд
2) добові витрати
3) витрати на найм житла
4) витрати на попереднє замовлення квитків
Тест 299
За відрядженим працівником зберігається:
1) місце роботи (посада) та середній заробіток за час відрядження
2) місце роботи (посада)
3) лише середній заробіток за час відрядження
4) оклад
Тест 301
Працівникові, відрядженому в межах України, відшкодовується плата за
бронювання місця у готелі (мотелі) у розмірі:
1) не більш як 50 відсотків вартості такого місця за одну добу згідно з
поданими підтвердними документами в оригіналі
2) більше як 20 відсотків вартості такого місця за одну добу згідно з поданими
підтвердними документами в оригіналі
3) не більш як 30 відсотків вартості такого місця за одну добу згідно з
поданими підтвердними документами в оригіналі
4) у сумі визначеній керівником підприємства чи установи
Тест 302
Добові виплачуються:
1) за кожний день (за винятком днів вибуття та прибуття) перебування
працівника у відрядженні в межах України, не враховуючи вихідні, святкові й
неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками)
2) за кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування
працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й
неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками)
3) за кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування
працівника у відрядженні в межах України, без врахування вихідних,
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святкових й неробочих днів та час перебування в дорозі (разом з
вимушеними зупинками)
4) за кожний день (виключаючи день вибуття та день прибуття) перебування
працівника у відрядженні в межах України, без врахування вихідних,
святкових й неробочих днів та час перебування в дорозі (разом з
вимушеними зупинками)
Тест 303
Строк відрядження працівників, які направляються для виконання в межах
України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт:
1) не повинен перевищувати терміну будівництва об'єктів
2) не більш як 30 календарних днів
3) не більш як 90 календарних днів
4) 3 місяці
Тест 304
Витрати на службове відрядження відшкодовуються лише за наявності
документів:
1) в оригіналі
2) ксерокопії
3) ксерокопії завіреної керівником
4) в оригіналі чи ксерокопії
Тест 305
Відповідно до Інструкції № 59 побутові послуги, що включені до рахунків на
оплату вартості проживання у місцях проживання оплачуються підзвітній
особі у розмірі:
1) не більш як 20 відсотків сум добових витрат для держави, до якої
відряджається працівник
2) не більш як 10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої
відряджається працівник
3) не більш як 50 відсотків сум добових витрат для держави, до якої
відряджається працівник
4) у розмірі визначеному керівником підприємства
Тест 306
За час затримки у відрядженні без поважних причин працівникові:
1) не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати,
витрати на найм житлового приміщення та інші витрати
2) виплачується заробітна плата, відшкодовуються добові витрати, витрати на
найм житлового приміщення та інші витрати
3) виплачується лише заробітна плата
4) відшкодовуються лише втрати на харчування
Тест 307
Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за
зовнішньоекономічними
договорами
(контрактами) не повинен
перевищувати:
1) 60 календарних днів, за винятком випадків, установлених Кабінетом
Міністрів України
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2) одного року
3) 30 календарних днів
4) 90 календарних днів
Тест 308
Документом, що свідчить про здавання виручки до банку є:
1) копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою),
засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача
2) відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки,
засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки
(штампа) банку
3) чек банкомата та квитанція, яка містить обов'язкові реквізити документа на
переказ готівки і підтверджує внесення відповідної суми готівки до програмнотехнічного комплексу самообслуговування та здійснення ініціювання операції
з переказу готівки
4) всі відповіді правильні
Тест 309
Одноразові видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, окремим
особам проводяться:
1) як правило, за видатковими касовими ордерами
2) розрахунковою відомістю
3) чеком
4) оборотною відомістю
Тест 310
Для виведення залишку готівки в касі, при проведенні інвентаризації, не
приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача
готівки з каси не підтверджена підписом:
1) керівника
2) одержувача
3) одержувача та керівника
4) головного бухгалтера, одержувача, керівника
Тест 311
Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі, проводиться:
1) за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну
особу або за окремою видатковою відомістю
2) за прибутковими касовими ордерами
3) чеком
4) немає правильної відповіді
Тест 312
Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити
поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються:
1) протягом одного року і на цьому рахунку немає залишку коштів
2) протягом п‘яти років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів
3) протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів
4) не закривається в жодному разі
Тест 313
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Інвентаризація активів та зобов‘язань на підприємстві проводиться відповідно
до:
1) Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
2) Положення про інвентаризацію активів та зобов‘язань № 879
3) Інструкції № 69
4) П(С)БО
Тест 314
Керівник підприємства не підписує:
1) Прибутковий касовий ордер
2) Видатковий касовий ордер, доручення на отримання валюти та розрахунок
про витрати
3) заявку, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати
4) доручення на отримання валюти
Тест 315
Керівник підприємства не підписує:
1) фінансовий звіт
2) платіжну відомість
3) звіт про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт
4) прибутковий касовий ордер
Тест 316
Термін зберігання касових документів на підприємстві становить:
1) один рік, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки
2) три роки, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки
3) п‘ять років
4) касові документи після їх використання знищуються
Тест 317
Приватним підприємством "А" на рахунок іншого приватного підприємства «Б»
внесено 10000 грн через касу банку. Ця операція є готівковою та безготівковою
для таких учасників розрахунків:
1) "А" – безготівковою, "Б" – готівковою
2) Для обох – безготівковою
3) Для обох – готівковою
4) "А" – готівковою, "Б" – безготівковою
Тест 318
Оприбуткування надлишку виробничих запасів відображається бухгалтерським
проведенням:
1) Д-т 947 К-т 20
2) Д-т 20 К-т 719
3) Д-т 20 К-т 746
4) Д-т 26 К-т 719
Тест 319
Списання готової продукції внаслідок уцінки відображається бухгалтерським
проведенням:
1) Д-т 793 К-т 975
2) Д-т 975 К-т 26
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3) Д-т 26 К-т 946
4) Д-т 946 К-т 26
Тест 320
Бухгалтерським проведенням Д-т 112 К-т 631 відображається:
1) надходження малоцінних необоротних матеріальних активів від
постачальника
2) надходження малоцінних швидкозношуваних предметів від постачальника
3) реалізація малоцінних швидкозношуваних предметів покупцям
4) реалізація малоцінних необоротних матеріальних активів покупцям
Тест 321
Під час встановлення ліміту залишку готівки у касі виплати, пов‘язані з
оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів:
1) зараховуються
2) не враховуються
3) враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат
4) є понадлімітними
Тест 322
Взаємозарахування
забргованостей
відображається
бухгалтерським
проведенням:
1) Д-т 311 К-т 361
2) Д-т 361 К-т 631
3) Д-т 631 К-т 361
4) Д-т 631 К-т 311
Тест 323
Бухгалтерським проведенням Д-т 361 К-т 712 відображається:
1) отримання доходу від реалізації інших оборотних активів
2) отримання виручки від реалізації нематеріальних активів покупцям
3) реалізація готової продукції покупцям
4) реалізація малоцінних необоротних матеріальних активів покупцям
Тест 324
Вартість придбаних еквівалентів грошових коштів відображається за:
1) Д-т 351
2) Д-т 141
3) К-т 351
4) Д-т 352
Тест 325
Довгострокові фінансові інвестиції боргового типу, якщо вплив інвестора не
суттєвий, відображаються на рахунку:
1) 143
2) 142
3) 141
4) 151
Тест 326
Якщо вартість фінансових інвестицій, які оцінюються за справедливою
вартістю, знижується на ринку, то інвестор виконує запис за:
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1) Д-т 97
2) Д-т 95
3) К-т 72
4) Д-т 72
Тест 327
Сума перевищення номінальної вартості боргових цінних паперів над вартістю,
за якою вони випускаються на фінансовий ринок, - це:
1) дисконт
2) премія
3) аллонж
4) аваль
Тест 328
Уцінення вартості поточних інвестицій відображається наступною
кореспонденцією рахунків:
1) Д-т 975 К-т 352
2) Д-т 352 К-т 73
3) Д-т 96 К-т 143
4) Д-т 143 К-т 311
Тест 329
Придбання пакета акцій в обліку відображається записами:
1) Д-т 14 К-т 311
2) Д-т 14 К-т 73
3) Д-т 373 К-т 73
4) Д-т 14 К-т 373
Тест 330
Якщо об‘єкт інвестування (метод оцінювання інвестицій за участю у капіталі) в
поточному році отримав прибуток, то частка інвестора буде відображатися
записами:
1) Д-т 141 К-т 72
2) Д-т 143 К-т 73
3) Д-т 96 К-т 141
4) Д-т 96 К-т 143
Тест 331
Амортизація дисконту під час придбання довгострокових фінансових
інвестицій (оцінювання інвестицій – за амортизованою собівартістю) в обліку
відображається:
1) у складі доходів
2) у складі витрат
3) не відображається
4) на позабалансовому рахунку
Тест 332
Якщо об‘єкт інвестування (оцінювання інвестицій за методом участі у капіталі)
збільшив свій додатковий капітал, то балансова вартість довгострокових
фінансових інвестицій у інвестора:
1) збільшиться
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2) зменшиться
3) не зміниться
4) зменшиться пропорційно питомій вазі частки інвестора
Тест 333
Інформація про довгострокові фінансові інвестиції в балансі наводиться у
складі:
1) необоротних активів
2) оборотних активів
3) витрат майбутніх періодів
4) поточних зобов‘язань
Тест 334
Основні принципи оцінювання та відображення в обліку фінансових інвестицій
визначаються:
1) П(С)БО 12
2) П(С)БО 10
3) П(С)БО 27
4) П(С)БО 13
Тест 335
Еквіваленти грошових коштів належать до:
1) поточних фінансових інвестицій
2) довгострокових фінансових інвестицій
3) капітальних інвестицій
4) деривативів
Тест 336
Фінансові інвестиції, придбані для продажу, на дату балансу оцінюються за:
1) справедливою вартістю
2) амортизованою собівартістю
3) первісною вартістю
4) методом участі у капіталі
Тест 337
Уцінення довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу в обліку
відображається записом:
1) Д-т 975 К-т 14
2) Д-т 14 К-т 73
3) Д-т 14 К-т 72
4) Д-т 952 К-т 14
Тест 338
Визначення амортизованої собівартості фінансових інвестицій характерне для:
1) довгострокових інвестицій
2) поточних інвестицій
3) деривативів
4) цінних паперів
Тест 339
Вартість послуг брокера під час придбання поточних фінансових інвестицій:
1) включається до їх собівартості
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2) відноситься на адміністративні витрати
3) відноситься на інші витрати операційної діяльності
4) списується на зменшення сальдо нерозподіленого прибутку звітного періоду
Тест 340
Облік поточних фінансових інвестицій ведеться на рахунку:
1) 22
2) 35
3) 14
4) 15
Тест 341
Витрати на придбання необоротних активів обліковуються на рахунку:
1) 10
2) 11
3) 12
4) 15
Тест 342
Включення витрат, пов‘язаних з придбанням до первісної вартості необоротних
активів в обліку відображається за:
1) Д-т 10
2) Д-т 11
3) Д-т 12
4) К-т 15
Тест 343
Основні засоби на баланс підприємства оприбутковуються за:
1) середньозваженою собівартістю
2) договірною вартістю придбання
3) первісною вартістю
4) ідентифікованою собівартістю
Тест 344
Первісна вартість придбаних основних засобів складається з:
1) повної собівартості
2) лише з вартості придбання за договором (без ПДВ)
3) купівельної вартості (без ПДВ) та витрат на доставку й встановлення (без
ПДВ)
4) ідентифікованої собівартості
Тест 345
Придбані у постачальника основні засоби оприбутковуються на підставі:
1) акта на списання основних засобів
2) акта приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
3) виписки банку
4) інвентарної картки обліку основних засобів
Тест 346
Річна норма амортизації розраховується за наступною формулою: (Первісна
вартість – Ліквідаційна вартість) / строк корисного використання згідно з
методом нарахування амортизації:
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1) виробничим
2) прямолінійним
3) кумулятивним
4) прискореного зменшення залишкової вартості
Тест 347
Річна норма амортизації розраховується за наступною формулою: фактичний
річний обсяг виробництва продукції х виробничу ставку амортизації згідно з
методом нарахування амортизації:
1) виробничим
2) кумулятивним
3) прямолінійним
4) прискореного зменшення залишкової вартості
Тест 348
Метод амортизації нематеріальних активів відповідно до ПСБО:
1) визначається фіскальним органом
2) обирається підприємством самостійно
3) встановлюється міністерством
4) встановлюється банком
Тест 349
Методологія обліку основних засобів регламентується таким стандартом
бухгалтерського обліку:
1) П(С)БО № 7
2) П(С)БО № 11
3) П(С)БО № 16
4) П(С)БО № 15
Тест 350
Не включається до первісної вартості основних засобів згідно з ПСБО № 7:
1) витрати на встановлення, монтаж, налагодження основних засобів
2) адміністративні витрати
3) сума ввізного мита
4) витрати зі страхування ризиків, доставки основних засобів
Тест 351
Згідно з Податковим кодексом України основні засоби поділяються на:
1) 16 груп
2) 3 групи
3) 4 групи
4) у податковому обліку поділ на групи не передбачено
Тест 352
Витрати на здійснення поточного ремонту виробничих основних засобів:
1) збільшують балансову вартість основних засобів
2) включаються до виробничої собівартості продукції
3) відносяться на інші операційні витрати
4) збільшують розмір заборгованості перед постачальниками
Тест 353
Витрати на модернізацію основного засобу, що використовується для
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адміністративних потреб, відображаються в обліку записом:
1) Д-т 15 К-т 66, 65, 20
2) Д-т 92 К-т 66, 65, 20
3) Д-т 91 К-т 66, 65, 20
4) Д-т 10 К-т 66, 65, 20
Тест 354
Безоплатно отримані основні засоби оцінюються:
1) за залишковою вартістю
2) за справедливою вартістю
3) за вартістю, погодженою із засновниками підприємства
4) за договірною вартістю
Тест 355
Запис Д-т 105 К-т 46 складається у випадку:
1) одержання від засновника підприємства автомобіля як внеску до статутного
капіталу
2) одержання від засновника підприємства машин чи обладнання як внеску до
статутного капіталу
3) безоплатного одержання автомобіля як об‘єкта основних засобів
4) одержання автомобіля у результаті обміну на подібний об‘єкт
Тест 356
Балансову вартість основних засобів збільшують наступні операції:
1) виконання ремонтних робіт вартістю понад 1000 грн
2) поточний ремонт
3) добудова та реконструкція
4) зменшення корисності
Тест 357
Аналітичний облік основних засобів організується з використанням:
1) інвентарних карток
2) карток обліку руху основних засобів
3) книг складського обліку
4) актів приймання – передачі та прибуткових накладних
Тест 358
Дата, з якої слід починати відображати амортизацію об‘єкта основних засобів у
бухгалтерському обліку, якщо об‘єкт було придбано 10 січня:
1) 1 січня
2) 10 січня
3) 1 лютого
4) 1 квітня
Тест 359
Дата, з якої слід припинити нарахування амортизації на об‘єкт основних
засобів, якщо його реалізовано 15 лютого:
1) 15 лютого
2) 1 березня
3) 1 квітня
4) 31 грудня
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Тест 360
За кредитом рахунка 13 відображається:
1) сума нарахованих амортизаційних відрахувань
2) сума списаних амортизаційних відрахувань
3) сума уцінення вартості основних засобів
4) балансова вартість нестач основних засобів
Тест 361
У підсумок валюти балансу основні засоби включаються:
1) за первісною вартістю
2) за залишковою вартістю
3) за ліквідаційною вартістю
4) за амортизованою собівартістю
Тест 362
Отримані в операційну оренду об‘єкти основних засобів в обліку орендаря
відображаються за:
1) Д-т 10
2) К-т 10
3) Д-т 15
4) Д-т 01
Тест 363
Рахунок 286 під час відображення операцій з реалізації основних засобів
використовується у такому випадку:
1) коли об‘єкт було модифіковано у процесі експлуатації
2) якщо об‘єкт використовувався більше року
3) якщо об‘єкт було придбано з метою подальшого продажу
4) якщо строк корисного використання об‘єкта закінчився
Тест 364
Під час відображення уцінення вартості основних засобів складається
кореспонденція за дебетом рахунка:
1) 41
2) 97
3) 10
4) 15
Тест 365
Суму дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального
операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу,
відносять до:
1) поточно ї дебіторської заборгованості
2) сумнівної дебіторської заборгованості
3) безнадійної дебіторської заборгованості
4) довгострокової дебіторської заборгованості
Тест 366
Переведення основних засобів до складу оборотних активів призначених для
продажу відображається в обліку бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 10 К-т 286
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2) Д-т 286 К-т 10
3) Д-т 286 К-т 11
4) Д-т 793 К-т 977
Тест 367
Включення відсотків за кредит до собівартості будівництва відображається в
обліку бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 10 К-т 95
2) Д-т 95 К-т 684
3) Д-т 792 К-т 95
4) Д-т 15 К-т 95
Тест 368
Дохід від безкоштовно отриманих основних засобів відображається в обліку
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 10 К-т 746
2) Д-т 424 К-т 745
3) Д-т 793 К-т 745
4) Д-т 10 К-т 424
Тест 369
Дооцінка основних засобів відображається в обліку бухгалтерським
проведенням:
1) Д-т 411К-т 10
2) Д-т 10 К-т 411
3) Д-т 975 К-т 10
4) Д-т 793 К-т 975
Тест 370
Списання матеріальних витрат на капітальне будівництво об‘єкта
відображається в обліку бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 20, 22 К-т 631
2) Д-т 23 К-т 20, 22
3) Д-т 20, 22 К-т 372
4) Д-т 151 К-т 20, 22
Тест 371
Відображення витрат на оплату праці при будівництві об‘єкта відображається в
обліку бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 15 К-т 66
2) Д-т 66 К-т 31
3) Д-т 23 К-т 66
4) Д-т 15 К-т 65
Тест 372
Залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших видів матеріальних
цінностей, що утворилися в процесі виробництва продукції (робіт, послуг),
втратили повністю чи частково споживні властивості початкового матеріалу і
через це використовуються з підвищеними витратами або зовсім не
використовуються за прямим призначенням це:
1) брак
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2) виробничі втрати
3) сировина і матеріали
4) зворотні відходи
Тест 373
Відходи виробництва, тобто ті відходи, які ні в якому вигляді не можна
застосувати або використати на підприємстві через втрату ними своїх
споживних властивостей:
1) безповоротні відходи
2) втрати виробництва
3) зворотні відходи
4) брак у виробництві
Тест 374
Сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як:
1) добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що надійшли
2) добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що вибули
3) добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів на початок місяця
4) немає правильної відповіді
Тест 375
Незакінчені обробкою і збіркою деталі вузли, вироби і незакінчені технологічні
процеси це:
1) брак у виробництві
2) непоправний брак
3) поправний брак
4) незавершене виробництво
Тест 376
Виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і
якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативноправовим актом це:
1) готова продукція
2) товари
3) незавершене виробництво
4) брак
Тест 377
Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) визначається:
1) діленням суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць на
суму залишку запасів на початок місяця
2) діленням суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць на
суму залишку запасів, що надійшли за звітний місяць
3) діленням суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць на
суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний
місяць
4) діленням залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за
звітний місяць на суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць
Тест 378
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Діленням суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць на суму
залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць
визначається:
1) собівартість вибулих запасів
2) середній відсоток транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ)
3) собівартість вибулих запасів за методом ФІФО
4) середній відсоток торгівельної націнки
Тест 379
Підприємство закупило сировину для виготовлення продукції на суму 4800 грн.
(у т. ч. ПДВ). Оплата витрат відбудеться раніше оприбуткування (одержання).
В обліку це буде відображатися бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 631 К-т 311 4800 грн
2) Д-т 371 К-т 311 4800 грн
3) Д-т 311 К-т 681 4000 грн
4) Д-т 371 К-т 311 4000 грн
Тест 380
Підприємство закупило паливо для своїх транспортних засобів на суму 12000
грн. (у т.ч. ПДВ). Оплата витрат відбудеться після оприбуткування
(одержання). В обліку це буде відображатися бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 631 К-т 311 -10000 грн
2) Д-т 371 К-т 311 - 12000 грн
3) Д-т 203 К-т 311 - 10000 грн
4) Д-т 631 К-т 311 - 12000 грн
Тест 381
Підприємство закупило паливо для своїх транспортних засобів суму 15000 грн.
(у т. ч. ПДВ). Витрати на транспортування палива склали 2400 грн. (у т. ч.
ПДВ). Вартість придбаного палива складе:
1) Д-т 203 К-т 631 - 14500 грн
2) Д-т 203 К-т 631 – 17400 грн
3) Д-т 631 К-т 311 – 14500 грн
4) Д-т 203 К-т 631 – 15000 грн
Тест 382
Підприємство придбало матеріали вартістю 42000 грн. (у т. ч. ПДВ) після
попередньої оплати рахунка постачальника. Під час приймання матеріалів
установлено їх нестачу на суму 600 грн. В обліку нестача буде відображатися
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 375 К-т 716 – 42000 грн
1) Д-т 375 К-т 631- 600 грн
3) Д-т 947 К-т – 42000 грн
4) Д-т 947 К-т 20 – 600 грн
Тест 383
Підприємство у зв'язку з припиненням виробництва реалізує залишок
матеріалів за договірною вартістю 3600 грн. (у т. ч. ПДВ). Собівартість
матеріалів 2700 грн. Фінансовий результат від реалізації складе:
1) 300 грн
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2) 900 грн
3) 3000 грн
4) 3600 грн
Тест 384
Підприємство придбало товар на суму 30000 грн. (у т. ч. ПДВ). На придбання
було використано короткостроковий кредит банку, отриманий у розмірі 30000
грн. під 25% річних на 6 місяців. Витрати на транспортування склали 1200 грн.
(у т. ч. ПДВ). Первісна вартість товару складе:
1) 25000 грн
2) 26000 грн
3) 33750 грн
4) 28750 грн
Тест 385
На придбання виробничих запасів було використано короткостроковий кредит
банку, отриманий у розмірі 36000 грн. під 20% річних на 6 місяців. Сума
відсотків за кредит складе:
1) 3600 грн
2) 7200 грн
3) 36000 грн
4) 39600 грн
Тест 386
На складі підприємства було виявлено нестачу матеріалів внаслідок
розкрадання з вини комірника на суму 1800 грн. Розмір нестачі, що підлягає
відшкодуванню складе:
1) Д-т 072 К-т – 1800 грн
2) Д-т – К-т 072 – 1800 грн
3) Д-т 375 К-т 716 – 1800 грн
4) Д-т 947 К-т 201 – 1800 грн
Тест 387
На складі підприємства під час інвентаризації було виявлено надлишок
сировини на суму 3100 грн. В обліку це буде відображатися бухгалтерським
проведенням:
1) Д-т 947 К-т 20
2) Д-т 20 К-т 719
3) Д-т 20 К-т 746
4) Д-т 716 К-т 791
Тест 388
Вартість переданих в експлуатацію МШП для загальновиробничих потреб буде
відображатися бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 221 К-т 222
2) Д-т 23 К-т 22
3) Д-т 91 К-т 22
4) Д-т 22 К-т 631
Тест 389
Для обліку нетоварної дебіторської заборгованості використовується рахунок:
299

1) 37
2) 36
3) 38
4) 18
Тест 390
Підприємством реалізовано готову продукцію 100 од. за ціною 12 грн. за од. В
обліку будуть виконані записи з нарахування доходу від реалізації:
1) Д-т 36 К-т 701 - 1000 грн та Д-т 701 К-т 641 - 200 грн
2) Д-т 36 К-т 701- 1200 грн та Д-т 701 К-т 641 - 240 грн
3) Д-т 37 К-т 701- 1000 грн та Д-т 641 К-т 701 - 200 грн
4) Д-т 31 К-т 361 - 1200 грн та Д-т 641 К-т 701- 200 грн
Тест 391
Погашення
дебіторської
заборгованості
покупців
взаємозаліком
відображаються записом:
1) Д-т 63 К-т 36
2) Д-т 36 К-т 63
3) Д-т 371 К-т 681
4) Д-т 31 К-т 313
Тест 392
Внаслідок не нарахування резерву сумнівних боргів порушується принцип
бухгалтерського обліку:
1) обачності
2) автономності
3) безперервності
4) єдиного грошового вимірника
Тест 393
У разі перерахування постачальнику авансу у сумі 24000 грн. податковий
кредит з ПДВ в обліку відображатиметься:
1) Д-т 641 К-т 644 – 4000 грн
2) Д-т 631 К-т 641 – 4000 грн
3) Д-т 641 К-т 631 – 2800 грн
4) Д-т 371 К-т 311 - 24000 грн
Тест 394
Запис Дт 374 Кт 715 означає:
1) виставлення претензії щодо сплати постачальником штрафів та неустойок
2) сплати постачальникам суми за претензією
3) отримання претензії від покупця за недопоставку
4) донарахування податкового зобов‘язання та штрафів внаслідок податкової
перевірки
Тест 395
На рахунку 36 обліковується:
1) товарна дебіторська заборгованість
2) нетоварна дебіторська заборгованість
3) довгострокова дебіторська заборгованість
4) відстрочена дебіторська заборгованість
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Тест 396
На суму нарахованих дивідендів, які належить отримати підприємству, в обліку
виконується запис:
1) Д-т 373 К-т 73
2) Д-т 301 К-т 71
3) Д-т 373 К-т 31
4) Д-т 731 К-т 373
Тест 397
Підприємством отримано аванс від покупців під майбутнє постачання
продукції. В обліку будуть виконані записи:
1) Д-т 31 К-т 681
2) Д-т 643 К-т 641
3) Д-т 681 К-т 31
4) Д-т 643 К-т 641
Тест 398
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – це:
1) первісна вартість мінус резерв сумнівних боргів
2) первісна вартість плюс резерв сумнівних боргів
3) первісна вартість помножена на коефіцієнт інфляції
4) тотожна первісній вартості такої дебіторської заборгованості
Тест 399
Працівнику видано позику терміном на два роки. Заборгованість працівника
для підприємства вважатиметься:
1) довгостроковою дебіторською заборгованістю
2) сумнівною дебіторською заборгованістю
3) поточною дебіторською заборгованістю
4) кредиторською заборгованістю
Тест 400
Дебіторську заборгованість списано на витрати як безнадійну. Однак у зв'язку
зі зміною майнового становища боржника через 6 місяців після списання
заборгованості її було погашено коштами. Відображається така операція в
обліку записом на рахунках:
1) Д-т 944 К-т 361 сторно
2) Д-т 311 К-т 791
3) Д-т 36 К-т 441
4) Д-т 311 К-т 716, одночасно К-т 071
Тест 401
Величина резерву сумнівних боргів обчислюється так:
1) сума
добутків поточної дебіторської заборгованості та коефіцієнтів
сумнівності відповідної її групи
2) сума
поточної дебіторської заборгованості мінус сума сумнівної
дебіторської заборгованості
3) сума поточної дебіторської заборгованості помножена на фіксований
відсоток, відповідно до наказу про облікову політику
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4) сума поточної дебіторської заборгованості поділена на суму боргів, що
виявилися безнадійними в минулому році
Тест 402
Нараховано дохід за реалізовані виробничі запаси:
1) Д-т 712 К-т 377
2) Д-т 36 К-т 712
3) Д-т 377 К-т 702
4) немає правильної відповіді
Тест 403
Збільшення первісної вартості нематеріальних активів:
1) можливе на суму витрат, здійснених для підтримання їх у придатному стані
2) можливе на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очікуваних
економічних вигод від їх використання
3) неможливе
4) немає правильної відповіді
Тест 404
На підприємстві 20 вересня поточного року було введено в експлуатацію
придбаний нематеріальний актив. Дата, з якої бухгалтер повинен почати
нараховувати на нього амортизацію:
1) 1 вересня цього року
2) 21 вересня цього року
3) 20 вересня цього року
4) 1 жовтня цього року
Тест 405
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс
підприємства за:
1) первісною вартістю
2) справедливою вартістю
3) залишковою вартістю
4) договірною собівартістю
Тест 406
Придбані (створені) інші необоротні матеріальні активи зараховуються на
баланс підприємства за:
1) первісною вартістю
2) справедливою вартістю
3) залишковою вартістю
4) договірною собівартістю
Тест 407
Нематеріальні активи, отримані внаслідок об‘єднання підприємств, оцінюються
за:
1) справедливою вартістю
2) первісною вартістю
3) залишковою вартістю
4) переоціненою вартістю
Тест 408
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Нематеріальні активи включають:
1) цінні папери інших підприємств, малоцінні та швидкозношувані предмети,
бланки документів
2) права користування майном
3) технічну документацію, правила експлуатації обладнання
4) інструкцію з користування побутовою технікою
Тест 409
Оберіть серед активів нематеріальні:
1) право на використання торгової марки
2) витрати на дослідження
3) гудвіл
4) вексель
Тест 410
Інформація про нематеріальні активи відображаються у:
1) розділі 1 активу балансу
2) розділі 2 активу балансу
3) розділі 1 пасиву балансу
4) розділі 3 активу балансу
Тест 411
Інформація про інші необоротні матеріальні активи відображаються у:
1) розділі 1 активу балансу
2) розділі 2 активу балансу
3) розділі 1 пасиву балансу
4) розділі 3 активу балансу
Тест 412
Підприємством 2 квітня поточного року продано авторське право на винахід.
Амортизацію припиняють нараховувати:
1) з 03.04 поточного року
2) з 01.04 поточного року
3) з 01.05 поточного року
4) з 01.01 наступного року
Тест 413
Якщо здійснюють обмін подібними необоротними активами, що мають
однакове призначення та справедливу вартість, то:
1) дохід від операції не визнається
2) дохід визнається у розмірі справедливої вартості активів
3) дохід визнається у розмірі первісної вартості
4) визнається у розмірі залишкової вартості активів
Тест 414
Дозвіл на використання технічного досягнення чи іншого нематеріального
активу протягом певного строку за обумовлену винагороду – це:
1) сертифікат
2) патент
3) ліцензія
4) роялті
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Тест 415
На субрахунку 125 обліковують:
1) негативний гудвіл
2) авторські права
3) право на використання торгової марки
4) витрати на створення електронних програм
Тест 416
Порядок обліку земельних ділянок нормативно врегульовано:
1) П(С)БО 29
2) П(С)БО 30
3) П(С)БО 7
4) П(С)БО 8
Тест 417
Облік земельних ділянок у підприємства-орендаря відображається:
1) за кредитом рахунку 10
2) за дебетом рахунку 102
3) на рахунку 01
4) на рахунку 10
Тест 418
Порядок обліку бібліотечних фондів нормативно визначено:
1) П(С)БО 29
2) П(С)БО 30
3) П(С)БО 7
4) П(С)БО 8
Тест 419
Виробничі запаси в синтетичному обліку обліковуються у:
1) натурально - кількісному і вартісному виразі
2) натурально - вартісному виразі
3) натурально - кількісному виразі
4) вартісному виразі
Тест 420
Під час перерахування коштів транспортній організації за доставку матеріалів
дебетується рахунок:
1) Розрахунки з вітчизняними покупцями
2) Поточний рахунок в національній валюті
3) Сировина і матеріали
4) Розрахунки з різними кредиторами
Тест 421
У разі безготівкового погашення заборгованості постачальникам за отримані
малоцінні та швидкозношувані предмети складається кореспонденція рахунків:
1) Д-т 631 К-т 311
2) Д-т 631 К-т 22
3) Д-т 112 К-т 311
4) Д-т 22 К-т 631
Тест 422
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Метод ідентифікованої собівартості оцінювання запасів застосовується:
1) під час оцінювання запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і
проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного
2) під час оцінювання запасів на дату балансу
3) лише під час оцінювання запасів у торгівлі
4) якщо попередньо використовувався нормативний метод оцінювання вибуття
запасів
Тест 423
До МШП належать предмети, які використовуються протягом:
1) не більше одного року
2) нормального операційного циклу
3) не менше одного року
4) не більше 1 року або нормального операційного циклу
Тест 424
Виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за:
1) первісною вартістю
2) плановою вартістю
3) закупівельною вартістю
4) нормативною собівартістю
Тест 425
Запаси відображаються в балансі у складі:
1) оборотних активів
2) необоротних активів
3) власного капіталу
4) поточних зобов‘язань
Тест 426
Продукція, яка одержана водночас з основною продукцією в єдиному
технологічному процесі вважається:
1) супутньою продукцією
2) готовою продукцією
3) товарами
4) відходами виробництва
Тест 427
Виконані роботи та послуги готовою продукцією:
1) можуть бути
2) не можуть бути
3) відносяться до витрат виробництва
4) відносяться до кредиторської заборгованості
Тест 428
Нарахування заробітної плати за виправлення браку відображається записом:
1) Д-т 661 К-т 24
2) Д-т 24 К-т 661
3) Д-т 661 К-т 301
5) Д-т 662 К-т 311
Тест 429
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Згідно з зовнішньоекономічним договором вітчизняне підприємство експортує
готову продукцію. Дохід від реалізації відображається записом:
1) Д-т 377 К-т 701
2) Д-т 361 К-т 701
3) Д-т 362 К-т 701
4) Д-т 312 К-т 362
Тест 430
Згідно з зовнішньоекономічним договором вітчизняне підприємство експортує
готову продукцію. Контрактна вартість ГП - 42 000 грн. Чистий дохід від
реалізації складе:
1) Д-т 701 К-т 791 - 35000 грн
2) Д-т 701 К-т 791 - 42000 грн
3) Д-т 362 К-т 701 – 42000 грн
4) Д-т 362 К-т 312 – 42000 грн
Тест 431
Українське підприємство відвантажило на експорт готову продукцію на умовах
передоплати. Курс НБУ на дату одержання авансу 20,50 грн. за 1€. Контрактна
вартість - 12000€. Курс НБУ на дату відвантаження 20,25 грн. за 1€.
Дебіторська заборгованість покупців складе:
1) Д-т 312 К-т 701 – 12000 €
2) Д-т 362 К-т 701 – 243000 грн
3) Д-т 362 К-т 701 – 246000 грн
4) Д-т 312 К-т 681 – 243000 грн
Тест 432
Українське підприємство відвантажило на експорт товари. Контрактна вартість 18000€. Курс НБУ на дату відвантаження 25,50 грн. за 1€. Дебіторська
заборгованість покупців складе :
1) Д-т 312 К-т 702 – 18000 €
2) Д-т 362 К-т 702 – 459000 грн
3) Д-т 362 К-т 701 – 459000 грн
4) Дт 312 К-т 362 – 459000 грн
Тест 433
ТОВ "Тріада-форум" виконало на замовлення рекламну продукцію. Вартість
виконаного замовлення 1500 грн., у т.ч. ПДВ. Собівартість послуг 1000 грн.
Чистий дохід від реалізації послуг складе:
1) 1250 грн
2) 1500 грн
3) 250 грн
4) 500 грн
Тест 434
ТОВ "Тріада-форум" виконало на замовлення рекламну продукцію. Вартість
виконаного замовлення 1500 грн., у т.ч. ПДВ. Собівартість послуг 1000 грн.
Фінансовий результат від реалізації послуг складе:
1) 1250 грн
2) 1500 грн
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3) 250 грн
4) 500 грн
Тест 435
Собівартість реалізованих замовнику послуг відображається бухгалтерським
записом:
1) Д-т 362 К-т 701
2) Д-т 361 К-т 702
3) Д-т 361 К-т 703
4) Д-т 903 К-т 23
Тест 436
Бухгалтерським проведенням Д-т 361 К-т 703 відображається:
1) дохід від реалізованих замовнику послуг
2) отримання виручки від реалізації продукції
3) виникнення заборгованості постачальників
4) отримання виручки від реалізації виконаних робіт
Тест 437
Бухгалтерським проведенням Д-т 361 К-т 746 відображається:
1) дохід від реалізації замовнику послуг
2) дохід від реалізації покупцю необоротних активів
3) дохід від реалізації покупцю оборотних активів
4) виручка рід реалізації фінансових інвестицій
Тест 438
Бухгалтерським проведенням Д-т 903 К-т 23 відображається:
1) собівартість реалізованих замовнику послуг
2) собівартість реалізованих покупцю товарів
3) списання собівартості реалізованих послуг
4) витрати на виконання послуг
Тест 439
Бухгалтерським проведенням Д-т 791 К-т 903 відображається:
1) списання собівартості реалізованих робіт, послуг
2) собівартість реалізованих замовнику послуг
3) фінансовий результат від виконання замовнику робіт
4) дохід від реалізації замовнику послуг
Тест 440
Реалізація на експорт основних засобів відображається бухгалтерським
записом:
1) Д-т 362 К-т 702
2) Д-т 361 К-т 701
3) Д-т 362 К-т 746
4) Д-т 312 К-т 362
Тест 441
Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість матеріальних
ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які придбало підприємство, визначається:
1) у П(С)БО 9 "Запаси"
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2) у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні"
3) у П(С)БО 16 "Витрати"
4) бухгалтерією підприємства
Тест 442
Синтетичний облік наявності і руху запасів здійснюється на рахунках класу:
1) клас 2
2) клас 3
3) клас 1
4) клас 4
Тест 443
Аналітичний облік придбаних запасів протягом місяця ведуть за:
1) обліковими цінами
2) фактичною собівартістю
3) сумою, перерахованою постачальнику
4) залишковою вартістю
Тест 444
У бухгалтерському обліку підприємств на суму уцінення товарно-матеріальних
цінностей роблять запис:
1) Д-т 946 Кт 20, 22, 26
2) Д-т 791 Кт 946
3) Д-т 947 К-т 20, 22
4) Д-т 975 К-т 20
Тест 445
Для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його
власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління,
призначено рахунок:
1) 02
2) 26
3) 20
4) 28
Тест 446
Ціна товару без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становитиме (грн):
1) 1440
2) 1600
3) 1000
4) 800
Тест 447
Щомісяця матеріально відповідальні особи на підставі первинних документів
складають:
1) звіт про рух матеріальних цінностей
2) картку складського обліку запасів
3) відомість руху запасів
4) книгу обліку запасів
Тест 448
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Необхідно визначити метод оцінювання вибуття запасів, за якого передбачено
відпуск запасів на виробництво чи реалізацію за цінами перших надходжень.
Залишки запасів на кінець звітного періоду оцінюються за цінами останніх
надходжень:
1) метод ідентифікації
2) ФІФО
3) метод середньозваженої вартості
4) немає правильної відповіді
Тест 449
Необхідно визначити метод оцінювання залишку запасів, за якого передбачено,
що вибуття запасів оцінюються за цінами останніх надходжень:
1) метод ідентифікації
2) ФІФО
3) метод середньозваженої вартості
4) немає правильної відповіді
Тест 450
Прямі витрати – це:
1) сукупність економічно однорідних витрат
2) витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об‘єкта
витрат економічно доцільним шляхом
3) загальновиробничі витрати
4) накладні витрати
Тест 451
Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об‘єкта
витрат економічно доцільним шляхом це:
1) накладні витрати
2) прямі витрати
3) адміністративні витрати
4) загальновиробничі витрати
Тест 452
Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці включаються:
1) до складу загальновиробничих витрат
2) до складу виробничої собівартості продукції
3) до складу інших операційних витрат
4) до складу фінансових витрат
Тест 453
Матеріальні витрати і витрати на оплату праці виробничого персоналу
включаються:
1) до складу непрямих витрат
2) до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)
3) до складу інших витрат
4) до складу операційних витрат
Тест 454
Структурні підрозділи, які призначені для обслуговування основного
виробництва інструментами, пристроями, моделями, штампами, запасними
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частинами для ремонту обладнання, різними видами енергії, транспортними та
іншими послугами і виконання робіт з ремонту основних засобів це:
1) основне виробництво
2) допоміжне виробництво
3) переробне виробництво
4) ремонтне виробництво
Тест 455
Допоміжне виробництво це :
1) структурні підрозділи, які призначені для обслуговування основного
виробництва інструментами, пристроями, моделями, штампами, запасними
частинами для ремонту обладнання, різними видами енергії, транспортними та
іншими послугами і виконання робіт з ремонту основних засобів
2) структурні підрозділи підприємства, які безпосередньо беруть участь у
виробництві продукції
3) структурні підрозділи підприємства, які безпосередньо беруть не участь у
виробництві продукції
4) структурні підрозділи підприємства, які здійснюють управління
виробництвом
Тест 456
Списання витрат допоміжного виробництва відображається бухгалтерським
записом:
1) Д-т 231 К-т 232
2) Д-т 23 К-т 20
3) Д-т 20 К-т 23
4) Д-т 26 К-т 23
Тест 457
Основне виробництво це :
1) структурні підрозділи підприємства, які безпосередньо беруть участь у
виробництві продукції
2) структурні підрозділи підприємства, які здійснюють управління
виробництвом
3) структурні підрозділи, які призначені для обслуговування допоміжного
виробництва
4) структурні підрозділи, які призначені для обслуговування переробного
виробництва
Тест 458
Остаточним (непоправним) вважається забракована продукція :
1) використання якої технічно неможливе або економічно недоцільне
2) використання якої за прямим призначенням можливе після усунення
недоліків та дефектів.
3) використання якої технічно неможливе, а економічно доцільно
4) забракована продукція, використання якої за прямим призначенням можливе
після додаткових фінансових витрат
Тест 459
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Якщо виробничі матеріали і сировина використовуються безпосередньо для
виготовлення продукції, то їх вартість включається до складу:
1) прямих матеріальних витрат
2) загальновиробничих витрат
3) інших прямих витрат
4) фінансових витрат
Тест 460
Нарахування забезпечення для оплати чергових відпусток робітникам
основного виробництва у розмірі 20% від зарплати (розмір зарплати склав
45000 грн.) відображається бухгалтерським записом:
1) Д-т 23 К-т 661 – 9000 грн
2) Д-т 661 К-т 301 – 9000 грн
3) Д-т 471 К-т 661 – 9000 грн
4) Д-т 23 К-т 471 – 9000 грн
Тест 461
Списання на витрати виробництва частка витрат на підготовку і освоєння
виробництва нових видів продукції у зв‘язку із запуском у серійне виробництво
відображається бухгалтерським записом:
1) Д-т 23 К-т 39
2) Д-т 39 К-т 91
3) Д-т 39 К-т 631
4) Д-т 23 К-т 91
Тест 462
Витрати, пов‘язані з реалізацією продукції (пакування, транспортування тощо)
називають:
1) загальногосподарськими
2) загальновиробничими
3) витратами на збут
4) іншими операційними витратами
Тест 463
Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються:
1) у П(С)БО 16 "Витрати"
2) у П(С)БО 9 "Запаси"
3) у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг)
4) підприємством самостійно
Тест 464
Не входять до виробничої собівартості продукції витрати на:
1) утримання адміністративних будівель
2) аудиторські послуги
3) гарантійний ремонт продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 465
Відпущено купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби на потреби
основного виробництва відображається бухгалтерським записом:
311

1) Д-т 202 К-т 23
2) Д-т 23 К-т 202
3) Д-т 91 К-т 202
4) Д-т 23 К-т 25
Тест 466
Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:
1) підсумок виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністративних
витрат і загальновиробничих витрат
2) підсумок виробничої собівартості і загальновиробничих витрат
3) результат від вирахування з виробничої собівартості продукції залишків
незавершеного виробництва
4) підсумок виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут,
інших операційних та фінансових витрат, які цілком обґрунтовано можна
віднести на виробництво і реалізацію власно виробленої сільськогосподарської
продукції
Тест 467
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносять на собівартість
записом:
1) Д-т 23 К-т 91
2) Д-т 26 К-т 91
3) Д-т 901 К-т 91
4) Д-т 91 К-т 79
Тест 468
У разі виявлення поправного технологічного браку в цеху основного
виробництва складається бухгалтерський запис:
1) Д-т 23 К-т 24
2) Д-т 24 К-т 23
3) Д-т 91 К-т 24
4) Д-т 947 К-т 24
Тест 469
Для формування статутного капіталу забороняється використовувати:
1) необоротні матеріальні активи
2) бюджетні кошти та кошти одержані в кредит, заставу
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 470
На рахунку 421 "Емісійний дохід" відображається:
1) різниця між номінальною ціною акцій та ціною їх викупу
2) різниця між вартістю продажу акцій та номінальною вартістю
3) різниця між ціною викупу акцій та ціною продажу
4) немає правильної відповіді
Тест 471
Кошти резервного капіталу можуть використовуватися для:
1) покриття збитків
2) поповнення статутного капіталу
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3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 472
Резервний капітал у акціонерному товаристві створюється у розмірі не менше:
1) 5 %
2) 25 %
3) 15 %
4) немає правильної відповіді
Тест 473
Види реєстрованого капіталу у кооперативних підприємствах:
1) пайовий і додатковий
2) пайовий і статутний
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 474
В Україні право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами
даного товариства, на:
1) початок строку виплати дивідендів
2) 1 січня
3) 31 грудня
4) немає правильної відповіді
Тест 475
Якщо вилучені акції придбані з метою їх перепродажу й отримання емісійного
доходу, то статутний капітал:
1) збільшиться
2) зменшиться
3) не зміниться
4) немає правильної відповіді
Тест 476
Неоплачений капітал – це:
1) сукупність коштів, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
діяльності
2) заборгованість засновників товариства за внесками до статутного капіталу
підприємства
3) частина чистого прибутку, яка не була розподілена між акціонерами
4) немає правильної відповіді
Тест 477
Що означає кореспонденція рахунків Д-т 951 К-т 684:
1) сплачено відсоток за користування кредитом
2) списано на фінансовий результат перераховані відсотки за перший рік
позики
3) нараховано відсотки за кредит
4) отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку
Тест 478
Забезпечення наступних витрат і платежів:
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1) нараховується у звітному періоді, використовується у наступні періоди
2) нараховується і використовується у звітному періоді
3) нараховується і використовується у наступні періоди
4) немає правильної відповіді
Тест 479
Резервний капітал може використовуватись на такі основні цілі:
1) покриття збитків підприємства та непередбачуваних витрат, виплату
дивіденді
2) виплату заробітної плати за час службового відрядження
3) обидва варіанти правильні
4) немає правильної відповіді
Тест 480
Розподіляючи прибуток, акціонерне товариство в Україні повинне створити
резервний капітал у розмірі, передбаченому його установчими документами,
але не менше, ніж:
1) 25 % від розміру статутного капіталу
2) 10 % від розміру статутного капіталу
3) 15 % від розміру статутного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 481
Чи може змінюватися статутний капітал підприємства у процесі господарської
діяльності:
1) так може (тільки збільшуватися)
2) так може (збільшуватися і зменшуватися)
3) ні не може
4) немає правильної відповіді
Тест 482
З якими рахунками кореспондує рахунок 401 "Статутний капітал":
1) рахунки 70-79
2) рахунки 90-97
3) рахунки 41-46, 67, 30-31
4) немає правильної відповіді
Тест 483
Власний капітал підприємства – це:
1) різниця між дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства
2) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його
зобов‘язань
3) майно підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 484
Капітал підприємства це:
1) засвідчені у пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в
активах
2) капітал, який показує джерела фінансування придбання активів підприємства
3) правильні відповіді 1) і 2)
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4) немає правильної відповіді
Тест 485
До власного капіталу не належать:
1) неоплачений капітал
2) вилучений капітал
3) залучений капітал
4) резервний капітал
Тест 486
Сальдо рахунку 45 «Вилучений капітал»:
1) зменшує суму статутного капіталу
2) вираховується при визначенні величини власного капіталу
3) додається при визначенні величини власного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 487
Сума, яку на дату реєстрації підприємства заявлено, але фактично не внесено
засновниками, являє собою:
1) резервний капітал
2) неоплачуваний капітал
3) пайовий капітал
4) інший додатковий капітал
Тест 488
Ведення бухгалтерського обліку статутного капіталу АТ починається з:
1) дня випуску акцій АТ
2) дня реєстрації АТ в державному реєстрі суб‘єктів підприємництва
3) моменту внесення учасниками майна та коштів до статутного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 489
Власники привілейованих акцій мають переваги при розподілі ліквідаційної
виручки перед:
1) власниками простих акцій
2) кредиторами АТ
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 490
Емітент у разі не виконання умов передплати на цінні папери зобов'язаний
повернути передплатникам на їх вимогу:
1) усі одержані від них кошти
2) усі одержані від них кошти зі сплатою процентів за весь строк їх отримання
3) частину одержаних від них коштів, передбачену умовами договору
передплати
4) немає правильної відповіді
Тест 491
Збільшення статутного капіталу АТ може здійснюватися шляхом:
1) придбання основних засобів
2) емісії конвертованих облігацій
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3) збільшення номінальної вартості акцій
4) немає правильної відповіді
Тест 492
Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, показує:
1) ринкову вартість прав власників підприємства
2) облікову вартість прав власників підприємства
3) вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності
4) немає правильної відповіді
Тест 493
Сальдо на рахунку 401 "Статутний капітал" акціонерного товариства повинне
дорівнювати:
1) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані
ними акції товариства
2) сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства
3) сумарній вартості активів товариства
4) немає правильної відповіді
Тест 494
Сальдо рахунку 46 "Неоплачений капітал":
1) збільшує суму дебіторської заборгованості підприємства
2) вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу підприємства
3) додається при визначенні суми власного капіталу підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 495
Для нарахування дивідендів за простими акціями джерелом може бути:
1) нерозподілений прибуток та резервний капітал
2) нерозподілений прибуток
3) резервний капітал
4) немає правильної відповіді
Тест 496
Викуп товариством акцій власного випуску означає:
1) збільшення кількості випущених товариством акцій
2) зменшення кількості акцій товариства в обігу
3) зменшення статутного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 497
Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції
тільки за рахунок:
1) кредиторської заборгованості
2) сум, що перевищують статутний капітал
3) кредиту банку
4) немає правильної відповіді
Тест 498
Святкові та неробочі дні при визначені тривалості щорічних відпусток
(основної та додаткових):
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1) не враховуються
2) вираховуються
3) вираховуються, але частково
4) немає правильної відповіді
Тест 499
Загальна тривалість щорічної відпустки (основної та додаткової) не повинна
перевищувати:
1) 24 календарних дні
2) 59 або 69 календарних дні
3) 126 календарних дні
4) немає правильної відповіді
Тест 500
Створення на підприємстві забезпечення на оплату відпусток відповідно до
ПСБО є:
1) обов‘язковим
2) не обов‘язковим
3) залежно від організаційно-правової форми підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 501
Якщо працівник відпрацював на підприємстві календарний рік, відповідно до
чинного законодавства України він має право на оплачувану щорічну відпустку
у кількості:
1) 24 календарних дні
2) 14 календарних дні
3) 56 календарних дні
4) немає правильної відповіді
Тест 502
Сума відпускних обчислюється шляхом:
1) множення середньоденного заробітку на кількість календарних днів
відпустки
2) множення середньоденного заробітку на кількість робочих днів відпустки
3) множення місячної заробітної плати на кількість календарних днів відпустки
4) немає правильної відповіді
Тест 503
У розрахунок середньоденної заробітної плати для нарахування відпускних не
включаються:
1) основна заробітна плата; доплати і надбавки
2) одноразові виплати
3) компенсаційні виплати
4) одноразові та компенсаційні виплати
Тест 504
На суму забезпечення для оплати відпусток ЄСВ:
1) нараховується
2) не нараховується
3) залежно від категорії працівника
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4) немає правильної відповіді
Тест 505
Працівник пропрацював на підприємстві шість років і жодного разу не
скористався своїм правом на щорічну оплачувану відпустку. При звільненні він
має право на компенсацію за невикористану відпустку:
1) лише за останні 2 роки
2) за два перші роки роботи
3) за всі шість відпрацьованих років
4) немає правильної відповіді
Тест 506
Додаткова оплачувана відпустка працівникові, який постраждав унаслідок
Чорнобильської катастрофи (категорія 1), надається в розмірі:
1) 14 календарних днів
2) 16 календарних днів
3) 14 (16) календарних днів
4) немає правильної відповіді
Тест 507
Працівник працює на умовах неповного робочого дня по 4 години на день. У
цьому випадку його чергова відпустка:
1) зменшується наполовину
2) надається у повному обсязі
3) не надається
4) немає правильної відповіді
Тест 508
Чи має право керівництво підприємства зобов‘язати працівника піти у щорічну
оплачувану відпустку, якщо він не пише заяви з проханням надати йому таку
відпустку:
1) так
2) ні
3) так, але з обов‘язковим письмовим повідомленням працівника про початок
відпустки не пізніше ніж за 2 тижня до терміну, встановленого графіком
відпусток
4) немає правильної відповіді
Тест 509
Який день вважається днем звільнення працівника, якщо перед звільненням він
узяв невикористану ним щорічну відпустку:
1) перший день відпустки
2) останній день відпустки
3) останній робочий день перед виходом у відпустку
4) немає правильної відповіді
Тест 510
На підприємстві встановлено графік відпусток працівників, в якому вказаний
місяць, коли працівники ідуть у відпустку, але немає конкретної дати. За
скільки днів у цьому випадку керівництво повинне повідомити працівника про
конкретну дату відпустки:
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1) за 5 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток
2) за 10 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток
3) за 14 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток
4) немає правильної відповіді
Тест 511
Коли працівник, який іде у відпустку, повинен отримати відпускні:
1) за 7 днів до початку відпустки
2) за 3 дні до початку відпустки
3) не пізніше останнього робочого дня перед виходом у відпустку
4) немає правильної відповіді
Тест 512
Витрати на оплату основної щорічної відпустки працівника, зайнятого в
основному виробництві, включаються до складу:
1) витрат на виробництво
2) загальновиробничих витрат
3) інших витрат
4) немає правильної відповіді
Тест 513
На скільки днів слід продовжити щорічну чергову відпустку працівникові,
якщо він здав донорську кров під час його перебування у відпустці:
1) відпустка не продовжується
2) один додатковий день
3) додатковий день за кожен день здавання крові
4) немає правильної відповіді
Тест 514
Чи повинне підприємство в обов‘язковому порядку надавати працівникові 10денну відпустку у зв‘язку з його одруженням:
1) так, але не оплачувану
2) так, але лише якщо це перший шлюб
3) ні
4) немає правильної відповіді
Тест 515
Чи надається працівнику-студенту додаткова оплачувана відпустка у зв‘язку з
навчанням, якщо він працює за сумісництвом:
1) так
2) так, але лише якщо це перша сесія
3) ні
4) немає правильної відповіді
Тест 516
На який термін підприємство може надати своєму працівникові за його заявою
відпустку без збереження зарплати у зв‘язку із сімейними обставинами:
1) без обмежень
2) до 4 місяців за календарний рік
3) не більше 15 календарних днів на рік
4) немає правильної відповіді
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Тест 517
Чи повинно підприємство в обов‘язковому порядку надати працівникові, який
працює за сумісництвом, за його заявою відпустку без збереження зарплати:
1) так
2) ні
3) так, але лише на час закінчення відпустки за його основним місцем роботи
4) немає правильної відповіді
Тест 518
Банківські кредити видаються суб‘єктам господарювання у таких формах:
1) готівковій
2) безготівковій
3) готівковій та безготівковій
4) немає правильної відповіді
Тест 519
Об‘єктами довгострокового банківського кредитування можуть бути:
1) витрати на реалізацію продукції
2) сезонні витрати підприємства
3) капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію, будівництво чи
придбання нових основних фондів
4) немає правильної відповіді
Тест 520
Рахунок 48 призначений для відображення наявності та руху коштів:
1) які використовуються для надання гуманітарної допомоги
2) які використовуються за цільовим призначенням
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 521
Забезпечення це:
1) зобов‘язання на оплату заборгованості перед кредиторами.
2) зобов‘язання на оплату щорічних відпусток працівникам
3) зобов‘язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 522
Право на відпустку повної тривалості у перший рік роботи виникає у
працівника після безперервної роботи на підприємстві:
1) 6 місяців
2) 12 місяців
3) не залежно від часу відпрацьованого на підприємстві
4) немає правильної відповіді
Тест 523
Перенесення відпустки на інший період Законом України:
1) допускається
2) не допускається
3) в окремих випадках, передбачених законодавством
4) немає правильної відповіді
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Тест 524
До обставин, за яких можливе перенесення відпустки відносяться:
1) службове відрядження
2) тимчасова непрацездатність
3) виконання службових обов‘язків за сумісництвом
4) немає правильної відповіді
Тест 525
Відповідно до Закону України працівник може бути відкликаний з відпустки:
1) за згодою працівника
2) без згоди працівника
3) за згодою профспілкового комітету
4) немає правильної відповіді
Тест 526
Забезпечення на додаткове пенсійне страхування може створюватись за
рахунок:
1) коштів підприємства
2) коштів працівника
3) коштів підприємства та працівника
4) немає правильної відповіді
Тест 527
Довгострокові зобов‘язання на які нараховуються відсотки, відображаються в
балансі за вартістю:
1) теперішньою
2) ринковою
3) залишковою
4) немає правильної відповіді
Тест 528
Зобов‘язання визнається і відображається у бухгалтерському обліку за умови:
1) його оцінка може бути достовірно визначена
2) його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення
економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення
3) існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок
його погашення
4) немає правильної відповіді
Тест 529
Теперішня вартість довгострокових зобов‘язань це:
1) дисконтована сума майбутніх платежів, що, як очікується, буде потрібна для
погашення зобов‘язань у процесі звичайної діяльності підприємства
2) сума майбутніх платежів, що, як очікується, буде потрібна для погашення
зобов‘язань у процесі звичайної діяльності підприємства
3) різниця між реальною та номінальною вартістю
4) немає правильної відповіді
Тест 530
Нараховані відсотки по довгостроковому векселю виданому включаються:
1) до складу фінансових витрат підприємства
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2) адміністративних витрат
3) інших витрати операційної діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 531
Відсотки за випущеними облігаціями виплачуються за рахунок:
1) нерозподіленого прибутку
2) витрат підприємства, що вираховуються з доходів при визначенні
оподаткованого прибутку
3) резервного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 532
Підприємство, що торгує лише за безготівковим розрахунком, має намір
займатися торгівлею за готівковий розрахунок. Як у цьому випадку йому
встановити ліміт каси:
1) ліміт каси на перші три місяці роботи не встановлюється
2) ліміт встановлюється з урахуванням прогнозних розрахунків
3) ліміт каси не встановлюється
4) немає правильної відповіді
Тест 533
Виплата кредиторам відсотків за облігаціями повинна здійснюватись:
1) незалежно від доходу позичальника
2) залежно від розміру доходу позичальника
3) після виплати дивідендів за привілейованими акціями
4) немає правильної відповіді
Тест 534
Якщо позичальник отримує кредит на спорудження об‘єктів, то він повинен
подати в установу банку наступні документи:
1) копії проектно-кошторисної документації, контракт на будівництво, графіки
виконання робіт тощо
2) копію контракту з підрядною організацією
3) копію установчих документів із зазначенням юридичної адреси позичальника
4) немає правильної відповіді
Тест 535
Облігації можуть реалізуватися:
1) за номінальною вартістю
2) з премією та дисконтом
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 536
Згідно з П(С)БО довгострокові кредити банків це:
1) сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками,
термін погашення яких протягом 12 місяців з дати балансу
2) сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками
термін погашення яких протягом операційного циклу
322

3) сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками,
яка не є поточним зобов‘язанням
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 537
Сальдо рахунку 50 "Довгострокові позики" на кінець звітного періоду показує:
1) заборгованість підприємства банку по одержаній позиці
2) заборгованість банку перед підприємством по позиці
3) заборгованістьпідприємства банку по одержанійпозиці та відсотках
4) немає правильної відповіді
Тест 538
Джерелом для нарахування відсотків за облігаціями може бути:
1) нерозподілений прибуток
2) прибуток та резервний капітал
3) витрати підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 539
Аналітичний облік кредитів і позик ведеться за їх:
1) видами
2) строками погашення.
3) суб‘єктами, які видали
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 540
Платежі за векселями на території України здійснюються:
1) в безготівковій формі
2) в готівковій формі
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 541
Мінімальні орендні платежі це:
1) сума, за якою може бути здійснений обмін активу
2) частина ліквідаційної вартості об‘єкта оренди
3) платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди
4) немає правильної відповіді
Тест 542
За Д-т рахунка довгострокові позики відображають:
1) суми погашення позик
2) суми отриманих позик
3) переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов‘язаннями
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 543
Фінансова оренда – це:
1) угода передачі орендарю права користування основними засобами на строк,
що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов‘язковим поверненням
основних засобів після закінчення строку оренди
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2) оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов‘язаних з
правом користування та володіння активом
3) оренда, що передбачає передачу орендарю всіх вигод, пов‘язаних з правом
користування та володіння активом
4) немає правильної відповіді
Тест 544
Емітентами облігацій можуть бути:
1) акціонерні товариства
2) фізичні особи
3) підприємства різних форм власності
4) всі відповіді правильні
Тест 545
За формами виплати доходу облігації поділяються на:
1) конвертовані та обмінювані
2) забезпечені та незабезпечені
3) відсоткові та дисконтні
4) немає правильної відповіді
Тест 546
Для одержання короткострокового кредиту підприємство повинно подати в
банк наступні документи:
1) картку із взірцями підписів та відбитком печатки, заяву, копію статуту
2) заяву, лист чи клопотання із зазначенням в них: суми кредиту, мети
одержання, форми забезпечення, строків погашення
3) картку із взірцями підписів та відбитком печатки, заяву, копії установчих
документів з відміткою податкової адміністрації про взяття на податковий
облік, довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді
4) немає правильної відповіді
Тест 547
Відповідно до П(С)БО 11 з метою бухгалтерського обліку зобов‘язання
поділяються на:
1) поточні, довгострокові
2) поточні, довгострокові, забезпечення
3) поточні, довгострокові, забезпечення, непередбачені зобов‘язання, доходи
майбутніх періодів
4) немає правильної відповіді
Тест 548
Відповідно до П(С)БО зобов‘язання це:
1) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої як очікується призведе до зменшення економічних вигод
2) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої як очікується призведе до зменшення ресурсів підприємства,
що втілюють в собі економічні вигоди
3) обидва визначення неправильні
4) немає правильної відповіді
Тест 549
324

При погашенні заборгованості перед банком за отриманими кредитами
встановлена така черговість платежів:
1) у першу чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, потім прострочена заборгованість, решта направляється на погашення основної суми
кредиту
2) у першу чергу погашається прострочена заборгованість, потім-сплачуються
відсотки за користування кредитом, решта направляється на погашення
основної суми кредиту
3) у першу чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, потім
погашення основної суми кредиту і в останню чергу-прострочена
заборгованість
4) немає правильної відповіді
Тест 550
Сальдо рахунку 60 "Короткострокові позики" на кінець звітного періоду
показує:
1) заборгованість підприємства банку по одержаній позиці
2) заборгованість банку перед підприємством по позиці
3) заборгованість підприємства банку по одержаній позиці та відсотках
4) немає правильної відповіді
Тест 551
Згідно Закону України "Про обіг векселів в Україні" векселі складають:
1) у документарній формі
2) бездокументарній формі
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 552
Для одержання довгострокового кредиту підприємство повинно подати в банк
наступні документи:
1) картку із взірцями підписів та відбитком печатки, заяву, копію статуту
2) заяву, лист чи клопотання із зазначенням в них: суми кредиту, мети
одержання, форми забезпечення, строків погашення
3) картку із взірцями підписів та відбитком печатки, заяву, копії установчих
документів з відміткою податкової адміністрації про взяття на податковий
облік, довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді
4) немає правильної відповіді
Тест 553
Сальдо субрахунку 602 на кінець звітного періоду показує:
1) заборгованість підприємства банку по одержаній позиці в іноземній валюті
2) заборгованість банку перед підприємством по позиці
3) заборгованість підприємства банку по одержаній позиці та відсотках в
іноземній валюті
4) немає правильної відповіді
Тест 554
За Кт 601 рахунку відображається:
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1) сума погашення короткострокового кредиту і переведення його до категорії
довгострокових
2) сума отриманих короткострокових кредитів в національній валюті
3) інформація про стан розрахунків за короткостроковими кредитами
4) немає правильної відповіді
Тест 555
Заборгованість перед банком по відсотках відображається:
1) за К-т 60 та К-т 50
2) за К-т 684
3) за Д-т 684
4) немає правильної відповіді
Тест 556
Підставою для нарахування заробітної плати працівникам – погодинникам є
наступний документ:
1) наказ на зарахування на відповідну посаду
2) наряд на виконані роботи
3) табель обліку робочого часу
4) авансовий звіт
Тест 557
У які граничні строки треба виплатити заробітну плату працівникам:
1) не частіше одного разу на місяць
2) не рідше двох разів на місяць
3) підприємство визначає самостійно
4) немає правильної відповіді
Тест 558
Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата на території
України виплачується у формі:
1) грошових знаках, що мають законний обіг на території Україні
2) боргових зобов‘язань
3) боргових розписок
4) всі відповіді правильні
Тест 559
Якщо на утриманні працівника знаходиться троє неповнолітніх осіб, то сума
пільги на дітей становитиме:
1) 100 % ПСП
2) 150 % ПСП
3) 200 % ПСП
4) немає правильної відповіді
Тест 560
Податок з доходів фізичних осіб за основним місцем роботи утримується:
1) за ставкою 15%
2) за ставкою 18% з урахування або без застосування ПСП
3) за ставкою 20%
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 561
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Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше
двох разів на місяць через проміжок часу, що:
1) не перевищує 16 календарних днів
2) перевищує 16 календарних днів
3) визначений колективним договором
4) немає правильної відповіді
Тест 562
Підставою для нарахування податкової соціальної пільги є документ:
1) наказ на зарахування на відповідну посаду
2) заява працівника
3) розрахунок бухгалтерії
4) немає правильної відповіді
Тест 563
Заробітна плата на території України може виплачуватись лише:
1) у грошовій формі
2) у натуральній формі
3) грошовій та натуральній
4) немає правильної відповіді
Тест 564
Розмір ПСП для працівника, що має місячний дохід у розмірі мінімальної
заробітної плат і двох дітей становить:
1) 100% ПСП у розрахунку на кожну дитину
2) 200% ПСП
3) 150% ПСП у розрахунку на кожну дитину
4) немає правильної відповіді
Тест 565
Додаткова зарплата виплачується:
1) директору
2) адміністративному персоналу
3) працівникам основного виробництва і відділу збуту
4) всі відповіді правильні
Тест 566
Виплата заробітної плати працівникам, що перебувають у трудових відносинах
з підприємством може здійснюватися на підставі:
1) чеку
2) платіжної або розрахунково-платіжної відомості
3) платіжного доручення
4) немає правильної відповіді
Тест 567
Ставка ПДФО при доході працівника у розмірі мінімальної заробітної плати
становить:
1) 15%
2) 18%
3) залежить від стажу
4) немає правильної відповіді
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Тест 568
Якщо працівниця (одинока мати) має дитину віком до 18 років, то вона має
право на пільгу у розмірі:
1) 100%
2) 150%
3) 200%
4) немає правильної відповіді
Тест 569
Підставою для нарахування заробітної плати працівникам, що працюють за
відряною формою оплати є:
1) наказ на зарахування на відповідну посаду
2) наряд на виконані роботи
3) авансовий звіт
4) табель обліку робочого часу
Тест 570
Фінансова діяльність пов‘язана із:
1) залученням коштів шляхом випуску акцій та облігацій, одержання кредитів,
збільшення власного капіталу
2) реалізацією продукції, робіт, товарів, послуг
3) вкладенням грошових коштів у придбання основних засобів, нематеріальних
активів та інших довгострокових активів
4) немає правильної відповіді
Тест 571
Який період використовується при реалізації фізичною особою права на
податковий кредит з ПДФО:
1) календарний місяць
2) квартал
3) календарний рік
4) немає правильної відповіді
Тест 572
За повний відпрацьований робочий місяць працівник має отримати:
1) не більше ніж 1600 грн
2) не менше МЗП визначеної законодавчо
3) від 1600 до 2000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 573
Якщо податковий прибуток більший за бухгалтерський, то виникають:
1) відстрочені податкові активи
2) відстрочені податкові зобов‘язання
3) податкові різниці
4) немає правильної відповіді
Тест 574
Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
1) фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження на
території України, так і іноземні доходи
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2) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерелом їх походження
на території України
3) податковий агент
4) всі відповіді правильні
Тест 575
Якщо бухгалтерський прибуток більший за податковий, то виникають:
1) відстрочені податкові активи
2) відстрочені податкові зобов‘язання
3) не виникає відстрочених податкових активів і зобов‘язань
4) немає правильної відповіді
Тест 576
Аналітичний облік розрахунків за податками ведеться:
1) на рахунку 641 в розрізі субрахунків
2) в журналі № 3
3) платіжній відомості
4) немає правильної відповіді
Тест 577
До підакцизних товарів відносяться:
1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну
3) нафтопродукти, скраплений газ тощо
4) всі відповіді правильні
Тест 578
Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від:
1) заробітної плати працівника
2) заробітної плати працівника та кількості днів непрацездатності
3) заробітної плати працівника, кількості днів непрацездатності та страхового
стажу
4) страхового стажу
Тест 579
Допомога з тимчасової непрацездатності у перші п‘ять днів нараховується
працівнику за рахунок коштів:
1) роботодавця
2) фонду соціального страхування
3) резервного фонду
4) прибутку підприємства
Тест 580
Який документ може бути підставою для виплати допомоги з тимчасової
непрацездатності працівникові за сумісництвом:
1) лікарняний лист
2) копія лікарняного листа, засвідчена нотаріально
3) копія лікарняного листа, засвідчена підписом начальника і печаткою за
основним місцем роботи
4) немає правильної відповіді
Тест 581
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Який розрахунковий період застосовується для визначення середньої заробітної
плати для оплати лікарняного листа у випадку, якщо у працівника немає
жодного повністю відпрацьованого календарного місяця:
1) лікарняний лист оплачується виходячи з окладу працівника на момент
настання страхового випадку
2) лікарняний лист оплачується виходячи з фактично відпрацьованого
працівником часу
3) 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа)
4) немає правильної відповіді
Тест 582
Якщо страховий стаж працівника становить 6 років допомога з тимчасової
непрацездатності нараховується у розмірі:
1) 100%
2) 80%
3) 60%
4) немає правильної відповіді
Тест 583
Лікарняні працівнику, що здійснює догляд за хворою дитиною віком 10 років
нараховується за рахунок коштів:
1) роботодавця
2) Фонду соціального страхування
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 584
Нарахування ЄСВ на фонд оплати праці найманих працівників підприємства
здійснюється у розмірі:
1) 22%
2) 3,6%
3) 36,76 %
4) немає правильної відповіді
Тест 585
Базою для нарахування ЄСВ є:
1) основна заробітна плата
2) додаткова заробітна плата
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 586
Середньоденна заробітна для розрахунку страхових виплат та оплати перших
п‘яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
обчислюється шляхом:
1) ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість
календарних днів у розрахунковому періоді
2) ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість
робочих днів у розрахунковому періоді
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3) ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість
відпрацьованих днів за розрахунковий період
4) немає правильної відповіді
Тест 587
Якщо загальний трудовий стаж робітника 5 років і 9 місяців, то допомога з
тимчасової втрати працездатності нараховується у розмірі:
1) 60%
2) 50%
3) 80%
4) немає правильної відповіді
Тест 588
Підставою для нарахування лікарняних є:
1) наказ директора
2) листок непрацездатності
3) виписка з лікарняної картки про стан здоров‘я працівника
4) немає правильної відповіді
Тест 589
Чи залежить допомога по вагітності і пологах від страхового стажу:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) немає правильної відповіді
Тест 590
Якими податками і внесками обкладається сума допомоги з тимчасової
непрацездатності (лікарняні):
1) жодними
2) тільки ЄСВ і ПДФО, оскільки це прямо передбачене законами
3) такими ж, якими обкладається сума зарплати, оскільки з метою
оподаткування лікарняні прирівнюються до зарплати
4) немає правильної відповіді
Тест 591
Працівник захворів під час основної щорічної відпустки. Чи оплачується
наданий лікарняний лист:
1) так, при цьому відпустка продовжується або переноситься на кількість днів
лікарняного
2) ні, оскільки лікарняний припадає на оплачений працівникові неробочий
період
3) так, але відпустка працівникові при цьому не продовжується і не
переноситься
4) немає правильної відповіді
Тест 592
Які із перелічених статей доходів не відносяться до інших операційних доходів:
1) дохід від участі в капіталі
2) дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт послуг
3) інший фінансовий дохід
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4) всі відповіді правильні
Тест 593
Чи оплачується лікарняний лист за травмою, отриманою внаслідок
алкогольного сп‘яніння:
1) так
2) ні
3) так, у розмірі 50%
4) немає правильної відповіді
Тест 594
Економічна вигода відповідно до П(С)БО це:
1) можливість одержання підприємством активів, використання яких як
очікується, призведе до одержання грошових коштів
2) потенційна можливість одержання підприємством грошових коштів від
використання активів
3) здатність підприємства одержувати прибуток від фінансової діяльності
підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 595
Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" витрати це:
1) зменшення економічних вигод або збільшення зобов‘язань
2) збільшення економічних вигод або зменшення зобов‘язань
3) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов‘язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 596
Не визнаються витратами звітного періоду:
1) погашення одержаних позик
2) гонорари за професійні послуги
3) після продажне обслуговування клієнтів
4) відсотки за векселем
Тест 597
До собівартості реалізованої продукції не входять:
1) витрати на виробництво реалізованої продукції
2) витрати на придбання реалізованих товарів
3) амортизація нематеріальних активів
4) немає правильної відповіді
Тест 598
До адміністративних витрат належить:
1) витрати на персонал офісу
2) гонорари за професійні послуги
3) місцеві податки
4) всі відповіді правильні
Тест 599
В залежності від часу виникнення витрати поділяються на:
1) основні та накладні
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2) змінні та постійні
3) поточні та витрати майбутніх періодів
4) продуктивні та непродуктивні
Тест 600
До інших витрат діяльності належать:
1) витрати на рекламу та дослідження ринку
2) витрати на утримання персоналу офісу
3) витрати на дослідження та розробки
4) уцінка необоротних активів
Тест 601
Як розраховується середня заробітна плата для оплати лікарняного листа, якщо
на розрахунковий період припадає відпустка без збереження заробітної плати:
1) період перебування у відпустці без збереження заробітної плати
виключається з розрахункового періоду
2) період перебування у відпустці без збереження заробітної плати не
виключається з розрахункового періоду
3) період перебування у відпустці без збереження заробітної плати
виключається з розрахункового періоду пропорційно відпрацьованому часу
розрахункового періоду
4) немає правильної відповіді
Тест 602
До адміністративнихвитрат належать:
1) надання знижок покупцям
2) витрати на персонал офісу
3) витрати на рекламу та дослідження ринку
4) немає правильної відповіді
Тест 603
Рахунки класу 9 класифікують витрати:
1) за функціональною ознакою
2) елементами
3) центрами виникнення
4) центрами відповідальності
Тест 604
До витрат на збут не належать:
1) витрати на рекламу та дослідження ринку
2) надання знижок покупцям
3) витрати на дослідження та розробки
4) після продажне обслуговування клієнтів
Тест 605
Адміністративні витрати та витрати на збут є:
1) витратами інвестиційної діяльності
2) витратами фінансової діяльності
3) витратами операційної діяльності підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 606
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Загальновиробничі витрати розподіляються і включаються до витрат:
1) минулих періодів
2) звітного періоду
3) майбутніх періодів
4) попередніх звітних періодів
Тест 607
Які витрати не включаються до виробничої собівартості готової продукції:
1) прямі матеріальні витрати
2) розподіленні загальновиробничі витрати
3) витрати на збут
4) інші прямі витрати
Тест 608
Інші операційні витрати – це:
1) витрати, які пов‘язані з управлінням
2) витрати іншої операційної діяльності
3) витрати, пов‘язані з реалізацією продукції
4) витрати, пов‘язані із запозиченнями
Тест 609
За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділяються на:
1) прямі і непрямі
2) змінні і постійні
3) накладні і основні
4) виробничі і невиробничі
Тест 610
Витрати, пов‘язані з організацією виробництва у цехах, на дільницях, це:
1) загальновиробничі
2) адміністративні
3) організаційні
4) виробничі
Тест 611
До витрат іншої діяльності належать:
1) витрати на рекламу та дослідження ринку
2) витрати на утримання персоналу офісу
3) витрати на дослідження та розробки
4) уцінка необоротних активів
Тест 612
Дія П(С)БО 16 "Витрати" не поширюється на витрати, пов‘язані з:
1) нарахуванням резерву сумнівних боргів
2) оплатою послуг сторонніх організацій
3) з виконанням будівельних контрактів
4) немає правильної відповіді
Тест 613
Витрати визначаються у бухгалтерському обліку одночасно із:
1) збільшенням активів, зменшенням зобов‘язань
2) зменшенням активів або збільшенням зобов‘язань
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3) сплатою послуг чи товарів
4) немає правильної відповіді
Тест 614
До собівартості реалізованої продукції входять:
1) витрати на виробництво реалізованої продукції
2) витрати на придбання реалізованих товарів
3) адміністративні витрати
4) немає правильної відповіді
Тест 615
Згідно з П(С)БО 16 витрати поділяються на:
1) матеріальні затрати, витрати на оплату відряджень, амортизація
2) витрати на збут, адміністративні та фінансові витрати
3) податок на прибуток. витрати на оплату праці, відрахування на соціальні
заходи
4) немає правильної відповіді
Тест 616
Непередбачені зобов‘язання відображають на рахунках класу:
1) позабалансових
2) 9
3) 7
4) 6
Тест 617
Для визнання доходу необхідне:
1) збільшення активу або зменшення зобов‘язань, які зумовлюють збільшення
власного капіталу
2) надходження активу
3) зменшення зобов‘язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу
4) збільшення власного капіталу
Тест 618
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватись:
1) виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу
2) тільки в сумі витрат, пов‘язаних із цим фінансуванням, причому в тих
періодах, коли ці витрати виникли
3) якщо є можливість надходження економічних вигод
4) виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг
Тест 619
Необхідною умовою визнання доходів є:
1) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства
2) достовірна оцінка доходів
3) збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 620
Дохід від реалізації продукції визначається у разі наявності таких умов:
1) продавець не передає ризики та вигоди, пов‘язані з правом власності на
продукцію
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2) є впевненість в збільшені економічних вигод у результаті здійсненої
операції, а витрати, пов‘язані з нею, можуть бути достовірно визначені
3) сума доходу може бути достовірно визначена тільки у наступному звітному
періоді
4) немає правильної відповіді
Тест 621
За яких умовах не визнається дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг):
1) покупцеві передані суттєві ризики і вигоди, пов‘язанні з правом власності на
товар
2) одержано аванс від організації-покупця за товари, які ще не відвантажені
покупцю
3) підприємство не здійснює подальшого управління та контролю за
реалізованими товарами
4) якщо здійснюється обмін продукцією, які є подібними за призначенням та
мають однакову справедливу вартість
Тест 622
Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної,
фінансової діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74 ) та
фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й (за кредитом
рахунку 79) призначено Журнал № ....:
1) 4
2) 5
3) 6
4) 7
Тест 623
Доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку і фінансовій
звітності:
1) в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати
грошових коштів
2) за принципом першої події яка сталася раніше: або відвантаження або сплати
грошових коштів
3) за рішенням бухгалтера підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 624
Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємства іншими
сторонами, визнається у вигляді:
1) дивідендів, роялті, відсотків
2) авансових платежів
3) переоплат
4) немає правильної відповіді
Тест 625
Рахунок 70 "Дохід від реалізації" відображається:
1) в розділі 2 активу балансу
2) в розділі 1 пасиву балансу
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3) в формі № 5
4) немає правильної відповіді
Тест 626
Аналіз взаємозв‘язку витрат, обсягу діяльності та прибутку здійснюється з
метою визначення:
1) величини прибутку при певному обсязі реалізації
2) собівартості реалізованої продукції
3) бази розподілу накладних витрат
4) методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Тест 627
Дохід, пов‘язаний з наданням послуг, має визнаватись:
1) виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу
2) тільки в сумі витрат, пов‘язаних із цим фінансуванням, причому в тих
періодах, коли ці витрати виникли
3) якщо є можливість надходження економічних вигод
4) виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг
Тест 628
Цільове фінансування не визнається доходом:
1) виходячи з принципу обачності
2) якщо є можливість надходження економічних вигод
3) виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу
4) протягом періодів в яких були зазнані витрати, повязані з виконанням умов
цільового фінансування
Тест 629
Які з перелічених надходжень не визнаються доходами:
1) сума ПДВ, АП та інших податків і платежів, що підлягають перерахуванню
до бюджету
2) виручка від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг
3) торгова націнка та знижка
4) немає правильної відповіді
Тест 630
Не визначаються доходами такі надходження від інших осіб:
1) сума надходжень за договором комісії, агентськими та іншими аналогічними
договорами
2) сума надходжень від надання в оренду основних засобів
3) сума надходжень від реалізації нематеріальних активів та фінансових
інвестицій
4) немає правильної відповіді
Тест 631
Залежно від виду діяльності розрізняють доходи:
1) від реалізації готової продукції та реалізації послуг
2) від операційної та надзвичайної діяльності
3) від звичайної та фінансової діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 632
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Які із перелічених доходів не відносяться до інших операційних доходів:
1) дохід від участі в капіталі
2) дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт послуг
3) дохід від фінансових операцій
4) всі відповіді правильні
Тест 633
За Дт рахунків 7 класу відображається:
1) сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів, що
включені до ціни продажу
2) щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів, щорічне
або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79
3) списання доходів на відповідні рахунки обліку доходів та включення їх до
звітного періоду
4) немає правильної відповіді
Тест 634
Відповідно до ПСБО відповідальність за складання фінансової звітності на
підприємстві несуть:
1) керівник і головний бухгалтер
2) керівник підприємства
3) головний бухгалтер
4) немає правильної відповіді
Тест 635
Якісними характеристиками фінансової звітності є:
1) зрозумілість та доречність
2) достовірність та порівнянність
3) обачність та послідовність
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 636
Внесення грошових коштів акціонерами в оплату за придбані акції
відображається бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 46 К-т 40
2) Д-т 31 К-т 46
3) Д-т 40 К-т 472
4) немає правильної відповіді
Тест 637
Сума зменшення продажної вартості акцій над викупною відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 311 К-т 451
2) Д-т 311 К-т 421
3) Д-т 421 К-т 451
4) немає правильної відповіді
Тест 638
Анулювання частини викуплених акцій відображається бухгалтерським
проведенням:
1) Д-т 311 К-т 451
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2) Д-т 40 К-т 451
3) Д-т 451 К-т 46
4) немає правильної відповіді
Тест 639
Формування
статутного
капіталу
на
підприємстві
відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 311 К-т 40 одночасно Д-т 46 К-т 40
2) Д-т 311 К-т 46 одночасно Д-т 46 Кт 40
3) Д-т 30 К-т 451 одночасно Д-т 40 К-т 46
4) немає правильної відповіді
Тест 640
Реалізація акцій за вартістю, яка перевищує номінальну відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 311 К-т 46
2) Д-т 301 К-т 451
3) Д-т 46 К-т 451
4) немає правильної відповіді
Тест 641
Викуп акцій у акціонерів з метою їх анулювання відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 421 К-т 311
2) Д-т 451 К-т 311
3) Д-т 40 К-т 451
4) немає правильної відповіді
Тест 642
Викуп акцій за ціною нижчою за номінальну відображається бухгалтерським
проведенням:
1) Д-т 46 К-т 311
2) Д-т 451 К-т 311
3) Д-т 421 К-т 451
4) немає правильної відповіді
Тест 643
Внесення учасниками грошових коштів до статутного капіталу відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 451 К-т 311
2) Д-т 311 К-т 46
3) Д-т 311 К-т 451
4) немає правильної відповіді
Тест 644
Використання прибутку для збільшення резервного капіталу відображається
бухгалтерським проведенням:
1) Д-т 46 К-т 43
2) Д-т 43 К-т 311
3) Д-т 44 К-т 43
4) немає правильної відповіді
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Тест 645
Списання сум нарахованих дивідендів на зменшення заборгованості акціонерів
з формування власного капіталу відображається в обліку:
1) Д-т 671 К-т 46
2) Д-т 443 К-т 67
3) Д-т 46 К-т 671
4) немає правильної відповіді
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РОЗДІЛ 4
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 1. Основи побудови і загальноприйняті вимоги до звітності
підприємств
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, фінансова звітність – це
бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства. Користувачі фінансової звітності поділяються
на зовнішніх і внутрішніх.
Державне регламентування звітності здійснюється з метою створення
єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств, а також удосконалення
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Регулювання питань методології у сфері бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в Україні здійснюють Міністерство фінансів України,
Національний банк України, Державна казначейська служба України,
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах повноважень,
передбачених законодавством.
Основними нормативно-правовими документами, які регулюють порядок
складання і подання фінансової звітності є:
1.
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.
2.
Національні Положення (стандарт) бухгалтерського обліку,
затверджені наказами Міністерства фінансів України.
3.
Постанови Кабінету Міністрів України та Наказ Міністерства
фінансів України.
Склад фінансової звітності визначено НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності". До неї належать: Форма № 1 "Баланс (Звіт про
фінансовий стан)"; Форма № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)"; Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів"; Форма № 4 "Звіт
про власний капітал"; Форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".
Стаття – це елемент фінансового звіту, яка наводиться у фінансовій
звітності, якщо вона відповідає двом критеріям: існує ймовірність надходження
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або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; оцінка
статті може бути достовірно визначена.
Якісними характеристиками фінансової звітності є: повнота,
нейтральність, об'єктивність, обов'язковість подання звітності, дохідливість
(зрозумілість) звітності, достовірність, точність, своєчасність, методологічна
єдність розрахунку показників, порівнянність показників, простота та ясність,
доступність і гласність, неперервність, послідовність, економічність, дієвість.
Етапи підготовки облікових даних для складання фінансової звітності:
1. Вивчення працівниками бухгалтерії нових нормативно-правових документів,
змін і доповнень до чинних Законів і нормативних документів, що
стосуються змісту, структури і порядку складання та подання звітності.
2. Обов'язкове проведення інвентаризації активів, зобов'язань підприємства
перед складанням річної фінансової звітності.
3. Перевірка та уточнення показників періодичної і річної звітності на предмет
їх порівнянності.
4. Здійснення переоцінки активів (їх дооцінку та уцінку).
5. Узгодження доходів і витрат звітного періоду.
6. Завершення записів на рахунках аналітичного обліку, скласти в необхідних
випадках оборотні відомості за окремими субрахунками до синтетичних
рахунків.
7. Звірка даних первинного обліку (у Головній книзі при журнальній формі
обліку чи оборотній відомості при інших формах обліку).
8. Заповнення фінансової звітності, включаючи Примітки і пояснювальну
записку до річного звіту та за формами відомчої звітності.
9. Перевірка взаємоузгодженності показників фінансової звітності в межах
окремих форм.
10.Розгляд і затвердження річної фінансової звітності відповідно до установчих
документів підприємств, установ.
11.Подання фінансової звітності.
Основними правилами заповнення фінансової звітності є:
1) перед складання фінансової звітності обов‘язковим є проведення
інвентаризації активів та зобов‘язань підприємства;
2) не допускається згортання статей активів, зобов‘язань, крім окремих
випадків передбачених окремими п. НП(С)БО 1;
3) звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства;
4) від‘ємні значення та показники для вирахування наводяться у дужках;
5) прокреслюють рядки форми, які не мають показників;
6) заповнюють звітність у тисячах гривнях без десяткових знаків (виняток
становлять суб‘єкти малого підприємництва та представництва іноземних
суб'єктів господарської діяльності, які складають звітність у тисячах гривень з
одним десятковим знаком);
7) монетарні статті фінансової звітності, які стосуються операцій в
іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю України за курсом НБУ
на останній день звітного періоду;
8) не допускається виправлення, закреслення;
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9) форми фінансової звітності заповнюються чорнилом або друкуються
чорним чорнилом за допомогою комп‘ютерної техніки тощо.
Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій
звітності, включає:
1) назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства
(країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);
2) короткий опис основної діяльності підприємства;
3) назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або
назву його материнської (холдингової) компанії;
4) середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного
періоду;
5) дату затвердження фінансової звітності;
6) повідомлення про складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами фінансової звітності чи національними.
Порядок розкриття інформації за статтями у формах фінансової звітності
визначено Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової
звітності, затверджених Наказом МФУ від 28.03.2013 р. № 433.
Порядок подання фінансової звітності затверджено Постановою КМУ
"Про порядок подання фінансової звітності" від 28.02.2000 р. № 419, пп. 49.18.2
Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать
підприємства, трудовим колективам – на їх вимогу, власникам (засновникам)
відповідно до установчих документів; іншим органам та користувачам, зокрема
органам Державної служби статистики, Державної фіскальної служби,
Державної казначейської служби та фінансовим органам. Всі підприємства
зобов‘язані подавати (надсилати рекомендованим листом) звітність державному
реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи.
Тема 2. Баланс підприємства (звіт про фінансовий стан)
Зміст, форма балансу та загальні вимоги до визнання та розкриття його
статей визначаються НП(С)БО 1, для суб‘єктів малого підприємництва –
П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва".
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (далі Баланс) – це звіт про
фінансовий стан підприємства, який відображає на певну (звітну) дату його
активи, зобов'язання і власний капітал.
Мета складання Балансу надати інформацію користувачам повну,
правдиву та неупереджену інформації про фінансовий стан підприємства на
звітну дату для прийняття ефективних економічних рішень.
Головною властивістю Балансу є рівність підсумків активу та пасиву,
тобто підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов‘язань та
власного капіталу. Кожний вид засобів, розміщених в активі, має відповідне
джерело утворення, показане в пасиві балансу.
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Активи включають у себе всі ресурси, які контролюються підприємством у
результаті минулих подій і використання яких, як очікується, призведе до
одержання економічних вигод у майбутньому.
Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Власний капітал являє собою частину в активах підприємства, яка
залишилася після вирахування його зобов'язань.
Призначення Балансу як форми фінансової звітності в управлінні
підприємством полягає в:
1) оцінці фінансового стану підприємства: структури активів, власного
капіталу, зобов‘язань, його здатності відповідати за своїми
зобов‘язаннями (платоспроможність);
2) визначенні можливості створення грошових потоків у майбутньому;
3) визначенні потреб у фінансових ресурсах в майбутньому та для
передбачення розподілу прибутку;
4) оцінці здатності підприємства щодо виконання своїх обов'язків перед
кредиторами (кредитоспроможності);
5) оцінці автономності та ліквідності підприємства.
Актив балансу складається з трьох розділів: І. Необоротні активи, ІІ.
Оборотні активи, ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття.
Пасив балансу містить такі розділи: І. Власний капітал, ІІ. Довгострокові
зобов‘язання і забезпечення, ІІІ. Поточні зобов‘язання і забезпечення, ІV.
Зобов‘язання, пов‘язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття.
У Балансі підприємств України статті активу розташовують, починаючи з
найменш ліквідних і закінчуються найбільш ліквідними. Статті пасиву Балансу
групуються і розміщуються зверху вниз за ознакою зменшення часу,
необхідного для повернення боргів.
Інформаційним забезпеченням складання Балансу є Головна Книга за
журнальною формою обліку або оборотна відомість за синтетичними
рахунками при інших формах обліку, а також дані синтетичних
(бухгалтерських) рахунків.
Баланс складається на останнє число звітного періоду. Баланс починають
складати із заповненням його титульної сторінки, яка окрім тексту містить
низку кодів: ЄДРПОУ; КОАТУУ; КОПФГ; КВЕД.
Завданнями аналізу Балансу є:
1) оцінка фінансового стану підприємства, а також факторів його зміни;
2) детальна характеристика майнового та фінансового стану підприємства,
результатів його діяльності у звітному періоді;
3) визначення ліквідності та фінансової стійкості підприємства;
4) розробка конкретних заходів направлених на більш ефективне
використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану
підприємства;
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5) прогнозування можливих
фінансових
результатів,
економічної
рентабельності, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах
використання ресурсів.
Практика фінансового аналізу виділила основні методичні прийоми до
"читання" Балансу. Серед них можна виділити: горизонтальний аналіз,
вертикальний аналіз, трендовий аналіз, просторовий аналіз, факторний аналіз,
аналіз абсолютних показників, аналіз відносних показників.
Основними показниками, які використовуються для оцінки
фінансового стану підприємств за даними Балансу є:
1) показники фінансової незалежності (коефіцієнт фінансової автономії або
як його ще називають коефіцієнт концентрації власного капіталу);
2) показники платоспроможності;
3) показники ліквідності.
Тема 3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про
доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. Є складовою
частиною квартальної і річної фінансової звітності підприємств.
Метою складання цього звіту є надання користувачам повної, правдивої і
неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний
дохід підприємства за звітний період. При складанні Звіту необхідно
дотримуватися принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.
Необхідність складання Звіту про фінансові результати полягає у
тому, що: звіт надає інформацію про активність та результативність діяльності
підприємства за певний проміжок часу; є основою, на підставі якої будується
прогноз майбутньої діяльності підприємства; відображає величину та джерела
формування фінансового результату господарювання, складу та структури
витрат, пов‘язаних з основною діяльністю підприємства.
Основними елементами Звіту є доходи та витрати.
У П(С)БО 15 (п. 7) визначено такі групи доходів: І група – дохід
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); ІІ група – чистий
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); ІІІ – інші операційні
доходи; ІV група – інші доходи.
Показники витрат, збитків, собівартості продукції наводяться у дужках.
Цей Звіт складається із 4-х розділів: 1 розділ (статті 2000-2355)
відображаються суми отриманих доходів і понесених витрат від різних видів
діяльності підприємства; 2 розділ "Сукупний дохід" (статті 2400-2465)
наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний
дохід підприємства, отриманий у звітному періоді; 3 розділ "Елементи
операційних витрат" (статті 2500-2550) – наводяться відповідні елементи
операційних витрат, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності
протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту; 4 розділ
"Розрахунок показників прибутковості акцій" (статті 2600-2650) –
заповнюють лише акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості
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акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи
товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів
Відповідно до НП(С)БО 1 Звіт про рух грошових коштів – це звіт, який
відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності
підприємства у звітному періоді.
Основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання
користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої
інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх
еквівалентах за звітний період. Звіт входить до складу річної фінансової
звітності підприємств і складається за звітний період наростаючим підсумком з
початку року в тисячах гривень. Для порівняння інформації у Звіті наводяться
дані за аналогічний попередній період.
Звіт про рух грошових коштів, у поєднанні з іншими фінансовими
звітами, надає змогу:
1. Оцінити здатність підприємства генерувати майбутні позитивні
грошові потоки.
2. Зробити висновки щодо спроможності підприємства погашати свої
зобов‘язання та сплачувати дивіденди.
3. Пояснити причину існування різниці між прибутком у Звіті про
фінансові результати та грошовими надходженнями і платежами.
4. Оцінити грошові та негрошові операції підприємства, що відносяться до
інвестиційної та фінансової діяльності.
У Звіті про рух грошових коштів відображаються лише зміни в грошових
коштах без урахування змін у інших господарських засобах за звітний період,
не враховуються внутрішні зміни грошових коштів. При його заповненні є
можливість обрання методу складання Звіту (прямий або непрямий методи) із
застосуванням відповідної форми Звіту.
Звіт про рух грошових коштів складається з трьох окремих розділів, в яких
відображають рух грошових коштів за видами діяльності: Розділ І. Рух коштів
у результаті операційної діяльності (за прямим методом: рядки 3000-3195;
за непрямим методом: рядки 3500-3195); Розділ ІІ. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності (рядки 3200-3295); Розділ ІІІ. Рух коштів у
результаті фінансової діяльності (рядки 3300-3395).
У статті "Чистий рух коштів за звітний період" (ряд. 3400)
відображається сума різниць між сумою грошових надходжень та видатків,
відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності",
"Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від
фінансової діяльності".
У статті "Залишок коштів на початок року" (ряд. 3405) відображається
залишок грошових коштів на початок року, наведений у Балансі.
У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" (ряд.
3410) відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках)
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залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні
валютних курсів протягом звітного періоду.
У статті "Залишок коштів на кінець року" (ряд. 3415) наводиться
різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях
"Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та
"Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином
показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів
та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.
Відповідно до МСБО (МСФЗ) та нових вимог НП(С)БО 1 для складання
Звіту про рух грошових коштів можуть застосовуватись такі методи:
1) прямий – для отримання показника чистого руху грошових коштів за
звітний період поступово додаються фактичні грошові надходження і
віднімаються фактичні витрати грошових коштів;
2) непрямий – визначення чистого руху грошових коштів має за основу
суму прибутку (збитку) підприємства, яка поступово коригується на доходи і
витрати, не пов'язані прямо з рухом грошових коштів (зміни у складі запасів,
поточної дебіторської та кредиторської заборгованості, доходів і витрат
майбутніх періодів та на суми прибутків і збитків за результатами фінансової та
інвестиційної діяльності).
Заповнення Звіту про рух грошових коштів за прямим методом
передбачає використання даних з дебетових або кредитових оборотів рахунків
обліку грошових коштів (30 "Готівка" і 31 "Рахунки в банках") за звітний період
у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку операцій, активів або
зобов‘язань.
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом передбачає
використання вже готових показників із Балансу та Звіту про фінансові
результати. І лише незначну кількість рядків вимагає заповнювати шляхом
аналізу аналітики за рахунками бухгалтерського обліку грошових коштів та їх
еквівалентів.
Тема 5. Звіт про власний капітал
Власний капітал – це сума внесків (вкладів) засновників, яка відображає
обсяг прав власності, оцінених за ринковою вартістю на момент створення
суб‘єкта господарювання, та вартість активів, одержавних в результаті
ефективної діяльності підприємства, зокрема нерозподілений прибуток,
безоплатно одержані необоротні активи та суми дооцінки необоротних активів.
Це частина в активах підприємства після вирахування його зобов'язань.
Звіт про власний капітал – це звіт, який відображає зміни у складі
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про
зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Для
забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати
до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.
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Інформаційною базою для складання Звіту про власний капітал є дані по
рахунках 4 класу Плану рахунків "Власний капітал та забезпечення
зобов‘язань". Звіт про власний капітал взаємозвіряється з першим розділом
пасиву балансу в частині залишків на початок і кінець року за окремими
видами власного капіталу.
До власного капіталу, який відображають у Звіті про власний капітал,
належить: зареєстрований капітал (графа 3); капітал у дооцінках (графа 4);
додатковий капітал (графа 5); резервний капітал (графа 6); нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) (графа 7); неоплачений капітал (графа 8);
вилучений капітал (графа 9).
Звіт про власний капітал надає можливість проаналізувати величину
власного капіталу та його складових; містить дані про стан і зміну складових
власного капіталу; відображає причини змін (збільшення, зменшення) кожної з
складових власного капіталу; відображає джерела поповнення власного
капіталу, а також операції, внаслідок здійснення яких власний капітал
зменшився. Звіт про власний капітал складається за календарний рік.
Звіт про власний капітал можна поділити на окремі розділи, кожен з яких
має перелік статей, що призвели до збільшення або зменшення власного
капіталу. Суми за статтями, які призводять до зменшення власного капіталу,
показують у круглих дужках. Основні статті даної форми звітності: "Залишок
на початок року" та "Залишок на кінець року", "Зміна облікової політики",
"Виправлення помилок" та "Інші зміни", "Скоригований залишок на початок
року", "Чистий прибуток (збиток) за звітний період", "Інший сукупний дохід за
звітний період", "Розподіл прибутку", "Внески учасників", "Вилучення
капіталу", "Разом змін у капіталі".
Правильність заповнення Звіту про власний капітал можна перевірити,
скориставшись закономірностями шахової таблиці. Загальний результуючий
підсумок показників по вертикалі повинен дорівнювати загальному
результуючому підсумку показників по горизонталі.
Акціонерні товариства наводять у Примітках інформацію про: загальну
кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити
передплату; загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснено
передплату, порівняно з передбаченими величинами; загальну сума коштів,
одержаних у ході передплати на акції; акції у складі статутного капіталу за
окремими типами і категоріями; накопичену суму дивідендів, не сплачених за
привілейованими акціями; суму, включену (або не включену) до складу
зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
Усі інші підприємства наводять у Примітках таку інформацію:
- розподіл часток зареєстрованого (пайового) капіталу між власниками;
- права, привілеї або обмеження щодо цих часток;
- зміни у складі часток власників у зареєстрованому (пайовому) капіталі.
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Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Наявність помилок при веденні бухгалтерського обліку та зміни в
обліковій політиці призводить до необхідності коригування показників
звітності. Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у
фінансовій звітності в Україні регулюється П(С)БО 6 "Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах".
Помилки у фінансовій звітності можуть виникати з різних причин:
помилки в розрахунках, неправильне визначення елементів фінансової
звітності,
неуважність,
помилкова
методика
оцінки
об’єктів
бухгалтерського обліку.
Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується
підприємствами для розподілу витрат і доходів між відповідними звітними
періодами. Зміни облікових оцінок, як правило, викликають зміни не тільки в
статтях форми № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", але й у показниках
форми № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)".
Зміна облікових оцінок може зумовлювати необхідність внесения змін до
облікових даних поточного періоду. Зміни облікових оцінок минулих звітних
періодів не відображаються. Це означає, що не коригується початкове сальдо
величини нерозподіленого прибутку, не надається порівнювана інформація про
минулі звітні періоди. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту
про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в
наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у
попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого
прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Виправлення помилок, які
відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення
відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
Облікова політика – це сукупністъ принципів, методів і процедур, які
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються
статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення
подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів
відображається у звітності шляхом: 1) коригування сальдо нерозподіленого
прибутку на початок звітного року; 2) повторного надання порівняльної
інформації щодо попередніх звітних періодів.
Для правильної реєстрації змін в обліку та звітності необхідно керуватися
такими правилами:
- наслідки зміни попередньої оцінки об‘єкту бухгалтерського обліку, яка в
подальшому не підтвердилася, повинні відображатися як наслідки зміни в
обліковій оцінці;
- якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікової
оцінки, то зміну потрібно розглядати як зміну облікових оцінок;
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- якщо оцінки були неправильними через низький рівень професіоналізму
бухгалтера, їх слід кваліфікувати як помилки.
Подія після дати балансу – подія, яка відбуваєтъся між датою балансу та
датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до
оприлюднення, яка вплинула чи може вплинути на фінансовий стан, результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про
визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають
коригування відповідних активів і зобов'язань.
Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що
виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів.
Такі події слід розкривати в Примітках до річної фінансової звітності, якщо
відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності
робити відповідні оцінки та приймати рішення.
Складовою частиною річної фінансової звітності є форма № 5 "Примітки
до річної фінансової звітності" (далі – Примітки).
Згідно з НП(С)БО 1 Примітки до фінансових звітів – це сукупність
показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей
фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено
відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. Примітки
складаються з 15 розділів, в яких додатково розкривають інформацію про:
-зобов'язання, суму яких неможливо достатньо достовірно оцінити;
-·умови кредитування;
- зобов'язання пов'язаними сторонами;
- реструктуризацію заборгованості при включені поточної заборгованості і
перенесені її до довгострокової заборгованості;
- іншу інформацію, яка допоможе користувачам фінансової звітності
оцінити вплив зобов'язань на ліквідність та прибутковість підприємства.
Примітки є річною формою фінансової звітності: їх складають лише раз на
рік за звітний період – календарний рік. Показники у Примітках наводяться в
тисячах гривень без десяткових знаків.

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність
Консолідована фінансова звітність – це звітність, яка відображає
фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх
підприємств як єдиної економічної одиниці. Вимоги і методика складання
консолідованої
фінансової
звітності
регламентується
НП(С)БО
2
"Консолідована фінансова звітність".
Метою її складання є лише отримання загального уявлення про діяльність
корпоративного утворення.
Для правильного застосування НП(С)БО 2 необхідно володіти такими
поняттями: група; материнське (холдингове) підприємство; дочірне
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підприємство; частка меншості; чисті активи; внутрішньогрупове сальдо;
внутрішньогрупові операції; нереалізовані прибутки та збитки від
внутрішньогрупових операцій.
Особливістю консолідованої звітності є те, що активи, зобов'язання,
доходи та витрати двох чи більше юридично самостійних одиниць
об'єднуються в окремий звіт. До консолідованої фінансової звітності
включають показники фінансової звітності материнського підприємства та всіх
дочірніх підприємств (інформацію про всі дочірні підприємства, які входять до
складу групи).
Для формування консолідованої звітності материнське та дочірні
підприємства подають свою фінансову звітність, складену за однаковий період і
на ту саму дату балансу. Якщо дочірнє підприємство здійснює свою діяльність
на території, де фінансовий рік відрізняється від строків, встановлених для
материнського підприємства, то підприємству слід надавати додаткову
звітність, складену відповідно до строків материнського підприємства.
Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств,
що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності,
складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.
Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності групи
підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій
та інших подій за схожих обставин.
Консолідований Звіт про рух грошових коштів складається на основі
консолідованого Балансу, консолідованого Звіту про фінансові результати та
консолідованого Звіту про власний капітал.
Для консолідації показників Приміток до річної фінансової звітності,
потрібно визначити суму показників Приміток до річної фінансової звітності
відповідних підприємств групи. Однак слід уважно консолідувати розділи IV
"Фінансові інвестиції", V "Доходи і витрати", VIII "Запаси" (за наявності
нереалізованих прибутків) і IX "Дебіторська заборгованість". Простим
підсумуванням обмежуватися не можна, оскільки їх показники повинні бути
тотожними показникам консолідованих Балансу та Звіту про фінансові
результати. Останні ж визначені за допомогою певних способів консолідації, а
не лише сумуванням.
П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" із змінами і доповненнями визначає
не тільки порядок ведення обліку, але й порядок складання звітності придбання
інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а
також розкриття інформації про об'єднання підприємств.
Так об'єднання підприємств через злиття підприємств може здійснюватися
через взаємний обмін акціями або створення третього підприємства, що
забезпечує одночасно юридичне та економічне об'єднання. У результаті
об'єднання інтересів акціонери дочірньої компанії стають акціонерами
материнської компанії.
У разі злиття здійснюється додавання активів і пасивів об'єднаних
підприємств без будь-якого їх переоцінювання, але слід пам'ятати, що
внутрішня заборгованість та результати операцій між об'єднаними
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підприємствами виключаються при складанні фінансової звітності об'єднання
підприємства (наприклад реалізація товарів, оренда майна, надання позик).
У разі придбання підприємства необхідно визначити справедливу вартість
придбаних активів і зобов'язань, за якою вони будуть відображатися в Балансі.
Крім цього при придбанні підприємств виникає гудвіл або негативний гудвіл,
який відображається за залишковою вартістю у вписуваному рядку Балансу
"Гудвіл" позитивною або від'ємною величиною.
Зведена фінансова звітність – це система показників, що відображають
фінансовий стан на звітну дату і фінансові результати за звітний період групи
взаємопов‘язаних організацій.
Зведена фінансова звітність складається головними розпорядниками
бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, що
мають свою мережу, на підставі фінансової звітності розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також
фінансової звітності за своїми операціями. Копії зведеної річної фінансової
звітності, попередньо перевіреної Державною казначейською службою
України, подаються до Міністерства фінансів України.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. №
37 встановлено перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена
фінансова звітність підприємствами.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №
419 визначено, які міністерства, відомства та органи управління складають
зведену фінансову звітність.
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Малими підприємствами (незалежно від форми власності) відповідно
до Господарського кодексу є підприємства, у яких за звітний рік:
- середньооблікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб;
- обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей
період не перевищує десяти мільйонів євро.
З точки зору права на використання спрощеної системи оподаткування,
обліку і звітності (що є одним з напрямів державної підтримки МСП) в Україні
існують інші норми класифікації суб‘єктів малого і середнього підприємництва,
які передбачають їх поділ на 4 групи платників єдиного податку у відповідності
до Податкового кодексу України.
П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" регулює
порядок формування показників фінансової звітності суб'єктами малого
підприємництва, яка визначена ним як скорочена (форма 1-м "Баланс", форма
№ 2 "Звіт про фінансовий результат"). Показники цих форм звітності
наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми.
Актив і пасив форми № 1-м "Баланс" складається із розділів, які у свою
чергу – з певних статей.
Актив: Розділ І. Необоротні активи, Розділ ІІ. Оборотні активи, Розділ
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.
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Пасив: Розділ І. Власний капітал, Розділ ІІ. Довгострокові
зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення, Розділ ІІІ. Поточні
зобов'язання, Розділ ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття.
Основними статтями Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) є
статті: "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", "Інші
операційні доходи", "Інші доходи", "Разом доходи", "Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)", "Інші операційні
витрати", "Інші витрати", "Разом витрати", "Фінансовий результат до
оподаткування", "Податок на прибуток", "Чистий прибуток (збиток)".
Усі суб‘єкти малого підприємництва, які вирішили подавати фінансову
звітність за міжнародними стандартами (обов‘язково – Публічні акціонерні
товариства), мають складати і подавати повний комплект фінансової звітності,
яка визначена новим НП(С)БО 1, а не П(С)БО 25.
Звітним періодом для складання цих форм фінансової звітності є квартал
та календарний рік. Проміжну звітність у складі Балансу (форма № 1-м) та
Звіту про фінансовий результат (форма № 2-м) суб‘єкти малого та середнього
підприємництва складають щоквартально наростаючим підсумком з початку
звітного року. Квартальну фінансову звітність (крім зведеної та консолідованої)
подають не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річну –
не пізніше 9 лютого, наступного за звітним року (п. 5 Порядку № 419 «Порядок
подання фінансової звітності»).
Особливістю фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва
порівняно з фінансовою звітністю інших підприємств є скороченість її
показників і їх більше узагальнення.
Суб‘єкти малого підприємництва, які ведуть спрощений облік можуть
формувати фінансову звітність за спрощеними формами № 1-мс "Баланс" та 2мс "Звіт про фінансові результати". Спрощений фінансовий звіт можуть
складати: юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п.154.6
Податкового кодексу України, та мають право застосовувати спрощений
бухгалтерський облік доходів і витрат, тобто це «нульовики» – платники
податку на прибуток із нульовою ставкою; суб'єкти малого підприємництва –
юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.
Відповідно до ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України у суб'єктів
малого підприємництва, що відповідають критеріям мікропідприємництва
середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не може
перевищувати 10 осіб а річний дохід від будь-якої діяльності не може
перевищувати суму, еквівалентну 2 млн. євро, за середньорічним курсом НБУ.
Актив форми № 1-мс "Баланс" складається з: Розділ І. Необоротні
активи (статті "Основні засоби" та "Інші необоротні активи"), Розділ ІІ.
Оборотні активи (статті "Запаси", "Поточна дебіторська заборгованість",
"Гроші та їх еквіваленти", "Інші оборотні активи").
Пасив: Розділ І. Власний капітал (статті "Капітал", "Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)"), Розділ ІІ. Довгострокові зобов'язання,
цільове фінансування та забезпечення, Розділ ІІІ. Поточні зобов'язання
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(статті "Короткострокові кредити банків", "Поточна кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги", "Поточна кредиторська за
розрахунками з бюджетом", "Поточна кредиторська за розрахунками зі
страхування", "Поточна кредиторська за розрахунками з оплати праці",
"Інші поточні зобов'язання").
Основними статтями ф. № 2-мс "Звіт про фінансові результати" є: "Чистий
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", "Інші доходи", "Разом
доходи", "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)", "Інші
витрати", "Разом витрати" , "Фінансовий результат до оподаткування",
"Податок на прибуток", "Витрати (доходи), які зменшують (збільшують)
результати після оподаткування", "Чистий прибуток (збиток)".
Тема 9. Податкова звітність в Україні
Податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків (або
особи, що його представляє) і податкового органу зі складання, ведення і здачі
документів установленої форми, що містять відомості про результати
діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують процес
обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету.
Податкову звітність подають до податкових органів за підсумками звітного
періоду у встановлений законодавством строк. Терміни здійснення податкової
звітності встановлюються по кожному податку окремо. Першим днем подання
податкової звітності вважають день, що йде за днем закінчення звітного
податкового періоду.
Основні види податкової звітності: Податковий розрахунок сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з
них податку; Декларація про майно, доходи, витрати і зобов‘язання
фінансового характеру за 20__ рік; Податкова декларація про майновий стан і
доходи; Податкова декларація з податку на прибуток підприємства; Спрощена
податкова декларація з податку на прибуток підприємства, яка обкладається
податком за нульовою ставкою; Податкова декларація про результати спільної
діяльності на території України без створення юридичної особи; Розрахунок
податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток
підприємства; Розрахунок податкових зобов'язань за період, за який виявлено
помилку(и); Податкова декларація з податку на додану вартість; Декларація
акцизного податку; Податкова декларація платника єдиного податку –
юридичної особи; Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної
особи – підприємця; Податкова декларація з податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки та ін.
Відповідно до п. 48.5 ст. 48 ПКУ податкова декларація повинна бути
підписана: керівником платника податків або уповноваженою особою, а також
особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання
податкової декларації до органу державної податкової служби; фізичною
особою – платником податків або його законним представником; особою,
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відповідальною за ведення бухгалтерськго обліку та подання податкової
декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл
продукції.
Нова форма Податкової декларації з податку на прибуток затверджена
наказом МФУ "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств" від 20.10.2015 р. № 897.
Податкова декларація з податку на прибуток зaповнюється наростаючим
підсумком з пoчатку року. Форма складається з самої Декларації тa 9 додатків.
Ця форма Декларації призначена для всіх платників податків, як
"звичайних", так і "специфічних" (тобто банків, страховиків, букмекерів,
лотeрейників і так далі.). Рядки 9 "Особливі відмітки" у вступній частині та 0715 в основній частині декларації призначені саме для таких "особливих"
платників податків і звичайними платниками податків не заповнюються.
Відповідно до п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з
відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність
(крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової
декларації.
Наказом МФУ від 28.01.2016 р. №21 затверджено форми та порядок
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
(Податкової декларації з податку на додану вартість).
До податкової звітності з податку на додану вартість належать: податкова
декларація з податку на додану вартість з додатками; уточнюючий розрахунок
податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв‘язку з виправленням
самостійно виявлених помилок з додатками; розрахунок податкових
зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник
податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх
постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на
митній території України. Подається до контролюючого органу особою, яка
зареєстрована платником ПДВ згідно з вимогами розділу V ПКУ
Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому
статтею 202 розділу V ПКУ, і може дорівнювати одному календарному місяцю,
а у випадках, визначених Кодексом, – календарному кварталу з урахуванням
відповідних особливостей. Платники податку, які сплачують єдиний податок,
можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V ПКУ обрати квартальний
податковий період.
Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203
розділу V ПКУ для подання декларації встановлюються такі строки:
1) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю,
декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку
платник податку, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового) місяця;
2) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу,
декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку
платник податку, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу.
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Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без
копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. У
колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання
(придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку
вказується у колонці Б.
До декларації передбачене подання дев‘яти додатків, які додаються до
декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.
З 01.01.16 року введено в дію нову Податкову декларацію про майновий
стан і доходи, форма та інструкція щодо її заповнення затверджена наказом
Міністерства фінансів України від 02.10.2015 р. за № 859. Вона передбачає
визначення категорії, до якої відноситься платник податків (рядок 8 розділу І
декларації): громадянин; особа, яка проводить незалежну професійну
діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему
оподаткування). Додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які
передбачають особливий розрахунок оподатковуваного доходу.
Граничний термін подання Декларації про майновий стан і доходи для
платників податку фізичних осіб – незалежників 30 квітня 2016 року, а термін
сплати податку на доходи фізичних осіб до 1 серпня 2016 року (останній день
сплати 30 липня 2016 року).
З 01.01.2016 платник податку має право на повернення податку на доходи
фізичних осіб при від‘ємній різниці за результатами перерахунку податку.
Основним документом, який регламентує складання та подання
декларації з акцизного податку є наказ Міністерства фінансів України від
23.01.2015 р. № 14. Декларація складається із загальної частини, що містить
необхідні обов‘язкові реквізити платника, та шести розділів, що складаються
платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків розрахунків для
обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного
податку, а також розділу, що заповнюється працівниками Державної фіскальної
служби України після подачі декларації.
Всі показники в Декларації (крім додатків) проставляються у гривнях без
копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Декларація складається і подається платниками акцизного податку.
Платники заповнюють і подають розділи та додатки до Декларації лише щодо
тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові
зобов‘язання зі сплати акцизного податку. Якщо платник є одночасно
платником акцизного податку з різними видами господарської діяльності, то він
подає одну Декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.
Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному
місяцю, подається платником щомісяця не пізніше 20 числа наступного
звітного періоду до контролюючого органу за місцем реєстрації такого
платника. Місцем реєстрації платника, який є суб‘єктом господарювання
роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, є
місцезнаходження пункту продажу товарів.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий
механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих
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податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 ХIV розділу ПКУ, на
сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з
одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Строк сплати для підприємців першої та другої груп єдиного податку – нe
пізніше 20 числа поточного місяця. Якщо 20 число випаде на вихідний або
святковий день, то срок сплати переноситься на попередній робочий день.
Термін сплати єдиного податку за кожен конкретний місяць: 20 січня, 20
лютого, 20 березня, 20 квітня, 19 травня, 20 червня, 20 липня, 18 серпня, 20
вересня, 20 жовтня, 20 листопада, 20 грудня.
Для підприємців та підприємств на 3 групі податку строк сплати настає
через 50 днів після закінчення кожного кварталу. Це по 17 лютого 2017 р. за
останній квартал 2016 р, та за чотири квартала цього року відповідно 19 травня,
19 серпня, 17 листопада 2017 р. та 19 лютого 2018 року.
Для всіх юридичних осіб, а також підприємців третьої групи звітним
періодом є календарний квартал (п. 296.3 cт. 296 ПКУ), і декларацію вони
надають протягом 40 календарних днів, наcтyпних за останнім календaрним
днем звітного (податкового) квартaлу (пп.49.18.2 cт.49 ПКУ).
Для підприємців першої і другої груп звітний період доpiвнює
календарному року (згідно п. 296.2 cт. 296 ПКУ). При річному звітному періоді
податкова декларація платника єдиного податку має бути представлена
протягом 60 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем
звітногo (податкового) року).
Четверта група платників надає декларацію не пізніше 20 лютого
пoточного року.
Форму та порядок заповнення Декларації єдиного податку для різних груп
платників єдиного податку затверджено Наказом МФУ № 578 від 19.06.2015 р.
«Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».
Тема 10. Статистична і спеціальна звітність
Статистична звітність – форма статистичного спостереження державою,
при якій уповноваженим органам надходить від підприємств (організацій,
установ) необхідна їм інформація у вигляді законно встановлених звітних
документів (статистичних звітів) за підписами осіб, відповідальних за подання і
достовірність даних. В Україні форми статистичної звітності затверджуються
Державною службою статистики України.
Базою для складання статистичних звітів є дані бухгалтерського обліку,
тому бухгалтерії поряд з фінансовою (бухгалтерською) звітністю заповнюють,
або надають інформацію для статистичних звітів.
Основним нормативно-правовим актом, який визначає і регламентує
порядок складання і подання статистичної звітності в Україні є Закон "Про
державну статистику" від 17.09.1992 р. № 2614-XII (зі змінами і доповненнями).
Наказом Державної служби статистики України № 331 від 07.08.2012 р.
було затверджено форму державного статистичного спостереження зі
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статистики промисловості № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та
реалізацію промислової продукції".
Наказом Державної служби статистики № 163 від 29.06.2011 р. було
затверджено форми державних статистичних спостережень зі статистики праці.
Заповнення і подання цих форм статистичної звітності покладається на
юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів
державної статистики.
Форму статистичного спостереження Звіт про фінансові результати № 1-Б
(І розділ – річна, місячна; ІІ розділ – річна, квартальна) затверджено Наказом
Державної служби статистики № 270 від 20.07.2009 р. Форма складається усіма
респондентами, перелік яких визначається органами державної служби
статистики. Показники форми заповнюються в тисячах гривень з одним
десятковим знаком.
Наказом Державної служби статистики № 343 від 15.10.2003 р. було
затверджено форми державних статистичних спостережень зі статистики
зовнішньоекономічної діяльності та інструкції щодо їх заповнення.
Звіт складається з двох розділів: Розділ І "Прямі інвестиції", Розділ ІІ
"Внески підприємства в підприємства-резиденти".
Соціальна звітність – процес підготовки та представлення зацікавленим
сторонам і суспільству інформації, що відображає соціальні й екологічні
наслідки ухвалюваних компанією економічних рішень.
Звіт по коштах загальнообов‘язкового державного соціального
страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП). Цю звітність подають
страхувальники, які мали протягом кварталу витрати по коштах
загальнообов‘язкового державного соціального страхування у зв‘язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,
або зобов‘язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік
розрахунків з ФСС з ТВП на початок кожного звітного кварталу та оборотів по
субрахунках у звітному кварталі, повинні звітувати до органів Фонду за 9
місяців 2016 року. Страхувальники зобов‘язані формувати та подавати до
органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов‘язкового державного
соціального страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за
звітним періодом місяця. Базовим звітним періодом є квартал.
Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 р. № 4.
Наказом МФУ № 435 вiд 14.04.2015 р. затверджено Порядок формування
тa подання страхувальниками звіту щoдo сум нарахованого єдиного внеску нa
загальнообов‘язковe державне соціальне страхування.
Щомісячний звіт ЄСВ надається працедавцями (підприємствами тa
підприємцями) протягом 20 днів після закінчення звітного місяця. Пpи цьому
якщo юридичні особи нe використовують працю фізичних осіб нa умовах
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трудового договору (контракту) aбo на іншиx умовах, передбачених
законодавствoм, звіт ними не подається (тoбто звіт з прочерками здавати не
потрібно). B той же час якщо керівник є найманою особою нa підприємстві,
заробітну плату потрібно нараховувати і, відповідно, нараховувати єдиний
внесок в загальному порядку.
Річний звіт ЄСВ надається фізичними особами в такі терміни:
- що застосовують загальну і спрощену систему оподаткування, і членами
родин цих осіб, що беруть участь у веденні ними підприємницькій діяльності, –
до 10 лютого наступногo року.
- особами, що забезпечують себе роботoю самостійно, – до 01 травня
наступного року.
Тест 1
Метою складання фінансової звітності є:
1) звіт перед органами Державної фіскальної служби
2) надання інформації користувачам
3) надання інформації керівнику
4) надання інформації банку
Тест 2
Перший звітний період новоствореного підприємства може бути:
1) меншим за 12 місяців
2) більшим за 15 місяців
3) більшим за 18 місяців
4) немає правильної відповіді
Тест 3
За характером спрямування розрізняють звітність:
1) річну і проміжну
2) типову і галузеву
3) внутрішню і зовнішню
4) поточну
Тест 4
За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну,
внутрішньогосподарську звітність:
1) ступенем узагальнення
2) змістом і джерелами інформації для її формування
3) терміном подання
4) за змістом
Тест 5
Які підприємства подають річну фінансову звітність:
1) малі підприємства
2) середні підприємства
3) великі підприємства
4) усі названі підприємства
Тест 6
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Квартальна фінансова звітність подається не пізніше:
1) 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом
2) 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом
3) 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом
4) 28 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Тест 7
Підприємства подають фінансову звітність:
1) органам, до сфери управління яких належать
2) трудовим колективам на їх вимогу
3) власникам
4) всі відповіді правильні
Тест 7
Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його
активи, зобов‘язання і власний капітал – це:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
4) ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
Тест 8
Надходження і вибуття грошових коштів відображається:
1) у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
2) у ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
3) ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
4) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
Тест 9
Облікову політику підприємства розкривають у:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) ф. № 5 "Примітки до фінансової звітності"
4) ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
Тест 10
Бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період,
називається:
1) фінансовою
2) статистичною
3) оперативною
4) зведеною
Тест 11
Оперативна звітність – це:
1) спосіб представлення стану і результатів бізнесу материнської компанії та її
дочірніх компаній як єдиного господарюючого суб‘єкта
2) характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати
роботи підприємства за рік
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3) призначена для поточного контролю та управління в середині підприємства
на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після їх завершення
4) система кількісних та якісних показників, призначена для вивчення
господарської діяльності підприємств і галузей народного господарства
Тест 12
Принцип обачності передбачає, що:
1) оцінка активів і зобов‘язань підприємства здійснюється, виходячи з
припущення, що його діяльність буде тривати далі
2) оцінка, що застосовується в бухгалтерському обліку, повинна запобігати
зниженню оцінки зобов‘язань і витрат і завищенню оцінки доходів
підприємства
3) вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства в його фінансовій
звітності проводиться в єдиній грошовій оцінці
4) операції повинні обліковуватись у відповідності з їх сутністю, а не тільки
виходячи з юридичної форми
Тест 13
Квартальна звітність підприємства складається з:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
2) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
4) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів",
ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
Тест 14
Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) та порядок їх заповнення
встановлюється:
1) Методологічною радою з бухгалтерського обліку
2) Національним банком України
3) Міністерством фінансів України
4) Верховною Радою України
Тест 15
Облікова політика – це:
1) сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності
2) документ, який містить інформацію про господарську операцію і засвідчує її
здійснення
3) правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації
господарських операцій
4) потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від
використання активів
Тест 16
Перед складанням річної звітності на підприємстві проводиться:
1) виплата дивідендів учасникам
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2) погашається заборгованість кредиторам
3) інвентаризація
4) нарахування амортизації
Тест 17
Підприємство повинно висвітлювати облікову політику шляхом опису:
1) принципів оцінки статей звітності
2) методів обліку відносно окремих статей звітності
3) всі відповіді правильні
4) немає правильної відповіді
Тест 18
Річна фінансова звітність подається не пізніше:
1) 09 лютого наступного за звітним роком
2) 20 січня наступного за звітним роком
3) 28 лютого наступного за звітним роком
4) 15 лютого
Тест 19
Примітки до фінансової звітності не містять:
1) інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є
обов‘язковою відповідно до стандартів
2) інформацію щодо потенційних партнерів підприємства
3) інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, необхідну для її
зрозумілості та доречності
4) інформацію про облікову політику підприємства
Тест 20
Перед складанням річної фінансової звітності обов‘язкове:
1) проведення інвентаризації активів та зобов‘язань підприємства
2) проведення внутрішнього контролю ведення бухгалтерського обліку
3) проведення аудиторської перевірки
4) проведення ревізії
Тест 21
Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у
попередніх періодах, здійснюється:
1) методом «червоного сторно»
2) шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного
року
3) виправлення помилок не допускається
4) методом додаткових записів
Тест 22
Фінансова звітність не включає:
1) "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) "Звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість"
4) "Примітки до річної фінансової звітності"
Тест 23
Звітність поділяється на первинну і зведену за:
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1) змістом і джерелами формування
2) ступенем узагальнення
3) охопленням видів діяльності
4) термінами надання
Тест 24
Звітність, у якій інформація наводиться на певну дату, містить:
1) моментні показники
2) інтервальні показники
3) проміжні показники
4) показники за місяць
Тест 25
Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом
звітного періоду – це:
1) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
2) ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
3) ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
4) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
Тест 26
Суттєвість помилки у фінансових звітах визначається:
1) керівником підприємства
2) головним бухгалтером
3) касиром
4) керівником підприємства, головним бухгалтером
Тест 27
Бухгалтерський облік на підприємстві повинен бути належним чином
організований:
1) так
2) ні
3) не завжди
4) його взагалі не потрібно організовувати
Тест 28
План звітності передбачає:
1) перелік форм встановленої звітності
2) строки складання звітності
3) строки подання звітності
4) всі відповіді правильні
Тест 29
Звітність України складається в таких грошових одиницях:
1) грн.
2) тис. грн.
3) на власний вибір бухгалтера
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 30
До складу річної фінансової звітності згідно з Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку відносять:
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1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", ф. № 3 "Звіт про рух грошових
коштів", ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
2) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів",
ф. № 4 "Звіт про власний капітал"; ф. № 5 "Примітки до річної фінансової
звітності"
3) ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"; ф. № 1 "Баланс (Звіт про
фінансовий стан)"; ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)"
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 31
Принцип доречності інформації передбачає:
1) відсутність інформації щодо капіталу та необ'єктивних суджень
2) корисність інформації та її суттєвість
3) зрозумілість та простоту сприйняття
4) корисність інформації
Тест 32
Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість
статей фінансових звітів, а також, інша інформація, формує:
1) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
2) ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
3) ф. № 4 "Звіт про власний капітал"; ф. № 5 "Примітки до річної фінансової
звітності"
4) всі відповіді правильні
Тест 33
Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної
особи та її дочірних підприємств як єдиної економічної одиниці, називається:
1) фінансовою
2) консолідованою
3) податковою
4) всі відповіді правильні
Тест 34
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регламентується:
1) Статутом підприємства
2) Наказом про облікову політику
3) штатним розкладом
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 35
Статті форм бухгалтерської звітності, по яких відсутні числові значення
активів, пасивів, фінансових результатів відображаються таким чином:
1) пропускаються
2) прокреслюються
3) проставляються нульові значення
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 36
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Бухгалтерська звітність є:
1) періодичною
2) систематичною
3) хронологічною
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 37
Бухгалтерська звітність підписується:
1) головним бухгалтером підприємства
2) керівником підприємства
3) головним бухгалтером і керівником підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 38
Бухгалтерська звітність підлягає обов‘язковому аудиту:
1) у всіх випадках
2) в жодному випадку
3) у випадках, передбачених законодавством
4) всі відповіді правильні
Тест 39
Фінансова звітність повинна надавати користувачу порівнювати:
1) фінансові звіти підприємств за звітні періоди
2) фінансові звіти різних підприємств
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 40
Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є:
1) календарний рік
2) поточний рік
3) операційний цикл
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 41
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" не встановлює:
1) мету складання та подання фінансових звітів
2) склад фінансових звітів
3) якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання
фінансових звітів
4) немає правильної відповіді
Тест 42
Для того, щоб фінансова звітність була зрозуміла користувачам, НП(С)БО 1
передбачає наявність у ній даних про:
1) підприємство
2) дату звітності за звітний період
3) облікову політику підприємства та її зміни
4) немає правильної відповіді
Тест 43
До якісних характеристик фінансової звітності не належить:
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1) зрозумілість
2) доречність
3) автономність
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 44
Принцип періодичності передбачає, що:
1) підприємство не має ні наміру, ані потреби бути ліквідованим або суттєво
зменшувати масштаби своєї діяльності, і залишатися таким в подальшому
2) результати господарської діяльності визначаються, коли вони відбуваються і
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до
яких вони відносяться
3) діяльність підприємства розподіляється на певні періоди часу (звітні періоди)
з метою складання фінансової звітності
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 45
Оцінку та прогноз структури доходів і витрат можна здійснити
використовуючи інформацію, що міститься, в:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"
3) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
4) всі відповіді правильні
Тест 46
Норми НП(С)БО 1 застосовуються до:
1) підприємств всіх форм власності
2) банків
3) бюджетних установ
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 47
Звітна форма Балансу в Україні побудована:
1) в порядку збільшення ліквідності засобів
2) в порядку зменшення ліквідності засобів
3) без будь-якої ознаки
4) всі відповіді правильні
Тест 48
Джерелами інформації для складання Балансу є:
1) бухгалтерські рахунки
2) регістри обліку
3) економічні показники роботи підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 49
Бухгалтерський баланс представляє собою звіт про стан справ підприємства:
1) за ряд років
2) на певну дату
3) за звітний період
4) правильні відповіді 1) і 2)
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Тест 50
За обсягом інформації баланси поділяються на:
1) вступні, звітні, ліквідаційні
2) прості, складні і зведені
3) інвестиційні, кратні
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 51
За часом складання бухгалтерський баланс буває:
1) вступний, поточний, ліквідаційний
2) інвентарний, паперовий
3) одиничний, вільний
4) немає правильної відповіді
Тест 52
За об‘єктом відображення баланс поділяється на:
1) Баланс-брутто, баланс-нетто
2) інвентарний, ліквідаційний
3) одичний, вільний
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 53
Бухгалтерський баланс побудований відповідно до класифікації господарських
засобів і складається з двох частин:
1) засоби (їх склад) і капітал
2) засоби (їх склад) і заборгованість підприємства
3) засоби і джерела їх формування
4) всі відповіді правильні
Тест 54
Який із типів змін в балансі викликає збільшення валюти балансу:
1) перший тип: А1 + Х; А2 - Х
2) другий тип: П1 + Х; П2 – Х
3) третій тип: А + Х; П + Х
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 55
Баланс-брутто – це:
1) баланс, який включає в себе регулюючі статті
2) баланс, з якого вилучені регулюючі статті
3) правильної відповіді не запропоновано
4) всі відповіді правильні
Тест 56
З яких частин складається ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»:
1) активи та пасиви
2) необоротні активи, власний капітал та зобов‘язання
3) оборотні та необоротні активи, власний капітал та зобов‘язання
4) немає правильної відповіді
Тест 57
Запаси в балансі відображаються за наступною з двох оцінок:
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1) первісною вартістю або справедливою вартістю
2) первісною вартістю або дисконтованою вартістю
3) первісною вартістю або вартістю реалізації
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 58
До активу балансу входять розділи:
1) необоротні активи
2) власний капітал; позикові кошти
3) позикові кошти
4) поточні зобов‘язання
Тест 59
Основні засоби і нематеріальні активи наведені у балансі трьома позиціями:
1) первісна, залишкова, балансова вартість
2) первісна, балансова, залишкова вартість
3) первісна вартість, знос, залишкова вартість
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 60
В статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається
заборгованість:
1) фізичних осіб, що виникає в ході операційної діяльності
2) фізичних і юридичних осіб, яка виникає в ході нормального операційного
циклу і буде погашена протягом більше року з дати балансу
3) юридичних осіб, яка виникає в ході нормального циклу
4) всі відповіді правильні
Тест 61
До поточних активів підприємства не належить:
1) доходи майбутніх періодів
2) інвестиційна нерухомість
3) незавершені капітальні інвестиції
4) всі відповіді правильні
Тест 62
Елементами балансу є:
1) активи, зобов‘язання, доходи і витрати
2) активи, зобов‘язання, власний капітал
3) активи, власний капітал, доходи і витрати
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 63
Рівняння балансу можна записати у вигляді:
1) активи = власний капітал + зобов‘язання
2) активи = власний капітал - зобов‘язання
3) активи = власний капітал
4) немає правильної відповіді
Тест 64
Нематеріальними активами не визначаються:
1) права інтелектуальної власності
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2) ліцензії
3) витрати на підготовку кадрів
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 65
Усі активи, що не є оборотними, класифікуються, як:
1) нематеріальні
2) необоротні
3) відстрочені
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 66
Статті активів в балансі розміщені в порядку:
1) надання переваги виробничому потенціалу як умові забезпечення доходності
2) від найбільш до найменш ліквідних
3) від найменш до найбільш ліквідних
4) немає правильної відповіді
Тест 67
Генеральний баланс складають на основі:
1) звітних записів і даних інвентаризації
2) книжних записів
3) інвентарних і книжних записів
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 68
За способом "очистки" баланси поділяються на:
1) баланси-брутто і баланси-нетто
2) самостійні і окремі
3) генеральний і книжний
4) всі відповіді правильні
Тест 69
Пасиви балансу – це:
1) сума зобов‘язань підприємства
2) сума короткострокових кредитів
3) сума активів і пасивів підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 70
При обчисленні суми балансу враховується така вартість основних засобів:
1) первісна
2) залишкова
3) амортизація (накопичений знос) плюс первісна вартість
4) немає правильної відповіді
Тест 71
Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення коефіцієнта
фінансового ризику, тим:
1) більш стійкий фінансовий стан підприємства
2) більш нестійкий фінансовий стан підприємства
3) більша імовірність банкрутства підприємства
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4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 72
Якщо сума дебіторської заборгованості перевищує суму кредиторської
заборгованості, то це свідчить про:
1) іммобілізацію залученого капіталу в дебіторську заборгованість
2) іммобілізацію власного капіталу в дебіторську заборгованість
3) погіршення фінансового стану підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 73
Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних
засобів може свідчити про:
1) згортання виробничої бази
2) формування більш мобільної структури активів
3) зміну статутного капіталу
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 74
Вказати показники, що характеризують використання оборотних засобів:
1) фондовіддача; коефіцієнт оборотності основних засобів
2) фондомісткість; фондовіддача; фондоозброєність
3) продуктивність праці; рентабельність капіталу
4) всі відповіді правильні
Тест 75
Якщо запаси і затрати менші за суму власного оборотного капіталу та кредитів
банку, а коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат джерелами коштів більше
одиниці, можна говорити про:
1) абсолютну фінансову стійкість
2) нормальну фінансову стійкість
3) нестійкий фінансовий стан
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 76
Відносне відхилення використовують для того, щоб:
1) визначити відношення порівняльних величин у відсотках
2) показати, на скільки відсотків порівняльний показник більший або менший
від показника, з яким порівнюють
3) показати, у скільки разів порівнювальний показник більший або менший від
показника, з яким порівнюють
4) немає правильної відповіді
Тест 77
Інформації, що міститься в балансі, використовується для:
1) оцінки та прогнозу прибутковості діяльності підприємства
2) оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності
підприємства
3) оцінки та прогнозу операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
оцінки та прогнозу
4) всі відповіді правильні
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Тест 78
Порівняльний аналіз, що застосовується при вивченні відносних темпів
зростання та приросту показників за кілька років до рівня базисного року, - це:
1) горизонтальний аналіз
2) вертикальний аналіз
3) трендовий аналіз
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 79
Співвідношення величини явища з величиною будь-якого іншого явища або з
величиною цього ж явища, але взятого за інший час або по іншому об‘єкту,
відображають:
1) відносні показники
2) абсолютні аналіз
3) середні величини
4) всі відповіді правильні
Тест 80
Кредиторська заборгованість в балансі відображається:
1) в 2 розділі пасиву
2) в 3 розділі активу
3) 4 розділі пасиву
4) немає правильної відповіді
Тест 81
Під фізичним зносом основних засобів розуміють знос:
1) пов'язаний безпосередньо з участю основних засобів у виробничому процесі і
залежить від продовження їх використання, обсягу виконаних робіт або від
інших факторів
2) що визначається двома факторами: зростанням продуктивності праці і
темпами технічного прогресу
3) пов'язаний з впливом зовнішніх факторів (сил природи), що спричиняють
передчасне старіння основних засобів
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 82
Безнадійна дебіторська заборгованість (безнадійний борг) - це:
1) заборгованість, відносно якої існує впевненість у її неповерненні боржником,
або позовний термін якої минув
2) сума дебіторської заборгованості після вирахування сумнівних і безнадійних
боргів
3) дебіторська заборгованість, щодо якої існує імовірність її неповернення
боржником
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 83
Актив балансу включає в себе:
1) три розділи
2) чотири розділи
3) п‘ять розділів
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4) немає правильної відповіді
Тест 84
За якою вартістю в балансі відображається дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги (у підсумку):
1) первісною вартістю
2) чистою реалізаційною вартістю
3) ліквідаційною вартістю
4) історичною собівартістю
Тест 85
Основні засоби в балансі відображаються за:
1) справедливою вартістю
2) ліквідаційною вартістю
3) залишковою вартістю
4) первісною вартістю
Тест 86
Нематеріальні активи в балансі відображаються за:
1) залишковою вартістю
2) первісною вартістю
3) ліквідаційною вартістю
4) амортизаційною вартістю
Тест 87
У якій додатковій статті Балансу показується сума нарахованих дивідендів,
процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню:
1) Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів
2) Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
3) Інша поточна дебіторська заборгованість
4) Кредиторська заборгованість за товари
Тест 88
Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування
зобов‘язань, називається:
1) дебіторською заборгованістю
2) власним капіталом
3) чистим прибутком
4) резервним капіталом
Тест 89
Короткострокові кредити банків та позики, короткострокові векселі видані,
короткострокові зобов‘язання відображаються в:
1) 4 розділі пасиву балансу
2) 3 розділі активу балансу
3) 3 розділі пасиву балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 90
Найбільш мобільною частиною ліквідних засобів є:
1) короткострокові фінансові вкладення
2) грошові кошти
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3) запаси
4) всі відповіді правильні
Тест 91
Статті форм фінансової звітності прокреслюються якщо по них:
1) відсутні числові значення активів, пасивів, фінансових результатів
2) числові значення активів, пасивів, фінансових результатів дорівнюють нулю
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 92
Метою складання балансу є надання інформації про:
1) фінансовий стан
2) зміни у фінансовому стані підприємства за звітний період
3) фінансові результати
4) всі відповіді правильні
Тест 93
Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО,
називається:
1) статтею
2) розділом
3) активом
4) пасивом
Тест 94
Які зміни в балансі відбуваються внаслідок такої операції: "Отримані матеріали
від постачальників, які будуть оплачені пізніше":
1) зміни відбуваються лише в пасиві
2) зросте підсумок балансу
3) зміни відбудуться лише в активі
4) всі відповіді правильні
Тест 95
Частина балансу, в якій відображаються господарські засоби, називаються:
1) статтею активу балансу
2) активом
3) пасивом
4) статтею пасиву балансу
Тест 96
Баланс містить інформацію про грошову оцінку:
1) активів, доходів та витрат
2) активів, капіталу та зобов‘язань
3) доходів, витрат та зобов‘язань
4) всі відповіді правильні
Тест 97
Форма балансу в Україні:
1) є уніфікованою формою звітності
2) різна для кожного виді діяльності
3) визначається підприємством самостійно
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4) всі відповіді правильні
Тест 98
Баланс відображає інформацію:
1) станом на певну дату
2) за певний період
3) станом на певну дату і за період
4) немає правильної відповіді
Тест 99
При перевірці правильності заповнення балансу необхідно пересвідчитись у
наступному:
1) чи підписаний баланс директором фірми
2) чи дотримується балансове рішення
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 100
Загальний підсумок балансу називається:
1) валютою балансу
2) балансовою формулою
3) розділом балансу
4) нетто балансу
Тест 101
У якій статті ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
показують витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов‘язані із
залученням позикового капіталу:
1) Втрати від участі в капіталі
2) Фінансові витрати
3) Інші витрати
4) Адміністративні витрати
Тест 102
Прямі витрати – це витрати:
1) що знижуються із збільшенням обсягів виробництва
2) що змінюються пропорційно або майже пропорційно до обсягу виробництва
3) величина яких не змінюється залежно від зміни обсягів виробництва
4) немає правильної відповіді
Тест 103
Розділ ІV ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
заповнюється:
1) товариствами з обмеженою відповідальністю
2) приватними підприємствами
3) акціонерними товариствами
4) всі відповіді правильні
Тест 104
Метою складання ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)" є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації
про:
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1) фінансовий стан підприємства на звітну дату
2) зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за
звітний період
3) доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний
період
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 105
Стаття ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" "Інші
фінансові доходи" не включає:
1) дивіденди одержані
2) відшкодування раніше списаних активів
3) відсотки одержані
4) всі відповіді правильні
Тест 106
Принцип, за яким витрати визначаються у ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)" на основі прямого зв‘язку між ними та
отриманими доходами, - це принцип:
1) автономності
2) відповідності доходів і витрат
3) послідовності
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 107
Дивіденди, як вид доходу, визначаються:
1) на основі принципу нарахування згідно з економічним змістом відповідної
умови
2) коли виникає право акціонерів на їх отримання
3) у періоді, до якого вони належать, пропорційно до часу, виходячи з бази їх
нарахування
4) всі відповіді правильні
Тест 108
До адміністративних витрат відносять:
1) витрати на реєстрацію оцінки
2) витрати на дослідження і розробки
3) витрати на відрядження
4) немає правильної відповіді
Тест 109
У складі операційних доходів відображається дохід від:
1) реалізація іноземної валюти
2) інвестицій в асоційовані підприємства
3) безоплатно одержаних активів
4) всі відповіді правильні
Тест 110
Чистий дохід розраховується як різниця між:
1) доходом від реалізації і податками
2) прибутком від звичайної діяльності та сумою податків з прибутку
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3) доходом від реалізації і собівартістю
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 111
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватися, виходячи з:
1) укладеного договору
2) ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу
3) оплати послуг (включаючи аванс)
4) всі відповіді правильні
Тест 112
За якою статтею у ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)" будуть відображені нараховані за користування короткотерміновим
банківським кредитом відсотки, якщо термін їх сплати не перевищує 12 місяців
з дати балансу:
1) інші фінансові витрати
2) фінансові витрати
3) інші операційні витрати
4) інші витрати звичайної діяльності
Тест 113
На основі наведеного переліку необхідно здійснити класифікацію доходів
підприємства і визначити суму іншого операційного доходу:
- дохід від реалізації готової продукції – 200000,00 грн
- дохід від реалізації основних засобів – 50000,00 грн
- дохід від реалізації іноземної валюти – 30000,00 грн
- дохід від неопераційної курсової різниці – 5000,00 грн
- дохід від списання кредиторської заборгованості – 60000,00 грн
- дохід від реалізації МШП – 2000,00 грн
- дохід від безоплатно одержаних необоротних активів – 30000,00 грн
1) 242000,00 грн
2) 92000,00 грн
3) 142000,00 грн
4) 172000,00 грн
Тест 114
У якій статті ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
показують витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов‘язані із
залученням позикового капіталу:
1) Втрати від участі в капіталі
2) Фінансові витрати
3) Інші витрати
4) Адміністративні витрати
Тест 115
Інформація про запаси підприємства:
Запаси на початок періоду дорівнювали - 90 000 грн
Придбання за звітний період - 124 000 грн
Списання застарілих товарів за звітний період - 34 000 грн
Запаси товарів на кінець звітного періоду - 30 000 грн
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Яку суму повинне відобразити підприємство в Звіті про фінансові результати за
звітний період як собівартість реалізованої продукції:
1) 150 000 грн
2) 218 000 грн
3) 184 000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 116
Який із типів змін в балансі не викликає змін валюти балансу:
1) перший тип: А1 + Х; А2 - Х
2) другий тип: П1 + Х; П2 – Х
3) третій тип: А + Х; П + Х
4) правильна відповідь 1) і 2)
Тест 117
За даними обліку залишок запасів на 31.12.2015 р. становив 120000 грн., на
31.12.2016 р. – 110000 грн., собівартість готової продукції – 520000 грн., збитки
від вибуття основних засобів – 500 грн. Яка собівартість реалізованої продукції
буде відображена у звіті про фінансові результати за 2016 р.
1) 510000 грн
2) 530000 грн
3) 520000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 118
Підприємство у звітному періоді придбало довгострокові облігації зі знижкою в
сумі 10000 грн. І в тому ж звітному періоді, не отримавши відсотки, реалізувало
їх з премією 14000 грн. Як ці операції будуть відображені у Звіті про фінансові
результати за звітний період:
1) буде відображений дохід від операційної діяльності 14000 грн
2) буде відображений дохід від фінансової діяльності 24000 грн
3) буде відображений дохід від фінансової діяльності 14000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 119
Підприємство придбало у звітному році 10% облігації, термін дії яких
становить 10 років, вартість придбання – 22000 грн., номінальна вартість –
20000 грн. Яку суму доходу по відсотках воно повинне визнати у звіті про
фінансові результати за звітний період:
1) 2000 грн
2) 2200 грн
3) 1800 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 120
Оцінку та прогноз структури доходів і витрат можна здійснити
використовуючи інформацію, що міститься, в:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"
3) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
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4) всі відповіді правильні
Тест 121
Нарахована протягом звітного року амортизація основних засобів, придбаних за
рахунок коштів цільового фінансування, у Звіті про фінансові результати буде
відображена у складі:
1) інших доходів операційної діяльності
2) емісійного доходу
3) інших фінансових доходів
4) немає правильної відповіді
Тест 122
Основним призначення ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)" є:
1) відображення доходів і витрат підприємства
2) відображення величини та джерел формування фінансового результату
діяльності
3) є доповнення ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
4) всі відповіді правильні
Тест 123
Основними елементами ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)" є:
1) прибутки та збитки
2) доходи та витрати
3) види діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 124
Доходи – це:
1) зменшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення
зобов‘язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання
капіталу за рахунок внесків засновників)
2) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
зменшення зобов‘язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім
зростання капіталу за рахунок внесків засновників)
3) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
збільшення зобов‘язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім
зростання капіталу за рахунок внесків засновників)
4) немає правильної відповіді
Тест 125
Витрати – це:
1) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зменшення
зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу (крім зростання
капіталу за рахунок внесків засновників)
2) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зменшення
зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу
3) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу
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4) немає правильної відповіді
Тест 126
До господарських операцій, які супроводжують зменшення економічних вигод
у вигляді вибуття активів, але не є витратами підприємства, належать:
1) викуп акцій та їх часток, розподіл власного капіталу між власниками
2) вилучення вкладів та паїв
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 127
Доходи і витрати у фінансовій звітності визнаються у момент:
1) складання фінансової звітності
2) надходження/сплати грошових коштів
3) їх виникнення
4) немає правильної відповіді
Тест 128
Не визнаються доходами і не включаються до ф. № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)» такі надходження від інших осіб:
1) суми непрямих податків
2) суми попередньої оплати та суми авансів в рахунок оплати продукції
3) суми надходження за договорами комісії, агентськими та іншими договорами
4) всі відповіді правильні
Тест 129
Скільки груп доходів, визначено у П(С)БО 15 "Дохід":
1) 2
2) 3
3) 4
4) немає правильної відповіді
Тест 130
Не визнаються витратами і не включаються до ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)" такі платежі іншим особам:
1) погашення одержаних позик
2) попередня авансова оплата запасів, робіт, послуг
3) платежі за договорами комісії, агентськими та іншими договорами
4) всі відповіді правильні
Тест 131
Для заповнення ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)" використовуються рахунки Пану рахунків:
1) 3, 5 і 6 класів
2) 7, 8 і 9 класів
3) 7 і 9 класів
4) всі відповіді правильні
Тест 132
Показники витрат, збитків та собівартості продукції у ф. № 2 "Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)":
1) відображаються зі знаком "-"
379

2) записуються у дужках
3) за вибором підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 133
У якому розділі ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)" наводиться інформація про елементи операційних витрат:
1) у 1 розділі
2) у 2 розділі
3) у 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 134
У 1 розділі ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
наводиться інформація про:
1) елементи операційних витрат
2) суми отриманих доходів і понесених витрат
3) сукупний дохід
4) немає правильної відповіді
Тест 135
У статті "Інші операційні доходи" ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід)" відображається інформація про:
1) дохід від зміни вартості активів, дохід за результатами збільшення резервів
2) суми отриманих інших операційних доходів
3) дохід від операційної оренди активі, від операційних курсових різниць, від
роялті, відсотків
4) немає правильної відповіді
Тест 136
У статті "Інші операційні витрати" ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід)" відображається інформація про:
1) собівартість реалізованих запасів, необоротних активів, утримуваних для
продажу та групи вибуття
2) відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списання
безнадійної дебіторської заборгованості
3) втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць
4) всі відповіді правильні
Тест 137
У якій статті ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій:
1) Дохід від участі в капіталі
2) Інші фінансові доходи
3) Інші доходи
4) немає правильної відповіді
Тест 138
У якій статті ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
відображається собівартість реалізації фінансових інвестицій:
1) Втрати від участі в капіталі
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2) Фінансові витрати
3) Інші витрати
4) немає правильної відповіді
Тест 139
При заповненні якого розділу ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)" враховують поділ доходів та витрат, прибутку та збитку за
видами діяльності:
1) 1
2) 2
3) 3
4) немає правильної відповіді
Тест 140
Дохід не визначається, якщо витрати:
1) не підлягають достовірній оцінці
2) підлягають достовірній оцінці
3) підлягають частковій оцінці
4) немає правильної відповіді
Тест 141
Аванси, отримані від клієнті і замовників є:
1) доходом
2) зобов‘язаннями
3) витратами
4) немає правильної відповіді
Тест 142
При складанні ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
за 1 квартал 2016 р. у графі 3 наводиться інформація про доходи та витрати,
прибутки чи збитки, а у графі 4:
1) аналогічна інформація за 1 квартал 2015 р
2) аналогічна інформація за весь 2015 р
3) аналогічна інформація за 4 квартал 2015 р
4) немає правильної відповіді
Тест 143
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних
періодів, то витрати:
1) визначаються шляхом періодичного розподілу вартості активу між
відповідними періодами
2) визначаються шляхом розподілу вартості активу між відповідними
періодами
3) визначаються шляхом систематичного розподілу вартості активу між
відповідними періодами
4) немає правильної відповіді
Тест 144
У ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" приводяться дані про рух грошових
коштів в процесі:
1) інвестиційної діяльності
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2) операційної діяльності
3) фінансової діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 145
Метою складання ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" є надання інформації
про:
1) внутрішні зміни в складі грошових коштів підприємства
2) надходження активів шляхом емісії акцій
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 146
До негрошових операцій відносять:
1) бартерні операції
2) придбання активів у постачальників
3) отримання активів в фінансовий лізинг (оренду), бартерні операції
4) всі відповіді правильні
Тест 147
джерела інформації:
1) Головна книга, ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) аналітичні рахунки
3) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", Примітки
до фінансової звітності
4) всі відповіді правильні
Тест 148
Надходження коштів від продажу необоротних активів являється рухом коштів
внаслідок:
1) операційної діяльності
2) інвестиційної діяльності
3) фінансової діяльності
4) основної діяльності
Тест 149
Якщо залишок активів на кінець року перевищує їх вартість на початок року, то
ця різниця у ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" записується:
1) в графу "Видаток"
2) в графу "Надходження"
3) взагалі не записується
4) розподіляються між графами
Тест 150
У ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" приводяться дані про рух грошових
коштів в процесі:
1) інвестиційної діяльності
2) операційної діяльності
3) фінансової діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 151
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Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" є:
1) річною
2) квартальною
3) місячною
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 152
Рух коштів відображається у ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" в розрізі
наступних видів діяльності:
1) операційної, фінансової, інвестиційної
2) основної, операційної, фінансової
3) звичайної, надзвичайної
4) немає правильної відповіді
Тест 153
Згідно з яким методом заповнюються ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів":
1) прямим
2) непрямим
3) балансовим
4) прямим та непрямим
Тест 154
З якої кількості розділів складається ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів":
1) чотирьох
2) трьох
3) п'яти
4) немає правильної відповіді
Тест 155
Зміст та форма ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" визначається:
1) П(С)БО 5
2) П(С)БО 4
3) НП(С)БО 1
4) немає правильної відповіді
Тест 156
Метою складання ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" є:
1) надання інформації про зміни, які виникли в грошових коштах підприємства
та їх еквівалентах за звітний період в результаті операційної, інвестиційної і
фінансової діяльності
2) надання користувачам правдивої неупередженої інформації про операційну,
інвестиційну і фінансову діяльність
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 157
Методика складання ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" передбачена:
1) МСБО 18
2) МСБО 7
3) НП(С)БО 1
4) немає правильної відповіді
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Тест 158
До операційної діяльності не відносяться:
1) платежі постачальникам
2) виплата дивідендів
3) отримання ліцензій
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 159
Як називається другий розділ ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів":
1) рух коштів в результаті інвестиційної діяльності
2) рух коштів в результаті благодійної діяльності
3) рух коштів в результаті фінансової діяльності
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 160
Під грошовими потоками розуміють:
1) надходження та вибуття готівкових та безготівкових коштів
2) надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 161
Негрошові операції:
1) не включаються до Звіту про рух грошових коштів
2) включаються
3) розкриваються у Примітках до річної фінансової звітності
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 162
Операційна діяльність – це:
1) будь-яка діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або
виникають внаслідок здійснення такої діяльності
2) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою діяльністю
3) операції, пов‘язані з виробництвом або реалізацією продукції, що є
визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку
його доходу
4) всі відповіді правильні
Тест 163
Інвестиційна діяльність – це:
1) операції з придбання та реалізації тих необоротних активів, які не є
складовою частиною еквівалентів грошових коштів
2) операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не
відбуваються часто або регулярно
3) діяльність, яка призводить до зміни розміру і складу власного та позикового
капіталу підприємства
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 164
Потенційні прості акції – це:
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1) вид цінного паперу без встановленого строку обігу, який свідчить про пайову
участь у статутному капіталі АТ
2) цінний папір, що підтверджує право на участь в управлінні АТ, дає право на
одержання частини прибутку у вигляді дивіденду
3) фінансовий інструмент або інший контракт, за яким у майбутньому його
власнику надається право на прості акції
4) всі відповіді правильні
Тест 165
Перевищення суми видатків грошових коштів над їх надходженням за звітний
період – це:
1) грошові кошти
2) придбання фінансових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів
3) чистий видаток грошових коштів
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 166
Згідно з яким методом заповнюється І розділ ф. № 3 "Звіт про рух грошових
коштів":
1) непрямим
2) прямим
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 167
Згідно з прямим методом чистий рух грошових коштів від операційної
діяльності визначається:
1) на основі залишків по статтях балансу
2) на основі даних регістрів обліку та Головної книги
3) шляхом коригування фінансового результату від звичайної діяльності до
оподаткування
4) немає правильної відповіді
Тест 168
Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є:
1) надходження від продажу продукції
2) отримання позики в грошовій формі
3) оплата за придбані довгострокові облігації
4) немає правильної відповіді
Тест 169
Надходження коштів від дебіторів за товарно-матеріальні цінності слід
відображати у складі:
1) операційної діяльності
2) інвестиційної діяльності
3) фінансової діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 170
Придбання ПАТ облігацій з оплатою грошовими коштами буде відображена у
звіті про рух грошових коштів у складі:
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1) операційної діяльності
2) інвестиційної діяльності
3) фінансової діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 171
Чи складають та подають малі підприємства ф. № 3 "Звіт про рух грошових
коштів":
1) так
2) ні
3) за вибором
4) немає правильної відповіді
Тест 172
Інформацію ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" підприємство може
використовувати для:
1) розрахунку показників рентабельності
2) розрахунку показників ліквідності та платоспроможності
3) прогнозування інвестиційної та фінансової політики підприємства
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 173
Запровадження ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" у національну практику
відбулося у:
1) 2000 р.
2) 2005 р.
3) 2008 р.
4) немає правильної відповіді
Тест 174
Чисте надходження грошових коштів – це:
1) перевищення суми видатків грошових коштів над сумою їх надходжень у
звітному році
2) надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у звітному році
3) перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у
звітному році
4) немає правильної відповіді
Тест 175
Чистий видаток грошових коштів – це:
1) перевищення суми видатків грошових коштів над сумою їх надходжень у
звітному році
2) надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у звітному році
3) перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою їх видатків у
звітному році
4) немає правильної відповіді
Тест 176
Ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" складається:
1) 2 рази за підсумками півріччя та року
2) 4 рази на рік
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3) 1 раз за підсумками року
4) немає правильної відповіді
Тест 177
У ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" відображають зміни:
1) у грошових коштах
2) інших господарських засобах
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 178
До надходжень грошових коштів у результаті операційної діяльності належать:
1) надходження грошових коштів у вигляді доходів від авторських прав, роялті,
комісійних
2) продаж акцій
3) повернення грошових авансів та позик
4) немає правильної відповіді
Тест 179
До надходжень грошових коштів у результаті операційної діяльності належать:
1) отримання грошових позик
2) надходження грошових коштів від реалізації продукції, товарів, робіт та
послуг
3) повернення грошових авансів та позик
4) немає правильної відповіді
Тест 180
До надходжень грошових коштів у результаті операційної діяльності належать:
1) надходження грошових коштів за договорами страхування
2) надходження грошових коштів у результаті випуску інструментів власного
боргу
3) повернення грошових авансів та позик
4) немає правильної відповіді
Тест 181
До надходжень грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
належать:
1) надходження грошових коштів у вигляді доходів від авторських прав, роялті,
комісійних
2) отримання грошових позик
3) повернення грошових авансів та позик
4) немає правильної відповіді
Тест 182
До надходжень грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
належать:
1) надходження грошових коштів у вигляді доходів від авторських прав, роялті,
комісійних
2) продаж акцій, корпоративних прав або боргових інструментів інших
підприємств за грошові кошти
3) грошові надходження від продажу акцій або часток у власному капіталі
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4) немає правильної відповіді
Тест 183
До надходжень грошових коштів у результаті фінансової діяльності належать:
1) отримання грошових позик
2) продаж акцій
3) повернення грошових авансів та позик
4) немає правильної відповіді
Тест 184
До надходжень грошових коштів у результаті фінансової діяльності належать:
1) реалізація основних засобів та інших необоротних активів за грошові кошти
2) надходження грошових коштів у результаті випуску інструментів власного
боргу
3) повернення грошових авансів та позик
4) немає правильної відповіді
Тест 185
До надходжень грошових коштів у результаті фінансової діяльності належать:
1) надходження грошових коштів у вигляді доходів від авторських прав, роялті,
комісійних
2) продаж акцій, корпоративних прав або боргових інструментів інших
підприємств за грошові кошти
3) грошові надходження від продажу акцій або часток у власному капіталі
4) немає правильної відповіді
Тест 186
До видатків грошових коштів у результаті операційної діяльності належать:
1) придбання основних засобі та інших необоротних актів за грошові кошти
2) грошові виплати працівникам
3) погашення позик грошовими коштами
4) немає правильної відповіді
Тест 187
До видатків грошових коштів у результаті операційної діяльності належать:
1) перерахування грошових коштів на сплату відсотків за користування
кредитами і позиками
2) придбання часток у зареєстрованому капіталі інших підприємств
3) погашення позик грошовими коштами
4) немає правильної відповіді
Тест 188
До видатків грошових коштів у результаті операційної діяльності належать:
1) перерахування грошових коштів на сплату податку на прибуток
2) надання грошових авансів та позик
3) погашення позик грошовими коштами
4) немає правильної відповіді
Тест 189
До видатків грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності належать:
1) придбання основних засобі та інших необоротних актів за грошові кошти
2) грошові виплати працівникам
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3) погашення позик грошовими коштами
4) немає правильної відповіді
Тест 190
До видатків грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності належать:
1) перерахування грошових коштів на сплату відсотків за користування
кредитами і позиками
2) придбання часток у зареєстрованому капіталі інших підприємств
3) погашення позик грошовими коштами
4) немає правильної відповіді
Тест 191
До видатків грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності належать:
1) перерахування грошових коштів на сплату податку на прибуток
2) надання грошових авансів та позик
3) погашення позик грошовими коштами
4) немає правильної відповіді
Тест 192
До видатків грошових коштів у результаті фінансової діяльності належать:
1) придбання основних засобі та інших необоротних актів за грошові кошти
2) грошові виплати працівникам
3) погашення позик грошовими коштами
4) немає правильної відповіді
Тест 193
До видатків грошових коштів у результаті фінансової діяльності належать:
1) перерахування грошових коштів на сплату відсотків за користування
кредитами і позиками
2) придбання часток у зареєстрованому капіталі інших підприємств
3) виплати грошових коштів на погашення зобов‘язань за фінансовою орендою
4) немає правильної відповіді
Тест 194
До видатків грошових коштів у результаті фінансової діяльності належать:
1) перерахування грошових коштів на сплату податку на прибуток
2) надання грошових авансів та позик
3) сплата грошових коштів у результаті погашення інструментів власного боргу
4) немає правильної відповіді
Тест 195
До видатків грошових коштів у результаті фінансової діяльності належать:
1) перерахування грошових коштів на сплату податку на прибуток
2) сплата грошових коштів у результаті викупу власних акцій або часток у
капіталі
3) надання грошових авансів та позик
4) немає правильної відповіді
Тест 196
У ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" рух коштів у результаті операційної
діяльності відображається у:
1) 1 розділі
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2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 197
У ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" рух коштів у результаті інвестиційної
діяльності відображається у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 198
У ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" рух коштів у результаті фінансової
діяльності відображається у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 199
Стаття "Надходження від власного капіталу" ф. № 3 "Звіт про рух грошових
коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 200
Стаття "Витрачання на викуп власних акцій" ф. № 3 "Звіт про рух грошових
коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 201
Стаття "Витрачання на погашення позик" ф. № 3 "Звіт про рух грошових
коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 202
Стаття "Витрачання на сплату відсотків" ф. № 3 "Звіт про рух грошових
коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
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Тест 203
Стаття "Надходження від цільового фінансування" ф. № 3 "Звіт про рух
грошових коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 204
Стаття "Витрачання на оплату праці" ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 205
Стаття "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" ф. № 3 "Звіт
про рух грошових коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 206
Стаття "Надходження від реалізації фінансових інвестицій" ф. № 3 "Звіт про
рух грошових коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 207
Стаття "Надходження від реалізації необоротних активів" ф. № 3 "Звіт про рух
грошових коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 208
Стаття "Надходження від отримання дивідендів" ф. № 3 "Звіт про рух грошових
коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 209
Стаття "Витрачання на придбання необоротних активів" ф. № 3 "Звіт про рух
грошових коштів" знаходиться у:
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1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 210
Стаття "Витрачання на придбання фінансових інвестицій" ф. № 3 "Звіт про рух
грошових коштів" знаходиться у:
1) 1 розділі
2) 2 розділі
3) 3 розділі
4) немає правильної відповіді
Тест 211
Заповнення ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" за прямим методом
передбачає використання:
1) готових показників з ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" та ф. № 2
"Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
2) даних з дебетових та кредитових оборотів рахунків обліку грошових коштів
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 212
Заповнення ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" за непрямим методом
передбачає використання:
1) готових показників з ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" та ф. № 2
"Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
2) даних з дебетових та кредитових оборотів рахунків обліку грошових коштів
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 213
Недоліком непрямого методу складання ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
є:
1) відсутність даних щодо реального надходження та витрачання грошових
коштів у розрізі операційної діяльності і відповідних грошових потоків
2) важкість складання
3) неможливість проаналізувати стан надходження та витрачання грошових
коштів від різних видів діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 214
Перевагою непрямого методу складання ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
є:
1) наочність та зручність
2) використання даних з регістрів бухгалтерського обліку
3) розкриття взаємозв‘язку отриманого прибутку зі зміною активів
4) немає правильної відповіді
Тест 215
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Якщо у ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" чистий рух грошових коштів у
результаті операційної діяльності – позитивний, а в результаті інвестиційної та
фінансової діяльності – негативний, то стан підприємства оцінюється:
1) високоефективний та стабільний
2) нестабільний
3) стабільний
4) немає правильної відповіді
Тест 216
Якщо у ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" чистий рух грошових коштів у
результаті операційної та фінансової діяльності – позитивний, а в результаті
інвестиційної діяльності – негативний, то стан підприємства оцінюється:
1) нестабільний
2) нормальний стан роботи
3) стабільний
4) немає правильної відповіді
Тест 217
Якщо у ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" чистий рух грошових коштів у
результаті фінансової діяльності – позитивний, а в результаті операційної та
інвестиційної діяльності – негативний, то стан підприємства оцінюється:
1) стабільний
2) нормальний стан роботи
3) кризовий
4) немає правильної відповіді
Тест 218
Якщо у ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів" чистий рух грошових коштів у
результаті усіх видів діяльності – негативний, то стан підприємства оцінюється:
1) стабільний
2) нормальний стан роботи
3) нестабільний
4) немає правильної відповіді
Тест 219
Збільшення статутного капіталу ТзОВ в бухгалтерському обліку
відображається проведенням:
1) Д-т 46 К-т 40
2) Д-т 40 К-т 46
3) Д-т 45 К-т 40
4) Д-т 40 К-т 31
Тест 220
Для розкриття інформації про підприємство у ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
вказується:
1) організаційно-правова форма підприємства
2) середня чисельність робітників за звітний період
3) короткий опис основної діяльності підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 221
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Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні
додавати до річного звіту ф. № 4 "Звіт про власний капітал":
1) за попередній рік
2) за два попередніх роки
3) за п‘ять попередніх років
4) немає правильної відповіді
Тест 222
Неоплачений капітал – це:
1) фактична собівартість акцій власної емісії або часток, вилучених власником
у його учасників
2) сума пайових внесків спілок та інших підприємств, якщо це передбачено
статутними документами
3) прибуток, реінвестований в підприємство
4) заборгованість власником по внесках до статутного капіталу
Тест 223
Форма № 4 "Звіт про власний капітал" фінансової звітності належить до:
1) квартальної звітності
2) річної звітності
3) місячної звітності
4) оперативної звітності
Тест 224
За ступенем належності капітал, що використовується підприємством,
поділяється на:
1) довгостроковий та короткостроковий
2) власний та залучений
3) залучений
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 225
За формою власний капітал класифікується на:
1) статутний та власний
2) інвестований капітал та нерозподілений прибуток
3) статутний та додатковий
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 226
За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на :
1) статутний та інший додатковий капітал
2) інвестиційний і нерозподілений прибуток
3) статутний та додатковий капітал
4) немає правильної відповіді
Тест 227
Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну
вартість, визначається як:
1) інший додатковий капітал
2) пайовий капітал
3) додатково вкладений капітал
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4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 228
У якій формі звітності наводиться інформація про власний капітал :
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"
4) немає правильної відповіді
Тест 229
Власний капітал формується за рахунок:
1) довгострокових кредитів банків
2) накопичення суми прибутку, що залишається на підприємстві
3) за рахунок цільового фінансування
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 230
У Звіті про власний капітал наведена інформація про:
1) наявність економічних активів, що контролюються зі сторони підприємства
за звітний період
2) доходи (прибутки) і витрати (збитки) понесені підприємством за звітний
період
3) зміни в грошових коштах підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 231
На дату переоцінки виробничого обладнання (31 грудня 2016 р.) його
справедлива вартість становила 40000 грн., а балансова вартість до переоцінки
– 43000 грн. Як вплине зміна справедливої вартості на статтю «Капітал у
дооцінках» якщо кредитове сальдо субрахунку "Дооцінка активів" на 31 грудня
2016 р. до відображення переоцінки дорівнювало 5000 грн.:
1) зменшить на 5000 грн
2) збільшить на 3000 грн
3) зменшить на 3000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 232
Сума за статтею "Зареєстрований капітал" ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
акціонерного товариства повинна дорівнювати:
1) сумарній вартості активів підприємства
2) сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства
3) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані
ними акції товариства
4) сумарній вартості коштів, сплачених учасниками товариства
Тест 233
Сума за статтею "Неоплачений капітал" ф. № 4 "Звіт про власний капітал":
1) збільшує загальну суму власного капіталу
2) зменшує загальну суму власного капіталу
3) не впливає на суму власного капіталу
4) немає правильної відповіді
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Тест 234
Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом
звітного періоду, – це:
1) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
2) ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
3) ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
4) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
Тест 235
Підприємство переоцінює свої основні засоби на дату балансу. Справедлива
вартість виробничого обладнання на 31 грудня звітного періоду становила
42000 грн., а його балансова вартість до переоцінки на цю дату дорівнювала
40000 грн. Як вплине зміна справедливої вартості на статтю «Капітал у
дооцінках», якщо кредитове сальдо рахунку «Дооцінка активів» на 31 грудня до
відображення переоцінки дорівнювало 1000 грн.:
1) зросте на 2000 грн
2) зменшиться на 2000 грн
3) не зміниться
4) немає правильної відповіді
Тест 236
У балансі підприємства на 31 грудня попереднього звітного періоду за статтею
"Капітал у дооцінках" відображено дооцінку основних засобів у сумі 5000 грн.
Якщо на 31 грудня звітного періоду переоцінка основних засобів зменшила
їхню балансову вартість на 6000 грн., то власний капітал підприємства на цю
дату:
1) зменшиться на 6000 грн
2) зменшиться на 5000 грн
3) зменшиться на 1000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 237
Акціонерне товариство було засновано 1 січня 2016 р. У статуті акціонерний
капітал передбачений у кількості 100000 простих акцій номіналом 20 грн.
кожна. Протягом року товариство здійснило такі операції:
- 10 січня було реалізовано 25000 акцій за ціною 22 грн. за акцію
- 25 березня було розповсюджено ще 1000 акцій за ціною 24 грн. за акцію
- 30 вересня було викуплено 5000 акцій за 26 грн. за акцію
Який підсумок у розділі власного капіталу товариство відобразить у ф. № 4
"Звіт про власний капітал" за звітний рік та за статтею "Додатково капітал":
Підсумок розділу Стаття
"Власний капітал"
"Додатковий капітал"
1) 1900000 грн.
54000 грн
2) 550000 грн.
84000 грн
3) 574000 грн.
-16000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 238
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3 лютого 2016 р. ПАТ оголосило про виплату дивідендів за 2015 р. у сумі 25
000 грн. Дивіденди будуть виплачені акціонерам, що володіють акціями ПАТ
станом на 15 лютого 2016 р. Дата виплати дивідендів – 1 квітня 2016 р. Як дані
події вплинули на підсумок власного капіталу на 31.12.2015 р.:
1) ніяк не вплинули
2) зменшили 3 лютого
3) зменшили 15 лютого
4) немає правильної відповіді
Тест 239
ПАТ протягом січня 2016 р. випустило в обіг 100000 простих акцій (номінальна
вартість – 1 грн. за акцію, емісійна вартість – 1,2 грн. за акцію). У жовтні 2016
р. було викуплено 20000 акцій за 19000 грн., а в грудні цього ж року 10000 з
них було повторно реалізовано за ціною 2,2 грн. за акцію. Як операції, пов‘язані
з викупом та перепродажем акцій, вплинуть на структуру власного капіталу на
31.12.2016 р.:
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
1) збільшиться на 3000 грн.
не зміниться
2) не зміниться
збільшиться на 3000 грн
3) не зміниться
не зміниться
4) немає правильної відповіді
Тест 240
Інформація про внески учасників, які відображаються у рядках 4240, 4245 ф. №
4 "Звіт про власний капітал", формується на рахунках таким записом:
1) Д-т 46 К-т 40
2) Д-т 46 К-т 20, 22, 30, 31
3) Д-т 20, 22, 30, 31 К-т 46
4) немає правильної відповіді
Тест 241
Що відображається у статті "Інші зміни в капіталі" ф. № 4 "Звіт про власний
капітал":
1) сума нарахованих дивідендів
2) списання невідшкодованих збитків, безоплатно отримані активи
3) суми коригувань, передбачених П(С)БО 6
4) немає правильної відповіді
Тест 242
Номінальна вартість випущених ПАТ акцій складає 1 млн. грн., їх емісійна
вартість – 1,2 млн. грн. 30% акцій випущені за підпискою. На дату балансу
викуплено лише 10 % акцій за підпискою. Підрахуйте балансову вартість
акціонерного капіталу ПАТ, якщо залишки на інших статтях цього розділу звіту
про власний капітал дорівнюють нулю:
1) 1 млн. грн
2) 1,2 млн. грн
3) 0,036 млн. грн
4) немає правильної відповіді
Тест 243
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Акціонер, який має 23% простих акцій, не отримав протягом поточного року
дивіденди, які були оголошені у березні цього ж року за попередній рік і
виплачувалися починаючи з 1 квітня поточного року. Яким чином сума не
отриманих дивідендів буде відображена у фінансовій звітності за поточний рік:
1) у складі довгострокової заборгованості іншим кредиторам у балансі
2) у примітках до звіту про власний капітал
3) у складі короткострокової заборгованості по розрахунках з учасниками
4) немає правильної відповіді
Тест 244
Інформаційною базою для складання ф. № 4 "Звіт про власний капітал" є:
1) дані ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" та ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)"
2) аналітичні дані
3) є дані по рахунках 4 класу Плану рахунків
4) немає правильної відповіді
Тест 245
Складанню ф. № 4 "Звіт про власний капітал" має перебувати складання:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"
3) оборотної відомості
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 246
Мінімальний розмір резервного капіталу відповідно до Закону України "Про
господарські товариства":
1) 25 % від статутного фонду
2) 5 % від статутного фонду
3) 15 % від статутного фонду
4) немає правильної відповіді
Тест 247
Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду відповідно до Закону
України "Про господарські товариства":
1) 15 % від статутного фонду
2) 25 % від статутного фонду
3) 5 % від статутного фонду
4) немає правильної відповіді
Тест 248
Коригування власного капіталу в 2 рядку ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
відображають за статтями:
1) зміна облікової політики
2) виправлення помилок та інші зміни
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 249
Наслідки зміни облікових оцінок включаються до ф. № 4 "Звіт про власний
капітал" за статтею:
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1) зміна облікової політики
2) інші зміни
3) виправлення помилок
4) немає правильної відповіді
Тест 250
Мінімальний розмір статутного капіталу для АТ відповідно до Закону України
"Про господарські товариства" складає:
1) 1000 мінімальних заробітних плат
2) 1250 мінімальних заробітних плат
3) не обмежується
4) немає правильної відповіді
Тест 251
Мінімальний розмір статутного капіталу для ТзОВ відповідно до Закону
України "Про господарські товариства" складає:
1) 1000 мінімальних заробітних плат
2) 1250 мінімальних заробітних плат
3) не обмежується
4) немає правильної відповіді
Тест 252
Розмір вилученого капіталу дорівнює:
1) сумі заборгованості власників (учасників) за внесками до зареєстрованого
(пайового) капіталу
2) фактичній собівартості акцій власної емісії або часток, викуплених
товариством у його акціонерів
3) сумі внесків понад зареєстровану частину власного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 253
За орієнтований поріг суттєвості для окремих об‘єктів власного капіталу
прийнята величина:
1) 10 % від суми власного капіталу
2) 5 % від суми власного капіталу
3) 15 % від суми власного капіталу
4) немає правильної відповіді
Тест 254
До коригуючих показників власного капіталу належать:
1) додатковий капітал та резервний капітал
2) вилучений та неоплачений капітал
3) пайовий капітал і додатковий капітал
4) статутний капітал і пайовий капітал
Тест 255
Складовими, що формують власний капітал підприємства є:
1) додатковий капітал та резервний капітал
2) вилучений та неоплачений капітал
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
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Тест 256
Ф. № 4 «Звіт про власний капітал» взаємозвіряється із:
1) з 2 розділом пасиву ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) з 1 розділом пасиву ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
3) показниками ф. № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)"
4) немає правильної відповіді
Тест 257
Примітки до фінансової звітності не містять:
1) інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є
обов‘язковою відповідно до стандартів
2) інформацію щодо потенційних партнерів підприємства
3) інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, необхідну для її
зрозумілості та доречності
4) інформацію про облікову політику підприємства
Тест 258
Відповідно до яких П(С)БО відображається інформація у примітках до
фінансової звітності:
1) П(С)БО 5
2) П(С)БО 9
3) П(С)БО 7
4) немає правильної відповіді
Тест 259
Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах регламентується:
1) П(С)БО 10
2) П(С)БО 1
3) П(С)БО 25
4) П(С)БО 6
Тест 260
Суттєвість помилки у фінансових звітах визначається:
1) керівником підприємства
2) головним бухгалтером
3) касиром
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 261
Виправлення звітних даних як поточного, так і минулого року здійснюється в
звітності, складеній за той період:
1) в якому були виявлені помилки
2) в якому були допущені помилки
3) який слідує за періодом, в якому допущені помилки
4) всі відповіді правильні
Тест 262
З скількох розділів складаються Примітки до річної фінансової звітності:
1) 13
2) 10
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3) 15
4) 20
Тест 263
Примітки до річної фінансової звітності містить інформацію:
1) про облікову політику підприємства
2) яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов‘язковою
згідно з П(С)БО
3) що містить додатковий аналіз статей звітності для більшої їх зрозумілості
4) немає правильної відповіді
Тест 264
Акціонерні товариства наводять у Примітках до річної фінансової звітності
інформацію про:
1) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається
здійснення передплати
2) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснюється
передплата у порівнянні з попередніми внесками
3) загальні суми коштів, одержаних в ході передплати на акцію
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 265
У розділах Приміток до річної фінансової звітності наводиться:
1) детальна інформація про окремі види активів, зобов‘язань, доходів і витрат
підприємства, яка забезпечує користувачів необхідною інформацією
2) інформація про період, який охоплюється у звітності і валюта в якій
відображені елементи звітності
3) інформація про надходження і видатки грошових коштів в результаті
діяльності підприємства за звітній період
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 266
У Примітках до річної фінансової звітності підприємство дотримується
принципу:
1) періодичності
2) повного висвітлення інформації
3) нарахування
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 267
Надання повної, правдивої, детальної інформації про окремі об‘єкти
бухгалтерського обліку – це:
1) мета складання Приміток
2) предмет складання Приміток
3) загальні вимоги до складу Приміток
4) немає правильної відповіді
Тест 268
В результаті чого можуть виникнути помилки та перекручування даних:
1) в результаті зміни облікової оцінки
2) в результаті зміни облікової політики
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3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 269
Чи необхідно з‘ясовувати причини допущених помилок при їх виявленні:
1) так необхідно
2) ні, не потрібно
3) не обов‘язково
4) в залежності від помилки
Тест 270
Джерелами заповнення Приміток до річної фінансової звітності є:
1) фінансова звітність
2) синтетичний і аналітичний облік за окремими рахунками і субрахунками
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 271
Один з розділів Приміток до фінансової звітності:
1) системи оподаткування
2) будівельні контракти
3) користувачі фінансової звітності
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 272
Примітки до фінансових звітів зобов‘язані оприлюднювати такі підприємства:
1) ВАТ, банки, кредитні спілки, представництва іноземних суб‘єктів
господарювання і суб‘єктів МП
2) валютні та фондові біржі, банки,страхові компанії, представництва
іноземних суб‘єктів господарювання і суб‘єктів МП
3) ВАТ, банки , валютні та фондові біржі , кредитні спілки, страхові компанії та
інші фінансові державні установи
4) всі відповіді правильні
Тест 273
Суму коригування допущеної суттєвої помилки, що належить до попередніх
періодів відображають у:
1) ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"
2) ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
3) ф. № 4 "Звіт про власний капітал"
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 274
Мета складання Приміток – це:
1) попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу
витрат і доходів між звітними періодами
2) надання повної, правдивої, детальної інформації про окремі об‘єкти
бухгалтерського обліку
3) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства
протягом звітного періоду
4) немає правильної відповіді
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Тест 275
За змістом розрізняють такі примітки до фінансових звітів:
1) викладення облікової політики та інші розкриття, необхідні для досягнення
правдивого подання
2) викладення облікової політики та примітки до окремих статей фінансових
звітів
3) інша інформація загального характеру про підприємство
4) облікова політика підприємства; інформація, яка не наведена безпосередньо у
фінансових звітах, але є обов‘язковою за відповідними положеннями
(стандартами); інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності,
потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності
Тест 276
У примітках до фінансової звітності необхідно додавати:
1) інформацію про облікову політику підприємства
2) інформацію, що не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є
обов‘язковою згідно з положеннями (стандартами)
3) інформацію, яка містить додатковий аналіз статей звітності, необхідний для
забезпечення її зрозумілості та доречності
4) інформацію про облікову політику підприємства, інформацію, що не
наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов‘язковою згідно з
положеннями (стандартами), інформацію, яка містить додатковий аналіз статей
звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості та доречності
Тест 277
Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у
попередніх періодах, здійснюється:
1) методом "червоного сторно"
2) шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного
року
3) виправлення помилок не допускається
4) методом додаткових записів
Тест 278
Підприємство вказало в примітках, що його фінансова звітність підготовлена за
П(С)БО. Як в цьому випадку воно може описати свою облікову політику щодо
витрат на кредити (без урахування кваліфікаційних активів):
1) витрати по кредитах капіталізуються, коли оплачуються
2) витрати по кредитах відносяться до витрат періоду, коли оплачуються
3) витрати по кредитах відносяться до витрат періоду, коли підлягають оплаті
4) немає правильної відповіді
Тест 279
ПАТ зазначило у примітках, що його фінансова звітність підготовлена за
П(С)БО. Який спосіб відображення витрат на сумнівні борги в цьому випадку
воно розкриє у примітках до балансу:
Прямого списання
Створення резерву сумнівних боргів
1) Так
Ні
2) Так
Так
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3) Ні
Так
4) немає правильної відповіді
Тест 280
Обсяг інформації у Примітках та форма викладання матеріалу підприємство
визначає:
1) у довільній формі
2) самостійно, дотримуючись діючих нормативних актів
3) строго за визначеними у законі правилами
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 281
ПАТ склало свою фінансову звітність за 2015 рік на основі історичної
собівартості. Керівництво дійшло висновку, що в 2016 році доведеться
припиняти свою діяльність. Внаслідок цього:
1) фінансову звітність за 2015 рік лишити без змін
2) слід перерахувати фінансову звітність за 2015 рік за ринковою вартістю
3) фінансову звітність за 2015 рік лишити без змін, а в примітках вказати про
можливість припинення діяльності в 2016 році
4) немає правильної відповіді
Тест 282
На кінець звітного року ПАТ виступало позивачем у суді щодо свого
постачальника за невиконання договору поставки. Сума претензії становила 3
млн. грн. На дату балансу суд ще не прийняв остаточного рішення. Керівництво
ПАТ впевнене у вирішенні справи на його користь, проте єдиної думки про
суму, яка буде отримана, немає. Як такі події повинні бути відображені у
фінансовій звітності за звітний рік згідно П(С)БО:
1) нараховуються інші доходи та зобов‘язання по розрахунках із
постачальниками
2) не відображається
3) розкриваються у примітках до фінансових звітів, якщо сума суттєва для ПАТ
4) немає правильної відповіді
Тест 283
Не вважається змінами облікової політики:
1) застосування принципу нарахування замість касового методу
2) капіталізація витрат на позики замість їхнього відображення в складі витрат
періоду
3) визначення облікової політики щодо операцій, що не відбувалися раніше
4) немає правильної відповіді
Тест 284
Керівництво підприємства вирішило змінити метод оцінки своїх запасів з
середньозваженої на ФІФО в період збільшення цін. Як це рішення буде
класифіковано за П(С)БО 6:
1) зміна облікової політики
2) помилка
3) зміна облікової оцінки
4) немає правильної відповіді
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Тест 285
Якого принципу підготовки фінансової звітності дотримується ПАТ,
розкриваючи у примітках до фінансових звітів події після дати балансу:
1) історичної собівартості
2) повного висвітлювання
3) співвідношення витрат і вигод
4) немає правильної відповіді
Тест 286
Звітність за сегментами складається підприємствами, що:
1) зобов'язані оприлюднити річну фінансову звітність
2) займають монопольне положення на ринку товарів (робіт, послуг)
3) випускають продукцію (товари, роботи, послуги), щодо якої на початок
звітного року прийняте рішення про державне регулювання цін
4) усі відповіді правильні
Тест 287
Готуючи фінансовий звіт за 2016 р., головний бухгалтер ПАТ виявив, що
вартість запасів на 01.01.2016 р. була занижена на 10000 грн., а на 31.12. 2015 р.
– завищена на 20000 грн. Під час визначення впливу цієї помилки на сальдо
нерозподіленого прибутку він розрахував, що собівартість реалізованої
продукції за 2015 р. була:
1) завищена на 10000 грн
2) занижена на 30000 грн
3) завищена на 20000 грн
4) немає правильної відповіді
Тест 288
Оголошення про виплату дивідендів після дати балансу таким чином впливає
на фінансову звітність підприємства за попередній звітний період:
1) зменшується нерозподілений прибуток у балансі
2) ця подія розкривається у примітках до фінансових звітів
3) зменшується прибуток від операційної діяльності у звіті про фінансові
результати
4) немає правильної відповіді
Тест 289
Акціонерні товариства наводять у Примітках до річної фінансової звітності
інформацію про:
1) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається
здійснення передплати
2) акції у складі статутного капіталу за окремими типами та категоріями
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 290
Підприємства, окрім акціонерних наводять у Примітках до річної фінансової
звітності інформацію про:
1) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається
здійснення передплати
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2) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснюється
передплата у порівнянні з попередніми внесками
3) розподіл часток зареєстрованого (пайового) капіталу між власниками
4) немає правильної відповіді
Тест 291
Підприємства, окрім акціонерних наводять у Примітках до річної фінансової
звітності інформацію про:
1) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається
здійснення передплати
2) права, привілеї або обмеження щодо часток зареєстрованого (пайового)
капіталу, розподілених між власниками
3) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснюється
передплата у порівнянні з попередніми внесками
4) немає правильної відповіді
Тест 292
Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів
відображається у звітності шляхом:
1) коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду
2) коригування сум доході і витрат
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 293
Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів
відображається у звітності шляхом:
1) коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду
2) повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних
періодів
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 294
Надання повної, правдивої, детальної інформації про окремі об‘єкти
бухгалтерського обліку - це:
1) мета складання Приміток
2) предмет складання Приміток
3) загальні вимоги до складу Приміток
4) немає правильної відповіді
Тест 295
Зміна методу нарахування резерву сумнівних боргів є зміною:
1) облікової політики
2) облікової оцінки
3) методів нарахування
4) немає правильної відповіді
Тест 296
Перегляд коефіцієнта суттєвості є зміною:
1) облікової політики
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2) облікової оцінки
3) кредитної політики
4) немає правильної відповіді
Тест 297
Наслідки зміни попередньої оцінки об‘єкту бухгалтерського обліку, яка в
подальшому не підтвердилася, повинні відображатися як наслідки змін:
1) облікової політики
2) облікової оцінки
3) помилки
4) немає правильної відповіді
Тест 298
Якщо оцінки були неправильними через низький рівень професіоналізму
бухгалтера їх необхідно визначати як:
1) зміни облікової політики
2) зміни облікової оцінки
3) помилки
4) немає правильної відповіді
Тест 299
Події після дати балансу – це:
1) подія, яка відбулася між датою балансу та датою затвердження керівництвом
фінансової звітності
2) подія, яка відбулася між датою затвердження керівництвом фінансової
звітності та датою її подання до відповідних органів
3) подія, яка відбулася між датою балансу та датою її подання до відповідних
органів
4) немає правильної відповіді
Тест 300
Події після дати балансу можуть вимагати:
1) коригування певних статей фінансових звітів
2) розкриття інформації про ці події у Примітках до річної фінансової звітності
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 301
Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення
сум, пов‘язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають:
1) коригування відповідних активів та зобов‘язань
2) розкриття інформації про ці події у Примітках до річної фінансової звітності
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 302
Події, що відбулися після дати балансу і вказують на умови, що виникнули
після цієї дати вимагають:
1) коригування статей фінансових звітів
2) розкриття інформації про ці події у Примітках до річної фінансової звітності
3) правильні відповіді 1) і 2)
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4) немає правильної відповіді
Тест 303
До подій, які вимагають коригування статей форм фінансової звітності,
належать:
1) переоцінка активів після звітної дати
2) прийняття рішення щодо реорганізації підприємства
3) прийняття рішення щодо емісії цінних паперів
4) немає правильної відповіді
Тест 304
До подій, які вимагають коригування статей форм фінансової звітності,
належать:
1) прийняття рішення щодо реорганізації підприємства
2) прийняття рішення щодо емісії цінних паперів
3) оголошення банкрутом дебітора підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 305
До подій, які вимагають коригування статей форм фінансової звітності,
належать:
1) прийняття рішення щодо реорганізації підприємства
2) прийняття рішення щодо емісії цінних паперів
3) продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості
їх реалізації на дату балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 306
До подій, які вимагають розкриття у Примітках до річної фінансової звітності,
належать:
1) переоцінка активів після звітної дати
2) прийняття рішення щодо реорганізації підприємства
3) продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості
їх реалізації на дату балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 307
До подій, які вимагають розкриття у Примітках до річної фінансової звітності,
належать:
1) прийняття рішення щодо реорганізації підприємства
2) переоцінка активів після звітної дати
3) оголошення банкрутом дебітора підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 308
До подій, які вимагають розкриття у Примітках до річної фінансової звітності,
належать:
1) отримання інформації про фінансовий стан та результати діяльності дочірних
та асоційованих підприємств
2) прийняття рішення щодо емісії цінних паперів
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3) продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості
їх реалізації на дату балансу
4) немає правильної відповіді
Тест 309
Консолідовану фінансову звітність складає:
1) материнське підприємство
2) дочірнє підприємство
3) асоційоване підприємство
4) материнське і дочірнє підприємство
Тест 310
Які підприємства подають консолідовану фінансову звітність:
1) малі підприємства
2) середні підприємства
3) великі підприємства
4) підприємства, що мають дочірні підприємства
Тест 311
Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної
особи та її дочірних підприємств як єдиної економічної одиниці, називається:
1) фінансовою
2) консолідованою
3) податковою
4) всі відповіді правильні
Тест 312
У консолідованій фінансовій звітності в першу чергу зацікавлені:
1) акціонери і кредитори материнського підприємства
2) податкові органи
3) менеджери материнського підприємства
4) меншість акціонерів дочірнього підприємства
Тест 313
Як необхідно розглядати нерозподілений прибуток дочірнього підприємства
після об'єднання з метою складання консолідованого балансу:
1) виключати в усіх випадках
2) включати у разі об'єднання інтересів, але виключати у разі придбання
3) включати в усіх випадках
4) виключати у разі злиття, але включати у разі придбання
Тест 314
Консолідація звітів підприємств "А", "В" і "С" повинна бути здійснена,якщо:
1) "А" володіє 80 % акцій "В" і 40 % акцій "С"; "В" володіє 30% акцій "С"
2) "А" володіє 100 % акцій "В" і 90 % акцій "С" ("А" придбало акції "С" для
перепродажу)
3) "А" придбала 100 % акцій "В" і "С"; "С" є банкрутом
4) "А" володіє 80% акцій "В" і 40 % акцій "С"; "В" володіє 55 % акцій "С"
Тест 315
01 січня 2016 року материнське підприємство придбало у дочірнього
підприємства (неконтрольована частка в капіталі становить 15 %) устаткування
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за 30 тис. грн. (первісна вартість устаткування 40 тис. грн., знос - 20 тис. грн.).
Материнське підприємство планує використовувати устаткування 5 років і
застосовує прямолінійний метод амортизації. Чистий прибуток дочірнього
підприємства за 2016 рік становить 30 тис. грн. Частка материнського
підприємства в чистому прибутку дочірнього підприємства за 2016 рік
дорівнює:
1) 4,5 тис. грн
2) 17,0 тис. грн
3) 18,7 тис. грн
4) 27,2 тис. грн
Тест 316
01 січня 2016 року материнське підприємство придбало у дочірнього
підприємства (неконтрольована частка в капіталі становить 15 %) устаткування
за 30 тис. грн. (первісна вартість устаткування 40 тис. грн., знос - 20 тис. грн.).
Материнське підприємство планує використовувати устаткування 5 років і
застосовує прямолінійний метод амортизації. Чистий прибуток дочірнього
підприємства за 2016 рік становить 30 тис. грн. У консолідованому балансі на
31 грудня 2016 року первісна вартість і знос вказаного устаткування
дорівнюють відповідно:
1) 40 тис. грн. і 24 тис. грн
2) 30 тис. грн. і 6 тис. грн
3) 40 тис. грн. і 26 тис. грн
4) 30 тис. грн. і 4 тис. грн
Тест 317
Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності
регламентується:
1) НП(С)БО 1
2) НП(С)БО 2
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 318
Група підприємств – це
1) дочірні підприємства
2) материнське підприємство
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 319
Внутрішньогрупові операції – це:
1) операцій між материнським та дочірніми підприємствами
2) операцій між дочірніми підприємствами
3) операцій між материнським та дочірніми підприємствами або між дочірніми
підприємствами однієї групи
4) немає правильної відповіді
Тест 320
Консолідовану фінансову звітність подає:
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1) кожне материнське підприємство
2) некожне материнське підприємство
3) кожне дочірнє підприємство
4) немає правильної відповіді
Тест 321
До консолідованої фінансової звітності включають показники:
1) фінансової звітності всіх дочірніх підприємств
2) фінансової звітності материнського підприємство
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 322
Показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включаються до
консолідованої фінансової звітності за умови, якщо:
1) воно не є емітентом цінних паперів
2) контроль дочірнього підприємства є тимчасовим
3) його материнське підприємство складає консолідовану фінансову звітність,
яка є загальнодоступною
4) немає правильної відповіді
Тест 323
Показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включаються до
консолідованої фінансової звітності за умови, якщо:
1) воно не є емітентом цінних паперів
2) його материнське підприємство складає консолідовану фінансову звітність,
яка є загальнодоступною
3) дочірнє підприємство здійснює свою діяльність в умовах, які обмежують
його здатність передавати кошти материнському підприємству
4) немає правильної відповіді
Тест 324
Не складає консолідовану фінансову звітність материнське підприємство, якщо:
1) воно не є емітентом цінних паперів
2) контроль дочірнього підприємства є тимчасовим
3) дочірнє підприємство здійснює свою діяльність в умовах, які обмежують
його здатність передавати кошти материнському підприємству
4) немає правильної відповіді
Тест 325
Не складає консолідовану фінансову звітність материнське підприємство, якщо:
1) контроль дочірнього підприємства є тимчасовим
2) воно є дочірнім підприємством іншого підприємства
3) дочірнє підприємство здійснює свою діяльність в умовах, які обмежують
його здатність передавати кошти материнському підприємству
4) немає правильної відповіді
Тест 326
Контроль інвестора передбачає:
1) часткову участь в статутному капіталі дочірнього підприємства
2) повну участь в статутному капіталі дочірнього підприємства
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3) переважну участь в статутному капіталі дочірнього підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 327
Контроль інвестора передбачає:
1) право участі в управлінні та визначенні фінансової та господарської політики
підприємства
2) право участі в розподілі прибутку підприємства
3) право участі у формуванні облікової політики підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 328
Не наводяться у консолідованій фінансовій звітності і підлягають виключенню:
1) суми нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій
2) суми внутрішньогосподарських операцій та внутрішньогрупового сальдо
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 329
У Пояснювальній записці до консолідованої фінансової звітності наводиться
інформація про:
1) перелік дочірних підприємств
2) характер відносин між материнським та дочірніми підприємствами
3) вплив придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан
4) всі відповіді правильні
Тест 330
Відповідно до якого П(С)БО відображається придбання інших підприємств,
гудвілу, а також розкриття інформації про об‘єднання підприємств:
1) НП(С)БО 2
2) П(С)БО 19
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 331
У разі злиття підприємств відбувається:
1) віднімання активів та пасивів об‘єднаних підприємств
2) додавання активів та пасивів об‘єднаних підприємств
3) додавання активів та віднімання пасивів об‘єднаних підприємств
4) немає правильної відповіді
Тест 332
Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він:
1) списується з включенням залишкової вартості до витрат
2) списується із виключенням залишкової вартості до витрат
3) списується із виключенням залишкової вартості зі суми доходів
4) немає правильної відповіді
Тест 333
У Примітках до річної фінансової звітності за період, в якому відбулося
об‘єднання підприємств, покупцем вказується:
1) причини об‘єднання
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2) назву головного підприємства в об‘єднанні підприємств
3) назва та загальна характеристика підприємств,що об‘єдналися
4) немає правильної відповіді
Тест 334
У Примітках до річної фінансової звітності за період, в якому відбулося злиття
підприємств, вказується:
1) сума активів та зобов‘язань, внесена кожним підприємством
2) назву головного підприємства в об‘єднанні підприємств
3) назва та загальна характеристика підприємств,що об‘єдналися
4) немає правильної відповіді
Тест 335
У Примітках до річної фінансової звітності за період, в якому відбулося злиття
підприємств, вказується:
1) назву головного підприємства, яке утворилося в результаті злиття
підприємств
2) дохід (виручка) від реалізації, інші операційні доходи, надзвичайні доходи та
чистий прибуток (збиток) кожного підприємства до дати злиття, які включені
до фінансової звітності об‘єднаного підприємства
3) назва та загальна характеристика підприємств,що злилися
4) немає правильної відповіді
Тест 336
Зведена фінансова звітність – це:
1) звітність, яка відображає фінансовий стан та результати діяльності
юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
2) система показників, що відображає фінансовий стан на звітну дату і
фінансові результати за звітний період групи взаємопов‘язаних організацій
3) звітність, яка відображає фінансовий стан та результати діяльності групи
взаємопов‘язаних організацій
4) немає правильної відповіді
Тест 337
Зведену фінансову звітність складає:
1) материнське підприємство
2) дочірнє підприємство
3) головний розпорядник бюджетних коштів
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 338
Копії зведеної фінансової звітності, перевіреної Державною казначейською
службою України, подаються до:
1) Рахункової палати України
2) Державної аудиторської служби України
3) Міністерства фінансів України
4) немає правильної відповіді
Тест 339
Зведену фінансову звітність подають:
1) акціонерні товариства
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2) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери
управління яких належать підприємства, засновані на державній власності
3) великі корпорації
4) немає правильної відповіді
Тест 340
До діяльності, за якою необхідно складати та подавати зведену фінансову
звітність, належить:
1) основна діяльність наукових організацій
2) страхова діяльність
3) надання аудиторських та консалтингових послуг
4) немає правильної відповіді
Тест 341
До діяльності, за якою необхідно складати та подавати зведену фінансову
звітність, належить:
1) страхова діяльність
2) основна діяльність підприємств ЖКГ
3) надання аудиторських та консалтингових послуг
4) немає правильної відповіді
Тест 342
До діяльності, за якою необхідно складати та подавати зведену фінансову
звітність, належить:
1) страхова діяльність
2) надання аудиторських та консалтингових послуг
3) капітальне будівництво
4) немає правильної відповіді
Тест 343
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену
фінансову звітність про виконання кошторисів доходів і видатків
розпорядниками бюджетних коштів ДКС України та Рахункові палаті України:
1) не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом
2) не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 344
Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном
підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про
використання бюджетних коштів відповідним органам виконавчої влади
щокварталу:
1) не пізніше 30-го числа місяця, що настає за звітним кварталом
2) не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 345
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену
фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух
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грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління
Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України:
1) не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним
2) не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 346
До діяльності, за якою необхідно складати та подавати зведену фінансову
звітність, належить:
1) страхова діяльність
2) основна діяльність підприємств зв‘язку
3) надання аудиторських та консалтингових послуг
4) немає правильної відповіді
Тест 347
Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств є:
1) обов'язковими для малих підприємств, що здійснюють на місяць не більше
ніж 100 господарських операцій
2) обов'язковими для малих підприємств, що здійснюють на місяць понад 100
господарських операцій, але не виробляють продукції, пов'язаної зі значними
матеріальними витратами
3) обов'язковими для малих підприємств незалежно від обсягів діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 348
Проста форма передбачає ведення:
1) Книги обліку господарських операцій та відомості 1-м
2) Журналу обліку господарських операцій та відомості 3-м
3) Журналу обліку господарських операцій та оборотно-сальдової відомості
4) Книги обліку господарських операцій та відомості 3-м
Тест 349
Спрощена форма обліку з використанням реєстрів обліку майна малих
підприємств передбачає застосування:
1) понад 100 господарських операцій
2) Журналу обліку господарських операцій, оборотно-сальдової відомості та
відомостей 1-м – 5-м
3) Журналу обліку господарських операцій та відомостей 1-м - 5-м; оборотносальдової відомості та Журналу обліку господарських операцій
4) не більше ніж 100 господарських операцій
Тест 350
Облік власного капіталу здійснюється з використанням:
1) Книги обліку доходів та витрат суб'єктів малого підприємництва
2) відомості 4-м, розділ V
3) відомості 5-м, розділ IV
4) немає правильної відповіді
Тест 351
У розділі І відомості 5-м ведеться облік:
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1) витрат на виробництво
2) витрат у розрізі елементів
3) розрахунків з дебіторами
4) готівки і грошових документів
Тест 352
У розділі III відомості 5-м ведеться облік:
1) розрахунків з оплати праці
2) капітальних вкладень і фінансових інвестицій
3) доходів і фінансових результатів
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 353
Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, що застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності, зобов'язані вести:
1) Книгу обліку доходів і витрат
2) Книгу обліку виторгу
3) Касову книгу
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 354
Розрахунок сплати єдиного податку складається на підставі даних, наведених у:
1) Журналі реєстрації господарських операцій
2) відомостях 1-м - 5-м
3) Касовій книзі
4) Книзі обліку доходів і витрат
Тест 355
Спрощений План рахунків є:
1) обов'язковим для використання суб'єктами малого бізнесу
2) необхідною умовою ефективного використання регістрів бухгалтерського
обліку, які рекомендовані суб'єктам малого бізнесу
3) рекомендованим для використання суб'єктам малого бізнесу
4) всі відповіді правильні
Тест 356
Спрощений План рахунків відрізняється від загального:
1) кількістю класів рахунків
2) кількістю синтетичних рахунків
3) назвою синтетичних рахунків
4) кількістю та назвою синтетичних рахунків
Тест 357
Показники Фінансового звіту суб‘єкта малого підприємництва наводяться в:
1) гривнях з копійками
2) тисячах гривень без десяткових знаків
3) тисячах гривень з одним десятковим знаком
4) немає правильної відповіді
Тест 358
Для складання Спрощеного фінансового звіту суб‘єкта малого підприємництва
юридична особа повинна відповідати наступним критеріям:
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1) розмір доходів не перевищує 3 мільйонів гривень та зареєстровані
платниками єдиного податку
2) розмір доходів не перевищує 3 мільйонів гривень; заробітна плата
працівників є не менша, ніж дві мінімальні заробітні плати; зареєстровані
платниками єдиного податку
3) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року
4) немає правильної відповіді
Тест 359
Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва складається та подається:
1) щомісячно
2) щоквартально
3) щорічно
4) немає правильної відповіді
Тест 360
До суб‘єктів малого підприємництва відносяться юридичні особи, у яких:
1) середньооблікова чисельність працюючих 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
2) середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 10 осіб і розмір
виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не
перевищує 1 мільйон гривень
3) середньооблікова чисельність працюючих 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
4) немає правильної відповіді
Тест 361
Суб‘єкти малого підприємництва обов‘язково повинні знаходитися на
спрощеній системі оподаткування:
1) так
2) за вибором самого підприємства
3) за вибором самого підприємства, якщо вони відповідають критеріям,
встановленим Податковим кодексом України
4) немає правильної відповіді
Тест 362
Форма та порядок заповнення фінансового звіту суб‘єкта малого
підприємництва визначені:
1) Податковим кодексом України
2) Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні"
3) П(С)БО 25
4) немає правильної відповіді
Тест 363
Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва називається спрощеним
оскільки:
1) має скорочену кількість форм звітності
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2) має скорочену кількість статей звітності
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 364
Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва складається з:
1) ф. № 1-м "Баланс"
2) ф. № 2-м "Звіт про фінансові результати"
3) ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 365
Суб‘єкти малого підприємництва, які складають скорочену фінансову звітність,
повинні обов‘язково застосовувати спрощений план рахунків:
1) так
2) ні
3) на власний вибір
4) немає правильної відповіді
Тест 366
За статтею балансу (ф. № 1-м) № 1011 "Первісна вартість основних засобів"
відображується облікова вартість:
1) основних засобів
2) основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних
активів
3) усіх необоротних активів підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 367
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включається до підсумку
балансу (ф. № 1-м) за:
1) первісною вартістю
2) чистою реалізаційною вартістю
3) найменшою з двох зазначених оцінок
4) немає правильної відповіді
Тест 368
Дебіторська заборгованість за реалізовані товари, роботи, послуги, що
забезпечена векселем, відображується:
1) за статтею 1125 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
2) за статтею 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість"
3) за статтею 1190 "Інші оборотні активи"
4) немає правильної відповіді
Тест 369
Кредитове сальдо субрахунку 641 "Розрахунки за податками" відображується у
наступній статті балансу:
1) стаття 1620 "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом"
2) стаття 1690 "Інші поточні зобов‘язання"
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3) стаття 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги"
4) немає правильної відповіді
Тест 370
Витрати у звіті про фінансові результати (ф. № 2-м) відображуються:
1) за видами діяльності
2) за елементами затрат
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 371
Фінансові доходи у звіті про фінансові результати (ф. № 2-м) відображуються
за статтею:
1) 2120 "Інші операційні доходи"
2) 2240 "Інші доходи"
3) не відображуються
4) немає правильної відповіді
Тест 372
Дохід від реалізації оборотних активів у звіті про фінансовий результат (ф. № 2м) відображуються за статтею:
1) 2120 "Інші операційні доходи"
2) 2240 "Інші доходи"
3) не відображуються
4) немає правильної відповіді
Тест 373
Сума єдиного податку у звіті про фінансовий результат (ф. № 2-м)
відображуються за статтею:
1) 2180 "Інші операційні витрати"
2) 2270 "Інші витрати"
3) 2300 "Податок на прибуток"
4) немає правильної відповіді
Тест 374
Скільки груп платників єдиного податку визначено Податковим кодексом
України з точки зору права на використання спрощеної системи оподаткування,
обліку і звітності:
1) 4
2) 5
3) 6
4) немає правильної відповіді
Тест 375
До четвертої групи платників єдиного податку належать:
1) юридичні особи, у яких протягом календарного року середньооблікова
кількість найманих працівників не перевищує 20 осіб, обсяг доходу не
перевищує 5 млн. грн
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2) юридичні особи, у яких протягом календарного року середньооблікова
кількість найманих працівників не перевищує 50 осіб, обсяг доходу не
перевищує 20 млн. грн
3) юридичні особи, у яких протягом календарного року середньооблікова
кількість найманих працівників не перевищує 50 осіб, обсяг доходу не
перевищує 5 млн. грн
4) немає правильної відповіді
Тест 376
Проміжну звітність у складі ф. № 1-м "Баланс" та ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати" суб‘єкти малого та середнього підприємництва складають і
подають:
1) кожного місяця
2) кожного кварталу
3) кожного півріччя
4) немає правильної відповіді
Тест 377
Зі скількох розділів складається актив ф. № 1-м "Баланс":
1) 4
2) 5
3) 3
4) немає правильної відповіді
Тест 378
Зі скількох розділів складається пасив ф. № 1-м "Баланс":
1) 5
2) 3
3) 4
4) немає правильної відповіді
Тест 379
До складу доходів майбутніх періодів належать:
1) доходи, які будуть отримані у наступних звітних періодах
2) доходи отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які
належать до наступних звітних періодів
3) доходи отримані протягом попередніх звітних періодах, які належать до
поточного періоду
4) немає правильної відповіді
Тест 380
Зі скількох розділів складається ф. № 2-м "Звіт про фінансові результати":
1) 1
2) 3
3) 2
4) немає правильної відповіді
Тест 381
Загальні вимоги щодо складання і подання податкової звітності в Україні
регулює:
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1) Закон України "Про порядок погашення зобов‘язань платників податку перед
бюджетом та державними цільовими фондами"
2) Податковий кодекс України
3) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
4) немає правильної відповіді
Тест 382
Що таке податки і збори:
1) обов‘язковий внесок до бюджету відповідного рівня здійснюваний
платником
2) обов‘язковий внесок до державного цільового фонду здійснюваний
платником
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 383
Обов‘язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового
фонду здійснюваний платником:
1) податки
2) збори
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 384
Стимулювання НТП, компетенція, єдиний підхід, рівномірність сплати:
1) принципи побудови системи оподаткування
2) класифікація податків і зборів
3) обов‘язки контролюючих органів
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 385
Податки і збори класифікуються на:
1) загальнодержавні та місцеві податки і збори
2) прямі не прямі податки і збори
3) прямі не прямі податки, спрощена система оподаткування
4) немає правильної відповіді
Тест 386
Непрямі податки відносяться до:
1) місцевих податків і зборів
2) загальнодержавних податків і зборів
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 387
Декларація про прибуток підприємств складається із:
1) заголовної, двох основних частин і 11 додатків
2) вступу, основної частини і 7 додатків
3) вступу, основної частини і 9 додатків
4) немає правильної відповіді
Тест 388
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Документ що подається платником податку до контролюючого органу у
терміни встановлені законодавством на основі якого здійснюється нарахування
або сплата податку, це:
1) податкова декларація
2) податкова вимога
3) податкове повідомлення
4) податкова звітність
Тест 389
Де подано визначення податків і зборів:
1) у податковій декларації
2) Податковому кодексі України
3) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
4) немає правильної відповіді
Тест 390
3обов‘язання платника податку сплатити до бюджетів або державних цільових
фондів відповідну суму коштів у порядку та у терміни визначені Законом
України, це:
1) податковий борг
2) податкове зобов‘язання
3) узгоджене податкове зобов‘язання
4) податкова вимога
Тест 391
Єдиний податок відноситься до:
1) прямих податків
2) спрощеної системи оподаткування
3) не прямих податків
4) немає правильної відповіді
Тест 392
Спосіб забезпечення податкового зобов‘язання платника податку, який
непогашений у термін це:
1) податкова вимога
2) податковий борг
3) податкова застава
4) немає правильної відповіді
Тест 393
Податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, плата за землю це:
1) прямі податки
2) не прямі податки
3) збори
4) немає правильної відповіді
Тест 394
Сукупність податків і зборів до бюджету та до державних цільових фондів що
стягується у встановленому законом порядку це:
1) примусове стягнення
2) система оподаткування
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3) податковий борг
4) всі відповіді правильні
Тест 395
Податок на майно, єдиний податок, туристичний збір відноситься, збір за місця
для паркування транспортних засобів до:
1) прямих податків
2) місцевих податків і зборів
3) зборів
4) непрямих податків
Тест 396
Податкова декларація подається за:
1) минулий період
2) календарний місяць
3) базовий податковий період
4) рік
Тест 397
Серед перелічених варіантів вибрати визначення, що відповідає терміну
«податкова звітність»:
1) звітність, що подається платником податкiв до органів Державної фіскальної
служби України у термiни, встановлені законодавством
2) звітність, що подається платником податкiв до контролюючого органу у
строки, встановленi законодавством, на пiдставi якої здiйснюється нарахування
та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу)
3) бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про платника податків та
суми податків і зборів (обов‘язкових платежів) до бюджетів різних рівнів
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 398
Платниками податків, згідно чинного законодавства України, виступають:
1) юридичні особи, на яких згiдно з законодавством покладено обов‘язок
утримувати та/або сплачувати податки i збори (обов‘язковi санкції), пеню та
штрафнi санкції
2) фізичні особи, якi мають статус суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi чи не
мають такого статусу, на яких згiдно з законодавством покладено обов'язок
утримувати та/або сплачувати податки i збори (обов'язковi платежi), пеню та
штрафнi санкцiї
3) юридичні особи, їхнi фiлiї, вiддiлення, iншi вiдокремленi пiдроздiли, що не
мають статусу юридичної особи, а також фiзичнi особи, якi мають статус
суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi чи не мають такого статусу, на яких
згiдно з законодавством покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати
податки i збори (обов'язковi платежi), пеню та штрафнi санкцiї
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 399
Податкове зобов'язання з ПДВ - це:
1) загальна сума податку, що платник зобов'язаний сплатити в бюджет у
встановлені терміни
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2) загальна сума податку, отримана (нарахована) платником податку в звітному
(податковому) періоді
3) загальна сума податку, отримана платником податку за місяць
4) немає правильної відповіді
Тест 400
Податковий кредит з ПДВ - це :
1) сума, на яку платник податку має право збільшити податкове зобов'язання
відповідного звітного періоду після погашення заборгованості перед
постачальником
2) заборгованість бюджету перед платником податку
3) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання
відповідного звітного періоду
4) немає правильної відповіді
Тест 401
Датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ є:
1) дата відвантаження продукції або дата отримання коштів від покупців (дата
першої події)
2) дата оплати відвантаженої продукції, наданих послуг, виконаних робіт
3) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими
послугами, виконаними роботами
4) немає правильної відповіді
Тест 402
Датою виникнення податкового кредиту з ПДВ є:
1) дата отримання податкової накладної або дата списання коштів з
розрахункового рахунку в оплату товарів постачальникам (дата здійснення
першої події)
2) дата оплати отриманої продукції, наданих послуг, виконаних робіт
3) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, наданими
послугами, виконаними роботами
4) немає правильної відповіді
Тест 403
Платники ПДВ зобов'язані:
1) зареєструватись в органах державної влади
2) зареєструватись як платник ПДВ у відповідному органі Державної
фіскальної служби України
3) отримати статистичний код ЄДРПОУ в органах Державної служби
статистики України
4) немає правильної відповіді
Тест 404
Об'єктом оподаткування ПДВ є:
1) ввезення товарів і вивезення товарів за митну територію України та продаж
товарів (робіт, послуг) на митній території України
2) вивезення (пересилання) товарів за митну територію України
3) передача основних засобів як внесок до статутних фондів юридичних осіб в
обмін на корпоративні права
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4) немає правильної відповіді
Тест 405
Не є об'єктом оподаткування:
1) оплата вартості фундаментальних досліджень, наукових досліджень і
дослідно-конструкторських робіт, що здійснюють за рахунок бюджету України
2) поставка на митній території України продукції, виготовленої з
давальницької сировини нерезидента
3) надання послуг з інкасації та розрахунково-кредитного обслуговування
4) немає правильної відповіді
Тест 406
Базою оподаткування при поставці товарів є:
1) фактична ціна операції
2) середній рівень регульованих або вільних цін на аналогічні товари
3) договірна вартість + акцизний податок + ввізний митний збір + інші податки
і збори (крім ПДВ), що включаються в ціну товару
4) комісійна винагорода підприємства
Тест 407
Бюджетне відшкодування - це:
1) заборгованість бюджетної організації перед платником податку
2) сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з
надмірною сплатою податку
3) погашення заборгованості підприємства перед бюджетом товарноматеріальними цінностями
4) немає правильної відповіді
Тест 408
Платниками ПДВ є:
1) особа, обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг) якої
протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 300 тис. грн. (без ПДВ)
2) особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України
3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які
підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату
податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно
до Митного кодексу України
4) немає правильної відповіді
Тест 409
Сума податкового зобов‘язання, зазначена платником податку в поданій ним
податковій декларації, підлягає сплаті протягом:
1) 20 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку
2) 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку
3) 15 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку
4) немає правильної відповіді
Тест 410
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Основою для відображення даних у податкових деклараціях з ПДВ є:
1) звіт про фінансові результати
2) реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3) розрахунок суми бюджетного відшкодування
4) немає правильної відповіді
Тест 411
Податкова декларація з податку на прибуток за календарний рік подається:
1) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
2) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
3) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
4) до 1 травня року, що настає за звітним
Тест 412
Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ подають,
якщо:
1) заповнено рядок 8 або 16 поточної декларації
2) заповнено рядок 24 поточної декларації
3) заповнено рядок 25.1 поточної декларації
4) немає правильної відповіді
Тест 413
Податкова декларація з ПДВ може бути подана до органів Державної
фіскальної служби України:
1) тільки на паперових носіях
2) на паперових носіях, магнітних носіях з роздрукованими копіями файлів; за
допомогою засобів електронної пошти Е-mail; поштових відправлень
3) на паперових носіях, магнітних носіях з роздрукованими копіями файлів; за
допомогою засобів електронної пошти Е-mail
4) немає правильної відповіді
Тест 414
Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування - це:
1) вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за звітний
місяць
2) загальна сума доходу всіх 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 їх межами
3) доход від операційної діяльності та інші доходи
4) немає правильної відповіді
Тест 415
Сума нарахованої амортизації впливає на оподаткований прибуток таким
чином:
1) входить до складу витрат
2) коригує величину доходу
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3) відображається як окремий елемент декларації з податку на прибуток
4) немає правильної відповіді
Тест 416
Оподатковуваний прибуток – це:
1) різниця між виручкою від реалізації і виробничими витратами
2) різниця між доходами, собівартістю реалізованих товарів, робіт, послуг та
іншими витратами звітного періоду
3) різниця між доходами і витратами звітного (податкового) періоду
4) немає правильної відповіді
Тест 417
У Податковій декларації з ПДВ інформація наводиться:
1) окремо за звітний квартал і наростаючим підсумком з початку року
2) наростаючим підсумком з початку звітного календарного року
3) окремо за кожний звітний квартал
4) немає правильної відповіді
Тест 418
Податкова декларація заповнюється:
1) у гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими
правилами
2) у гривнях, з копійками, з відповідним округлення за загальновстановленими
правилами
3) у тисячах гривень з одним десятковим знаком після коми
4) немає правильної відповіді
Тест 419
Органи Державної фіскальної скуби України не можуть запропонувати
платнику податку подати нову декларацію, якщо:
1) не заповнені обов‘язкові реквізити, зазначені в заголовній частині
2) декларація не підписана посадовими особами (директором, головним
бухгалтером або особами, які виконують їх функції)
3) декларація надана засобами електронної пошти
4) немає правильної відповіді
Тест 420
За несвоєчасну сплату податку на прибуток застосовують пеню в розмірі:
1) 120% річних облікової ставки НБУ
2) 200% річних облікової ставки НБУ
3) 30% річних від несплаченого податку на прибуток
4) немає правильної відповіді
Тест 421
Податкова декларація з податку на прибуток за календарний квартал подається:
1) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
2) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
3) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
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4) до 1 травня року, що настає за звітним
Тест 422
Податкова декларація з податку на прибуток за календарний місяць подається:
1) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
2) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
3) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
4) до 1 травня року, що настає за звітним
Тест 423
Сплата податку на прибуток здійснюється:
1) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного
граничного строку для подання декларації
2) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем
звітного (податного) періоду
3) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем
звітного (податкового) періоду
4) немає правильної відповіді
Тест 424
Податкову звітність може заповнювати:
1) податковий агент
2) платник податків самостійно
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 425
Податкова звітність відображає:
1) суму нарахованих і сплачених податків, зборів і платежів
2) стан зобов‘язань підприємства, пов‘язаних із нарахування і сплатою податків
та інших обов‘язкових зборів та платежів
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 426
Платник податків може не надавати органу Державної фіскальної служби
України податкову звітність, якщо:
1) звітність про виконання податкового зобов‘язання надає податковий агент
2) у нього відсутні зобов‘язань, пов‘язаних із нарахування і сплатою податків та
інших обов‘язкових зборів та платежів
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 427
Платник податків може не надавати органу Державної фіскальної служби
України податкову звітність, якщо:
1) у нього відсутні зобов‘язань, пов‘язаних із нарахування і сплатою податків та
інших обов‘язкових зборів та платежів
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2) платник податків входить до складу консолідованої групи платників по
податках,звітність за якими надається головним підприємством
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 428
За строком подання податкова звітність поділяється на:
1) квартальну, піврічну та річну
2) поточну та підсумкову
3) поточну та річну
4) немає правильної відповіді
Тест 429
За неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової звітності
передбачена відповідальність у формі штрафу у розмірі:
1) 20 НМДГ
2) 60 НМДГ
3) 10 НМДГ
4) немає правильної відповіді
Тест 430
Декларація про прибуток підприємств може складатися за такими формами:
1) звітна
2) уточнююча
3) звітна нова
4) усі відповіді правильні
Тест 431
Чи є додатки до декларація про прибуток підприємств обов‘язковими до
подання:
1) так, завжди
2) так, якщо у них подана інформація
3) необов‘язкові до подання
4) немає правильної відповіді
Тест 432
У додатку ТЦ декларації про прибуток підприємств подається інформація про:
1) трансферне ціноутворення
2) інші доходи
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 433
У додатку ЦП декларації про прибуток підприємств подається інформація про:
1) інвестиційну діяльність
2) фінансові результати від операцій з торгівлі цінними паперами
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 434
Кількість декларацій, що їх підприємство подаватиме протягом року залежить
від:
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1) середньооблікової кількості працівників
2) оподаткованого прибутку за результатами минулого року
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 435
Кількість декларацій, що їх підприємство подаватиме протягом року залежить
від:
1) розміру доходу, отриманого за результатами минулого року
2) середньооблікової кількості працівників
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 436
Новостворені протягом звітного (податкового) року підприємства авансові
внески з податку на прибуток:
1) сплачують
2) не сплачують
3) сплачують, якщо їх дохід за 1 місяць склав 100 тис. грн
4) немає правильної відповіді
Тест 437
Сума щомісячних авансових внесків з податку на прибуток з січня 2016 року:
1) визначається у розмірі 1/12 податку на прибуток, нарахованого у податковій
звітності за попередній рік
2) визначається у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій
звітності за попередній рік
3) не сплачується
4) немає правильної відповіді
Тест 438
Декларація з ПДВ складається із:
1) вступної частини, трьох розділів, п‘ятнадцяти додатків
2) вступної частини, чотирьох розділів, десяти додатків
3) чотирьох розділів та дев‘яти додатків
4) немає правильної відповіді
Тест 439
Якщо обсяг оподаткованих операцій менший, ніж 3600 НМДГ протягом будьякого періоду за останні 12 календарних місяці, то обирається:
1) скорочена форма декларації з ПДВ
2) повна форма декларації з ПДВ
3) комплексна форма декларації з ПДВ
4) немає правильної відповіді
Тест 440
Якщо за звітний період платником ПДВ досягнуто обсяг оподаткованих
операцій у розмірі 3600 НМДГ, то обирається:
1) скорочена форма декларації з ПДВ
2) повна форма декларації з ПДВ
3) комплексна форма декларації з ПДВ
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4) немає правильної відповіді
Тест 441
Річна декларація з податку на доходи фізичних осіб складається з:
1) трьох розділів та дев‘яти додатків
2) чотирьох розділів та дев‘яти додатків
3) восьми розділів та чотирьох додатків
4) немає правильної відповіді
Тест 442
У 1 розділі Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб
наводяться:
1) загальні відомості
2) доходи, отримані фізичною особою протягом звітного (податкового року)
3) доходи, які включаються до загального річного оподаткованого доходу
4) немає правильної відповіді
Тест 443
У 2 розділі Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб
наводяться:
1) загальні відомості
2) доходи, отримані фізичною особою протягом звітного (податкового року)
3) доходи, які включаються до загального річного оподаткованого доходу
4) немає правильної відповіді
Тест 444
У 3 розділі Податкової декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб
наводяться:
1) загальні відомості
2) доходи, отримані фізичною особою протягом звітного (податкового року)
3) доходи, які включаються до загального річного оподаткованого доходу
4) немає правильної відповіді
Тест 445
Декларація з акцизного податку складається з:
1) загальної частини, трьох розділів та восьми додатків
2) загальної частини, шести розділів десяти додатків
3) загальної частини, восьми розділів та восьми додатків
4) немає правильної відповіді
Тест 446
Не можуть бути платниками єдиного податку юридичні особи, які здійснюють:
1) діяльність з організації та проведення азартних ігор
2) діяльність з продажу сільгосппродукції
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 447
Платники єдиного податку звільняються від сплати:
1) податку на прибуток підприємства
2) податку на додану вартість з операцій постачання товарів, робіт та послуг,
місце постачання яких знаходиться на митній території України
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3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 448
Для переходу на спрощену систему оподаткування суб‘єкт господарювання
подає заяву та:
1) фінансову звітність за попередній календарний рік
2) розрахунок доходу за попередній календарний рік
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 449
Для платників єдиного податку третьої групи податковим (звітним) періодом є:
1) календарний місяць
2) календарний рік
3) календарний квартал
4) немає правильної відповіді
Тест 450
Якщо помилка при заповненні декларації з єдиного податку призвела до
недоплати податку, то необхідно сплатити штраф у розмірі:
1) 3 % від недоплаченої суми
2) 5 % від недоплаченої суми
3) 10 НМДГ
4) немає правильної відповіді
Тест 451
Звіт про інвестиції з України в економіку інших країн світу є формою:
1) статистичної звітності
2) податкової звітності
3) фінансової звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 452
Статистична звітність це форма:
1) внутрішньої звітності
2) зовнішньої звітності
3) змішаної
4) немає правильної відповіді
Тест 453
Якості статистичної звітності:
1) обов‘язковість, систематичність, достовірність
2) безперервність, правдивість
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 454
Класифікація статистичної звітності за призначенням:
1) органам державної статистики, міністерствам і відомствам, державній
податковій адміністрації
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2) загальнодержавна, статистична звітність підприємств певних галузей і видів
діяльності
3) телеграфна, поштова, власноручна, електронна
4) немає правильної відповіді
Тест 455
Інструкція зі статистики кількості працівників була розроблена з метою:
1) одержання об‘єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників
2) одержання об‘єктивної статистичної інформації щодо розмірів оплати праці
працівників
3) одержання об‘єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників
та розмірів оплати їхньої праці
4) немає правильної відповіді
Тест 456
Органи державної статистики мають право:
1) отримувати безкоштовно від усіх респондентів первинні та статистичні дані
2) забезпечувати розвиток і удосконалення технології опрацювання
статистичної інформації
3) аналізувати соціально-економічні, демографічні та екологічні явища і
процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах
4) усі відповіді правильні
Тест 457
Платниками єдиного соціального внеску є:
1) суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні та фізичні особи
2) юридичні та фізичні особи, котрі здійснюють операції з купвлі-продажу
валюти
3) фізичні особи, що працюють на умовах трудового договору (контракту)
4) усі відповіді правильні
Тест 458
Фактичні витрати на оплату праці працівників (крім інвалідів) оподатковуються
єдиним соціальним внеском за ставкою:
1) 4 %
2) 22 %
3) 36,76 %
4) немає правильної відповіді
Тест 459
Фактичні витрати підприємств, установ і організацій, у яких працюють
інваліди, установлюється в розмірі:
1) 4 %
2) 33,2 %
3) 8,41 %
4) немає правильної відповіді
Тест 460
Об‘єктом для нарахування єдиним соціальним внеском є:
1) фактичні витрати на оплату праці науманих працівників
2) виручка від реалізації товарів, робіт та послуг
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3) сума оподатковуваного доходу
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 461
Роботодавці – юридичні особи сплачують єдиний соціальний внесок:
1) одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці
2) щомісяця, не пізніше 20 числа, наступного за місяцем виплати зарплати
3) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного
терміну подання звітності
4) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем граничного
терміну подання звітності
Тест 462
Вкажіть періодичність складання звітності з ЄСВ:
1) щомісяця
2) щокварталу
3) наприкінці року
4) немає правильної відповіді
Тест 463
Звіт з ЄСВ подається у наступні терміни:
1) до 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем
2) до 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем
3) до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом
4) немає правильної відповіді
Тест 464
В який термін підприємство має сплатити ЄСВ:
1) до 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем
2) одночасно з одержанням коштів у банку для видачі зарплати
3) одночасно з одержанням коштів у банку для видачі зарплати, але не пізніше
20 числа місяця, наступного за звітним періодом
4) немає правильної відповіді
Тест 465
Звітність, що подається до органів ДФС, підписує:
1) головний бухгалтер
2) директор
3) головний бухгалтер і директор
4) бухгалтер, який здійснює нарахування внесків
Тест 466
За ненадання, несвоєчасне надання, надання не за встановленою формою та
подачу недостовірних даних у звітності з ЄСВ передбачено штраф у розмірі:
1) 10 % суми страхових внесків, сплачених чи тих, що підлягають сплаті за
відповідний звітний період, за кожен місяць такої затримки
2) 10 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
3) 10 % суми страхових внесків, сплачених чи тих, що підлягають сплаті за
відповідний звітний період, за кожен місяць такої затримки, але не менш 170
грн
4) немає правильної відповіді
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Тест 467
Звітність з ЄСВ надається підприємством за таких умов:
1) лише при наявності прибутку
2) лише при наявності заборгованості перед органами Державної фіскальної
служби України
3) незалежно від стану фінансово-господарської діяльності підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 468
Якщо підприємство виявило та виправило помилку у звітності з ЄСВ до
моменту перевірки, то сплачується:
1) лише недоїмка
2) недоїмка та пеня
3) недоїмка, пеня та штраф
4) немає правильної відповіді
Тест 469
Вкажіть термін подання звітності у фонд страхування з тимчасової втрати
працездатності:
1) щомісяця
2) щокварталу
3) наприкінці року
4) немає правильної відповіді
Тест 470
Метою статистичної звітності є:
1) підготовка офіційної державної інформації, що характеризує масові явища і
процеси в економічній, соціальній та іншій сферах життя країни і її регіонів
2) надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух
грошових коштів підприємства
3) надання інформації про суми податків і платежів, що підлягають сплаті в
бюджет
4) немає правильної відповіді
Тест 471
Відповідно до Закону України "Про державну статистику" статистичну
звітність подають:
1) юридичні особи та їхні відособлені підрозділи, що знаходяться на території
України і за її межами
2) фізичні особи незалежно від їхнього громадянства, що знаходяться на
території України, а також фізичні особи, що є громадянами України і
перебувають за її межами
3) юридичні особи та їхні відособлені підрозділи, що знаходяться на території
України і за її межами; фізичні особи незалежно від їхнього громадянства, що
знаходяться на території України, або сукупність таких осіб, а також фізичні
особи, що є громадянами України і перебувають за її межами
4) немає правильної відповіді
Тест 472
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Форма спостереження, що проводиться по мірі виникнення потреби в
інформації – це:
1) річна звітність
2) періодична звітність
3) одноразова звітність
4) немає правильної відповіді
Тест 473
Статистична звітність, що подається всіма підприємствами незалежно від форм
власності і видів діяльності відноситься до:
1) загальнодержавної звітності
2) галузевої звітності
3) річної звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 474
Всіма підприємствами незалежно від форм власності і видів діяльності
подається:
1) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос) (ф. № 11- ОЗ)
2) Звіт про капітальні інвестиції (ф. № 2-інвестиції)
3) Звіт про рекламну діяльність (ф. № 1-послуги)
4) немає правильної відповіді
Тест 475
Всіма підприємствами незалежно від форм власності і видів діяльності
подається:
1) Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт (ф. № 1-наука)
2) Звіт про товарооборот (ф. № 1-торг)
3) Звіт про фінансові результати (ф. № 1-Б)
4) немає правильної відповіді
Тест 476
Яким адресатам підприємства подають статистичну звітність:
1) органам державної статистики
2) органам податкової служби
3) органам місцевого самоврядування
4) всі відповіді правильні
Тест 477
В основу класифікації в Класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД)
покладені наступні ознаки:
1) виділення галузей економіки
2) призначення виробленої продукції
3) єдність технології виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 478
Інформація про кількісну і якісну характеристики явищ і процесів,
представлена респондентами під час статистичних спостережень – це:
1) первинні дані
2) зведені дані
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3) статистичний дані
4) немає правильної відповіді
Тест 479
Базою для складання статистичної звітності є:
1) дані бухгалтерського обліку
2) дані податкового обліку
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 480
За допомогою статистичної звітності отримують дані про:
1) обсяг виробництва, реалізації та затрати
2) зайнятість та оплату працівників
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 481
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
неподання, подання не в повному обсязі чи не за формою, органам державної
статистики статистичної звітності тягне за собою накладання штрафу у розмірі:
1) від 10 до 15 НМДГ
2) від 15 до 20 НМДГ
3) від 5 до 10 НМДГ
4) немає правильної відповіді
Тест 482
Зі скількох розділів складається статистична звітність «Звіт про виробництво та
реалізацію промислової продукції»:
1) 3
2) 2
3) 4
4) немає правильної відповіді
Тест 483
У 1 розділі статистичної звітності "Звіт про виробництво та реалізацію
промислової продукції" наводиться інформація про:
1) про виробництво промислової продукції
2) про потужність та виробництво електроенергії
3) виробництво та реалізацію промислової продукції
4) немає правильної відповіді
Тест 484
При випуску продукції з тривалим циклом виробництва «Звіт про виробництво
та реалізацію промислової продукції» містить дані щодо:
1) кількості та вартості усіх виробів
2) кількості та вартості повністю готових виробів
3) кількості та вартості виробів, виробництво яких ще триває
4) немає правильної відповіді
Тест 485
437

Підставою для складання статистичної звітності ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт з
праці" є:
1) первинні облікові документи
2) регістри бухгалтерського обліку
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 486
Звіт за ф. № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" подається до територіальних органів
державної статистики щомісяця:
1) не пізніше 10 числа
2) не пізніше 14 числа
3) не пізніше 7 числа
4) немає правильної відповіді
Тест 487
Підставою для складання статистичної звітності ф. № 1-Б "Звіт про фінансові
результати" є:
1) первинні облікові документи
2) регістри синтетичного та аналітичного обліку
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 488
Показники статистичної звітності ф. № 1-Б "Звіт про фінансові результати"
заповнюються в:
1) тис. грн. з одним десятковим знаком
2) тис. грн
3) грн. з одним десятковим знаком
4) немає правильної відповіді
Тест 489
Зі скількох розділів складається статистична звітність ф. № 10-зез "Звіт про
іноземні інвестиції в Україну":
1) 3
2) 2
3) 4
4) немає правильної відповіді
Тест 490
У міжнародній практиці існують такі форми підготовки та оформлення
соціальної звітності:
1) звіт у вільній формі
2) комплексний звіт за методом потрійного підсумку та стандартизований звіт
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
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РОЗДІЛ 5
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В
ОПОДАТКУВАННІ
Тема 1. Предмет, об'єкт, принципи і завдання обліку і звітності в
оподаткуванні
Податки є обов'язковий, безумовній платіж до відповідного бюджету, що
справляється з платників податку відповідно до ПКУ.
Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного
бюджету, що справляється з платників зборів, з умів отримання ними
спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб
державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими
уповноваженими органами та особами юридично значущих дій.
Функції податку:
1) Фіскальна - проявляється в надходженні коштів до бюджету для
держави задоволення потреб.
2) Регулююча - може виступати або стимулюючої, або стримує для уряду
і споживання через механізм податкових інструментів: - пільг, ставок, кредитів.
3) Контрольна - оцінюється доцільність і раціональність кожного
податкового платежу і податкової системи в цілому. Реалізується в ході
оподаткування при регламентації державою фінансово-господарської
діяльності підприємства, отримання доходів громадянами, використанні майна.
4) Стимулююча - створює умови для розвитку або скорочення (у даному
випадку функція виступає дестимулюючий) того чи іншого виду діяльності.
5) Розподільна - на стадії формування бюджету виступає як фіскальна,
регулююча, стимулююча, а на стадії платежів як перерозподільна.
Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
загальність оподаткування;
рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких
проявів податкової дискримінації;
презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо
норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на
підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних
нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне)
трактування прав та обов'язків платників податків або
контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти
рішення на користь як платника податків, так і контролюючого
органу;
фіскальна достатність;
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соціальна справедливість;
економічність оподаткування;
нейтральність оподаткування;
стабільність;
рівномірність та зручність сплати;
єдиний підхід до встановлення податків та зборів.
Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння яких не
передбачено ПКУ, сплаті не підлягають.
Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються,
виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до
бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового
обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.
Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам
здійснюються відповідно до ПКУ: ВРУ, а також сільськими, селищними,
міськими радами у межах їх повноважень, визначених Конституцією України
та законами України. При встановленні або розширенні існуючих податкових
пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року.
Класифікація податків - угруповання податків за такими ознаками:
1. Залежно від платника: з юридичних осіб; з фізичних осіб; змішані (з
власників транспортних засобів).
2. Від форми оподаткування: прямі - податки стягується в процесі
придбання або акумуляція матеріальних благ певні розміром об'єкта
оподаткування (на прибуток, на майно, з власників транспортних засобів і т.д.);
непрямі - включені в ціну товару (ПДВ, акциз, мито).
3. У залежності від компетентності органу, що регулює вид податку:
загальнодержавні; місцеві.
4. Залежно від каналу надходження: державні (повністю до державного
бюджету); місцеві (до бюджету).
5. Залежно від характеру використання: загального призначення; цільові.
6. Залежно від періодичності стягнення: разові - 1 раз на протязі
податкового періоду при здійсненні певних дій; систематичні - через певний
проміжок часу протягом платника всієї діяльності.
7. Залежно від методів обчислення:
кадастрові; декларативні; за
джерелом виплати.
8. Залежно від економічного змісту об'єкту: податки на доходи; податки
на споживання.
Тема 2. Регулювання обліку і звітності в оподаткуванні
Податкова система України в економічному сенсі визначається як
врегульована нормами права сукупність податків, які стягуються на території
України, а також форм і методів їх побудови. Податкова система розглядається
з 2-х сторін:
• податок як матеріал платіж державі;
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• відносини щодо встановлення, зміни, скасування податку, забезпечення
його сплати, організації контролю та відповідальності за порушення в галузі
податкового законодавства.
Податкова система - сукупність податків, зборів, платежів, що законно
стягуються в державі, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни чи
скасування, а також дій, які забезпечують їхню сплату, контроль і
відповідальність за порушення податкового законодавства. Податкова система
України складається з податків і зборів.
Податки поділяють на:
1) загальнодержавні;
2) місцеві.
До загальнодержавних належать такі податки та збори (ст. 9 ПКУ):
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на доходи фізичних осіб;
3) податок на додану вартість;
4) акцизний податок;
5) екологічний податок;
6) рентна плата;
7) мито.
До місцевих податків належать (ст. 10 ПКУ):
1) податок на майно;
2) єдиний податок.
До місцевих зборів належать (ст. 10 ПКУ):
1) збір за місця для паркування транспортних засобів;
2) туристичний збір.
Облік в оподаткуванні ведеться з метою формування повної та
достовірної інформації про порядок обліку господарської операції, що були
проведені платником протягом звітного періоду з метою оподаткування, а
також забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для
контролю за вірністю нарахування, повнотою та своєчасністю перерахування
податків до відповідних бюджетів.
Головне завдання обліку в оподаткуванні – сформувати повну та
достовірну інформацію про те, як врахована для цілей оподаткування
господарська операція.
Порядок ведення обліку і звітності в оподаткуванні встановлюється
Податковий кодексом України та наказом про облікову політику.
Предметом оподаткування, як однієї із складових бухгалтерського
обліку, являється господарська діяльність підприємства.
Об’єктом оподаткування (тобто те, що обкладається податком) є дохід
(прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг),вартість певних товарів,
спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних
осіб тощо.
З точки зору адміністрування податків, виділяють контролюючи органи та
органи стягнення.
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Контролюючими органами є органи доходів і зборів (ст. 40 ПКУ) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної
державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування
податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну
митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з
адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні
податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати
єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику), його
територіальні органи.
Орган стягнення (ст. 41 ПКУ) - виключно контролюючі органи,
уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового
боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також
державні виконавці у межах своїх повноважень. Органом стягнення є виключно
органи ДФС. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного
внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.
Згідно ст. 19 ПКУ визначено, які функції виконують контролюючі органи.
Згідно ст. 20 ПКУ визначено, які права мають контролюючі органи. Згідно ст.
21 ПКУ визначено обов'язки і відповідальність посадових осіб
контролюючих органів.
Тема 3. Облік податку на прибуток підприємства
Методичні основи оподаткування прибутку, які вимагають ведення
податкового обліку встановлені Податковим кодексом України. Згідно р. ІІІ.
Згідно ст. 133 ПКУ визначено платників податку на прибуток. Згідно р. ІІІ.
Податок на прибуток підприємства ст. 134 ПКУ визначено, що є об'єктом
оподаткування податку на прибуток.
Згідно ст. 136. Ставка податку (ПКУ), (ст. 136.1.) базова (основна)
ставка податку на прибуток підприємств:
становить 18%;
Згідно (ст. 136.2) під час провадження страхової діяльності юридичних
осіб - резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток визначеною (ст.
136.1) ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:
3% - за договорами страхування від об'єктів оподаткування, що
визначається (п. 141.1.2 ст. 141.1 ст. 141. Особливості
оподаткування окремих видів діяльності та операцій (ПКУ));
0% - за договорами з довгострокового страхування життя,
договорами добровільного медичного страхування та договорами
страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення,
зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених (п.
141.1.52.1, п. 141.1.52.2 і п. 14.1.116 ПКУ);
Згідно (ст. 136.3) за ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20% застосовуються до
доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з
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України у випадках, встановлених (п. 141.4 ст. 141. Особливості
оподаткування окремих видів діяльності та операцій (ПКУ));
Згідно (ст. 136.4) під час провадження букмекерської діяльності,
діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у т.ч. казино)
одночасно зі ставкою податку на прибуток, визначеною (у п. 136.1), ставки
податку на дохід встановлюються у таких розмірі:
10% - від доходу, отриманого від діяльності з випуску та
проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних
автоматів;
18% - від доходу, отриманого від букмекерської діяльності,
азартних ігор (у т.ч. казино), крім доходу, отриманого від азартних
ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму
виплачених виплат гравцю.
Згідно ст. 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
(ПКУ), (ст. 137.3) відповідальність за повноту утримання та своєчасність
перерахування до бюджету податку покладається на платника податку, які
здійснюють відповідні виплати.
Згідно ст. 137. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
(ПКУ), (ст. 137.4) податковим (звітним) періодом (в 2017 році) для податку
на прибуток підприємства, крім випадків, передбачених п. 137.5 ПКУ, є
календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова
декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний)
період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду
і закінчується календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:
1) виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ, які
можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня
поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року;
2) у разі коли особа становиться на облік контролюючим органом як
платник податку протягом податкового (звітного) періоду, податковий (звітний)
період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і
закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду;
3) якщо платник податку ліквідується (у т.ч. до закінчення першого
податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом
вважається період, на який припадає дата ліквідації.
Річний податковий (звітний) період встановлюється для:
платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового)
року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі
річної податкової декларації за період діяльності у звітному
(податковому) році;
виробників сільськогосподарської продукції;
платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за
вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний
звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн.
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Для проведення операцій щодо нарахування податку на прибуток
використовуються рахунки: 17 "Відстрочені податкові активи"; 54 "Відстрочені
податкові зобов‘язання"; 641 "Розрахунки за податками"; 79 "Фінансові
результати"; 98 "Податок на прибуток".
Податкова декларація, розрахунок - складові податкової звітності.
Податкова декларація, розрахунок (далі податкова декларація) (згідно ст. 46.
Податкова декларація (розрахунок) (ПКУ), (ст. 46.1)) - документ, що подається
платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках,
визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на
підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового
зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого
(виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого
та/або сплаченого податку. Додатки до податкової декларації є її невід'ємною
частиною.
Згідно ст. 48. Складення податкової декларації (ПКУ), (ст. 48.1) форма
податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і
відповідати нормам та змісту відповідних податку на збору.
Обов'язкові реквізити (ст. 48.2) - це інформація, яку повинна містити
форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає
визначений ПКУ статус із настанням передбачених законом юридичних
наслідків.
Згідно ст. 48. Складення податкової декларації (ПКУ), (ст. 48.3)
податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:
- тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);
- звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;
- звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого
розрахунку);
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків
згідно з реєстраційними документами;
- код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств
та організацій України або податковий номер;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті);
- місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
- найменування контролюючого органу, до якого подається звітність;
- дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми);
- ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових
осіб платника податків;
- підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб
платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).
Згідно ст. 48. Складення податкової декларації (ПКУ), (ст. 48.5)
податкова декларація повинна бути підписана:
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- керівником платника податків або уповноваженою особою, а також
особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання
податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення
бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо
керівником платника податку така податкова декларація підписується таким
керівником.
Згідно ст. 47. Особи, які несуть відповідальність за складання податкової
звітності (ПКУ) відповідальність за неподання, порушення порядку
заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання
контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених
документах, несуть:
юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до
ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи.
Відповідальність
за
порушення
податкового
законодавства
відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до
складу якої він входить;
фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені
представники у випадках, передбачених законом;
податкові агенти.
Декларація з податку на прибуток підприємства та додатки до неї
подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в
платника податкове зобов'язання чи ні. Декларація заповнюється в тисячах
гривень з одним десятковим знаком.
Тема 4. Облік податку на додану вартість
Згідно, ст. 14. Визначення понять (ПКУ) (ст. 14.1.178) податок на додану
вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який нараховується та сплачується
відповідно до норм р. V. Податок на додану вартість (ПКУ). Згідно, ст. 180.
Платник податку (ПКУ) (ст. 180.1) визначено платників податку.
Згідно, ст. 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку (ПКУ)
(п. 181.1) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання
товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з р. V. Податок на додану
вартість (ПКУ), у т.ч. з використанням локальної або глобальної комп'ютерної
мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних
місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн (без урахування ПДВ), така особа
зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за
своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог,
передбачених ст.183. Порядок реєстрації платників податку (ПКУ), крім
особи, яка є платником єдиного податку.
Згідно, ст. 183. Порядок реєстрації платників податку (ПКУ) (п. 183.1)
будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку,
подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем
проживання) реєстраційну заяву. Згідно п. 183.7 ПКУ заява про реєстрацію
особи як платника податку подається особисто такою фізичною особою або
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безпосередньо керівником або представником юридичної особи - платника
(в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до
контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.
Платники податку, які уклали з відповідним контролюючим органом
договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну
заяву засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням
умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством. У реєстраційній заяві зазначаються підстави для
реєстрації особи як платника податку.
Згідно, ст. 185. Визначення об'єкта оподаткування (ПКУ) (п. 185.1)
об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній
території України, відповідно до ст. 186. Місце постачання товарів та послуг
(ПКУ), у т.ч. операції з передачі права власності на об'єкти застави
позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного
кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування
лізингоотримувачу/орендарю;
б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній
території України, відповідно до ст. 186. Місце постачання товарів та послуг
(ПКУ);
в) ввезення товарів на митну територію України;
г) вивезення товарів за межі митної території України;
д) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та
вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним
транспортом.
Згідно, ст. 193. Розміри ставок податку (ПКУ), (193.1) ставки податку
встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах: 20%, 0%, 7%.
Згідно, ст. 197. Операції, звільнені від оподаткування (ПКУ) визначено
операції, які звільняються оподаткування.
Згідно, ст. 202. Звітні (податкові) періоди (ПКУ), (п. 202.1) встановлено,
що звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у окремих,
особливо визначених ПКУ випадках, календарний квартал.
Згідно, ст. 201. Податкова накладна (ПКУ) (п. 201.1) на дату виникнення
податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову
накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку,
визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником
особи та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлені
ПКУ строки.
Тема 5. Облік податкових зобов’язань з ПДВ. Облік податкового кредиту
У бухгалтерському обліку для відображення ПДВ використовується
субрахунок 641 "Розрахунки за податками". У бухгалтерському обліку для
відображення податкового зобов'язання використовується субрахунок 643
"Податкові зобов'язання", який є транзитним і сума ПДВ на ньому
відображається тимчасово - до проведення взаєморозрахунків з покупцями і
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замовниками. За дебетом 643 "Податкові зобов'язання" у кореспонденції з
кредитом 641 "Розрахунки за податками" відображаються суми ПДВ,
визначені, виходячи із сум одержаних авансів, тобто нарахованих податкових
зобов'язань, термін сплати яких до бюджету настав. За кредитом субрахунку
ведеться облік списання таких сум при реалізації поставок.
Згідно, ст. 14. Визначення понять (ПКУ), (п. 14.1.156) податкове
зобов'язання - 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 законом строк).
Важливим елементом у механізмі сплати ПДВ є дата виникнення
податкових зобов'язань і право платника на податковий кредит.
Згідно, ст. 187. Дата виникнення податкових зобов'язань (ПКУ), (п. 187.1)
датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг
вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого
відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок
платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі
постачання товарів (послуг) за готівку - дата оприбуткування коштів у касі
платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у
банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення
митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України,
оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата
оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником
податку.
У бухгалтерському обліку для відображення податкового кредиту
використовується субрахунок 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми
податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити
податкове зобов‘язання.
Згідно, ст. 14. Визначення понять (ПКУ), (п. 14.1.181) податковий кредит
- сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити
податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду.
Згідно, ст. 198. Податковий кредит (ПКУ), (п. 198.1) право віднесення
сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:
а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на
митну територію України) та послуг;
б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів,
у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у
зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного
фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку,
уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України,
та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
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г) ввезення необоротних активів на митну територію України за
договорами оперативного або фінансового лізингу.
Згідно, ст. 198. Податковий кредит (ПКУ), (п. 198.2) датою виникнення
права платника податку на віднесення сум податку до податкового
кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на
оплату товарів/послуг;
дата отримання платником податку товарів/послуг.
Згідно (п. 198.3) податковий кредит звітного періоду визначається
виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з
сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою,
встановленою п. 193.1 ст. 193. Розмір ставок податку (ПКУ), протягом такого
звітного періоду у зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті)
та послуг;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів
(основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних
активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні
капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.
Тема 6. Облік місцевих податків і зборів
Згідно, ст. 6. Поняття податку та збору (ПКУ), (п. 6.1) податком є
обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з
платників податку відповідно до ПКУ. Згідно (п. 6.2) збором (платою, внеском)
є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників
зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок
вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого
самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично
значимих дій.
Згідно, ст. 8. Види податків та зборів (ПКУ), (п. 8.1) в Україні
встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори. Згідно (п. 8.2)
до загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені ПКУ і є
обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків,
передбачених ПКУ. Згідно, ст. 9. Загальнодержавні податки та збори (ПКУ),
(п. 9.1) до загальнодержавних податків належать:
податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб;
податок на додану вартість;
акцизний податок;
екологічний податок;
рентна плата;
мито.
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Згідно (п. 9.3) зарахування загальнодержавних податків та зборів до
державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного
кодексу України.
Згідно, ст. 8. Види податків та зборів (ПКУ), (п. 8.3) до місцевих належать
податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних
розмірів ставок, визначених ПКУ, рішеннями сільських, селищних і міських
рад та рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та
перспективним планом формування територій громад, у межах їх повноважень і
є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.
Згідно, ст. 10. Місцеві податки (ПКУ), (п. 10.1) до місцевих податків
належать:
податок на майно;
єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
збір за місця для паркування транспортних засобів;
туристичний збір.
Згідно (п. 10.2) місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та
податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).
Згідно (п. 10.3) місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ,
вирішують питання відповідно до вимог ПКУ щодо встановлення податку на
майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів,
туристичного збору.
Згідно (п. 10.5) зарахування місцевих податків та зборів до відповідних
місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
Тема 7. Облік податку на доходи фізичних осіб
Згідно, ст. 162. Платники податку (ПКУ), (п. 162.1) платниками податку є:
фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх
походження в Україні, так і іноземні доходи;
фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх
походження в Україні;
податковий агент.
Згідно (п. 162.2) не є платником податку нерезидент, який отримує
доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та
імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів,
які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної
до неї таким міжнародним договором діяльності.
Згідно (п. 162.4) якщо фізична особа – платник податку вперше
отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший
податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів.
Згідно, ст. 163. Об'єкт оподаткування (ПКУ), (п. 163.1) об’єктом
оподаткування резидента є:
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загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами
України.
Згідно (п. 163.2) об'єктом оподаткування нерезидента є:
загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його
походження в Україні;
доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Згідно, ст. 164. База оподаткування (ПКУ), (п. 164.1) базою
оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням
особливостей, визначених р. ІV. Податок на доходи фізичних осіб (ПКУ).
Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає
оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника
податку протягом звітного податкового періоду.
Дохід, нарахований у вигляді зарплати, зменшується для цілей обкладення
ПДФО на суму утриманого "знизу" ЄСВ і суму ПСП (ст. 169. Перерахунок
податку та податкові соціальні пільги (ПКУ).
Згідно з п. 169.4. Перерахунок податку, перерахунок та обмеження
податкової соціальної пільги (ПКУ), (п. 169.4.1) податкова соціальна пільга
(ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку
протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї
відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його
розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
Згідно ст. 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги
(ПКУ), (п.169.2) визначається вибір місця отримання (застосування) ПСП.
Згідно (п. 169.2.1) ПСП застосовується до нарахованого платнику
податку місячного доходу у вигляді з/п тільки за одним місцем його
нарахування (виплати).
Згідно (п. 169.2.2) платник податку подає роботодавцю заяву про
самостійне обрання місця застосування ПСП (далі – заява про застосування
пільги). Згідно (п. 169.2.3) ПСП не може бути застосована до:
доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
заробітної плати, яку платник податку протягом звітного
податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді
стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів,
студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців,
що виплачуються з бюджету;
доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької
діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.
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Згідно, ст. 167. Ставка податку (ПКУ), (п. 167.1) ставка податку
становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених,
наданих) (крім випадків, визначених у п. 167.2 - 167.5 ПКУ) у тому числі, але не
виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних
виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються,
надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільноправовими договорами.
Тема 8. Особливості обліку доходів при спрощеній системі оподаткування
Згідно, ст. 291. Загальні положення (ПКУ), (п. 291.4) суб'єкти
господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
перша група - 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
300000 грн.;
друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють
господарську діяльність з надання послуг, у т.ч. побутових,
платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за
умови, що 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 10
осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1500000 грн.
третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують
працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у
трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких
протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000
грн.;
четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%;
Згідно, ст. 293.Ставка єдиного податку (ПКУ), (п. 293.2) ставка єдиного
податку (фіксована ставка) (встановлюється сільськими, селищними та
міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють
господарську діяльність, з розрахунку на календарний місяць):
а) для першої групи платників єдиного податку у межах до 10% розміру
МЗП;
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б) для другої групи платників єдиного податку у межах до 20% розміру
МЗП.
Ставки єдиного податку (відсоткова ставка):
б) для третьої груп платників єдиного податку (п. 293.3):
1) 3% - у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ;
2) 5% - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
в) для четвертої груп платників єдиного податку (п. 293.9) розмір ставок
податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного
фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у
відсотках бази оподаткування):
для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ,
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також
ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на
закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на
умовах оренди) - 0,81;
для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях, - 0,49;
для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень,
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49;
для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях, - 0,16;
для земель водного фонду - 2,43;
для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на
закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на
умовах оренди, - 5,4.
Згідно (п. 293.6) у разі здійснення платниками єдиного податку першої і
другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується
максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів
господарської діяльності. Згідно, ст. 295. Порядок нарахування та строки
сплати єдиного податку (ПКУ), (п. 295.1) платники єдиного податку першої і
другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску
не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Згідно (п. 295.3) платники
єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за
податковий (звітний) квартал. Згідно (п. 295.4) сплата єдиного податку
платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової
адреси. Згідно, ст. 294. Податковий (звітний) період (ПКУ), (п. 294.1)
податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої,
другої та четвертої груп є календарний рік. Податковим (звітним)
періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний
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квартал. Згідно, ст. 296. Ведення обліку і складення звітності платниками
єдиного податку (ПКУ), (п. 296.1.1) платники єдиного податку першої і
другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу
обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення
отриманих доходів. Згідно (п. 296.1.3) платники єдиного податку третьої
групи
(юридичні
особи)
використовують
дані
спрощеного
бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п.
44.2, 44.3 ст. 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій
звітності (ПКУ). Згідно (п. 296.2) платники єдиного податку першої та
другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію
платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового
(звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу.
Тест 1
Методичні основи оподаткування прибутку, які вимагають ведення
податкового обліку встановлені:
1) господарським кодексом України
2) Податковим кодексом України
3) адміністративним кодексом України
4) немає правильної відповіді
Тест 2
Платниками податку на прибуток підприємства є:
1) суб'єкти господарювання - юридичні особи
2) політичні партії
3) члени органів управління
4) немає правильної відповіді
Тест 3
Платниками податку на прибуток підприємства є:
1) пенсійний фонд
2) релігійні організації
3) юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та
отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та
організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з
міжнародними договорами України
4) немає правильної відповіді
Тест 4
Об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємства є:
1) дохід підприємства
2) прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який
визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій
звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСБО, на різниці, які
виникають відповідно до положень р. ІІІ ПКУ
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3) доходи і витрати підприємств
4) немає правильної відповіді
Тест 5
Ставка податку на прибуток становить з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011
року:
1) 23%
2) 18%
3) 19%
4) немає правильної відповіді
Тест 6
Ставка податку на прибуток становить з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012
року:
1) 19%
2) 18%
3) 21%
4) немає правильної відповіді
Тест 7
Платниками податку на прибуток підприємства є:
1) юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та
отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та
організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з
міжнародними договорами України
2) постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом
походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші
функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників
3) постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на
облік у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику. Постійне
представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у
контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а
одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування
4) всі правильні відповіді
Тест 8
Податковий (звітний) рік для платників податків (при обчисленні податку на
прибуток) починається з першого календарного дня податкового (звітного)
року і закінчується календарним днем податкового (звітного) року, крім:
1) виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати річний
податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного
року і закінчується 30 червня наступного звітного року
2) у разі коли особа становиться на облік контролюючим органом як платник
податку протягом податкового (звітного) року, податковий (звітний) рік
розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується
останнім календарним днем такого податкового (звітного) року
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3) якщо платник податку ліквідується (у т.ч. до закінчення першого
податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається
період, на який припадає дата ліквідації
4) всі правильні відповіді
Тест 9
Ставка податку на прибуток становить з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013
року:
1) 18%
2) 23%
3) 19%
4) немає правильної відповіді
Тест 10
Платниками податку на прибуток підприємства є:
1) бюджетні установи
2) суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку і звітності
3) громадських об'єднань
4) немає правильної відповіді
Тест 11
Ставка податку на прибуток становить з 1 січня 2014 року:
1) 19%
2) 18%
3) 23%
4) немає правильної відповіді
Тест 12
Податковим (звітним) періодом при обчисленні податку на прибуток є:
1) календарний місяць
2) календарний квартал
3) календарний рік з урахуванням положень, визначених ст. 57. Строки сплати
податкового зобов'язання, п. 57.1 (ПКУ)
4) немає правильної відповіді
Тест 13
Для проведення операцій щодо нарахування податку на прибуток
використовуються рахунки:
1) 17 "Відстрочені податкові активи"
2) 54 "Відстрочені податкові зобов‘язання"
3) 98 "Податок на прибуток"
4) всі правильні відповіді
Тест 14
Визначте обов'язкові реквізити до податкової декларація з податку на
прибуток:
1) тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий)
2) підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника
податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності)
3) код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та
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організацій України або податковий номер
4) всі правильні відповіді
Тест 15
Платниками податку на прибуток підприємства є:
1) резиденти України
2) благодійні організації
3) нерезиденти України
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 16
Визначте обов'язкові реквізити до податкової декларація з податку на
прибуток:
1) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті)
2) місцезнаходження (місце проживання) платника податків
3) звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація
4) всі правильні відповіді
Тест 17
Ставка податку на прибуток становить з 1 січня 2010 року по 1 квітня 2011
року:
1) 18%
2) 25%
3) 23%
4) немає правильної відповіді
Тест 18
Податкова декларація, розрахунок це:
1) документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим
підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки,
встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата
податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу,
нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб,
суми утриманого та/або сплаченого податку:
2) документ, що подається тільки в паперовій формі
3) документ, що подається громадянином ЄС
4) немає правильної відповіді
Тест 19
Обов'язкові реквізити це:
1) інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за
відсутності якої документ втрачає визначений ПКУ статус із настанням
передбачених законом юридичних наслідків:
2) додаткова інформація
3) інформація про підприємство
4) немає правильної відповіді
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Тест 20
Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до
бюджету податку на прибуток підприємств покладається на:
1) ДФС
2) ВРУ
3) платника податку, які здійснюють відповідні виплати
4) немає правильної відповіді
Тест 21
Визначте обов'язкові реквізити до податкової декларація з податку на
прибуток:
1) ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб
платника податків
2) звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку)
3) найменування контролюючого органу, до якого подається звітність
4) всі правильні відповіді
Тест 22
Податкова декларація з податку на прибуток повинна бути підписана:
1) директором установи
2) керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою,
яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової
декларації до контролюючого органу
3) засновником підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 23
Визначте чи подається декларація з податку на прибуток підприємства та
додатки до неї платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в
платника податкове зобов'язання чи ні:
1) так
2) ні
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 24
За яких умов ставка податку з ПДВ встановлюються в розмірі 7%:
1) по операціях з вивезення товарів за межі митної території України у митному
режимі безмитної торгівлі
2) постачання товарів для заправки або забезпечення повітряних суден
3) постачання товарів магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку,
встановленого КМУ
4) немає правильної відповіді
Тест 25
Платник податку на прибуток в 2016 році подають разом з відповідною
податковою декларацією ....... у порядку, передбаченому для подання
податкової декларації:
1) квартальну фінансову звітність
2) місячну фінансову звітність
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3) річну фінансову звітність
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 26
Декларація з податку на прибуток підприємства та додатки до неї
заповнюється:
1) в млн. грн.
2) в тис. грн. з одним десятковим знаком
3) в млрд. грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 27
Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких
відповідно до Господарського кодексу України, в 2016 році подають разом з
річною податковою декларацією ........ у порядку, передбаченому для подання
податкової декларації:
1) квартальну фінансову звітність
2) місячну фінансову звітність
3) річну фінансову звітність
4) немає правильної відповіді
Тест 28
Платники екологічного податку складають податкові декларації за формою,
встановленою у порядку, передбаченому ПКУ, подають їх протягом .... днів, що
настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до
контролюючих органів та сплачують податок протягом .... днів, що настають за
останнім днем граничного строку подання податкової декларації:
1) 20 календарних днів, 5 календарних днів
2) 30 календарних днів, 10 календарних днів
3) 40 календарних днів, 20 календарних днів
4) немає правильної відповіді
Тест 29
Згідно ПКУ об'єкт оподаткування податку на майно є:
1) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
громадських організацій інвалідів та їх підприємств
2) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в т.ч.
їх частки
3) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,
визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину
4) немає правильної відповіді
Тест 30
Різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат,
активів, зобов'язань за НП(С)БО або МСФЗ та доходами і витратами це:
1) курсова різниця
2) податкова різниця
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3) облікова різниця
4) немає правильної відповіді
Тест 31
Податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних
звітних податкових періодах це:
1) тимчасова курсова різниця
2) тимчасова податкова різниця
3) постійна податкова різниця
4) немає правильної відповіді
Тест 32
Податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в
наступних звітних податкових періодах це:
1) постійна податкова різниця
2) тимчасова курсова різниця
3) тимчасова податкова різниця
4) немає правильної відповіді
Тест 33
Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають
податкові декларації з податку на прибуток до контролюючого органу:
1) тільки через пошту
2) тільки в письмовій формі
3) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного
підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством
4) немає правильної відповіді
Тест 34
Надсилання податкової декларації з податку на прибуток поштою, платник
податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного
контролюючого органу не пізніше ніж за .... до закінчення граничного строку
подання податкової декларації:
1) 20 днів
2) 10 днів
3) 30 днів
4) немає правильної відповіді
Тест 35
Подання податкової звітності в електронній формі платник податку
зобов'язаний здійснити:
1) не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий
граничний строк
2) не пізніше 10 днів
3) не пізніше 5 днів
4) немає правильної відповіді
Тест 36
Прийняття податкової декларації є обов'язком:
1) контролюючого органу
2) платника податку
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3) ВРУ
4) немає правильної відповіді
Тест 37
Згідно ст. 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів (ПКУ),
(ст. 49.9) за умови дотримання платником податків вимог цієї статті (ПКУ)
посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник
податків, зобов'язана:
1) отримати та відати податкову декларацію платника податків
2) перерахувати всі показники в податковій декларації
3) зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного
отримання контролюючим органом
4) немає правильної відповіді
Тест 38
Для ефективного забезпечення процедури подання електронної податкової
звітності створено:
1) автоматизовану систему "Єдине вікно"
2) автоматизовану систему "Єдине вікно подання електронної звітності"
3) автоматизовану систему "Вікно електронної звітності"
4) немає правильної відповіді
Тест 39
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на
вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається:
1) операційний день, який є напередодні вихідного або святкового дня
2) операційний день, що настає за вихідним або святковим днем
3) операційний день, що настає за наступним робочим днем
4) немає правильної відповіді
Тест 40
В 2016 році підприємства, які за попередній рік мали більш, ніж 20 млн. грн.
доходу, подаватимуть декларацію з податку на прибуток:
1) щомісячно
2) щоквартально
3) щорічно
4) немає правильної відповіді
Тест 41
Податки стягується в процесі придбання або акумуляція матеріальних благ
певні розміром об'єкта оподаткування (на прибуток, на майно, з власників
транспортних засобів і т.д.) це:
1) комбіновані податки
2) одноразові податки
3) багаторазові податки
4) немає правильної відповіді
Тест 42
У 2016 році, що стосується податку на прибуток, скасовано:
1) сплату податку на прибуток
2) сплату авансових внесків
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3) подання декларації з податку на прибуток
4) немає правильної відповіді
Тест 43
Платники податку на прибуток підприємств подають до контролюючих
органів:
1) декларація з податку на прибуток
2) розрахунок з податку на прибуток
3) відомість з податку на прибуток
4) немає правильної відповіді
Тест 44
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов‘язання" призначено:
1) для обліку суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних
періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю
активів або зобов‘язань та оцінкою цих активів або зобов‘язань, яка
використовується з метою оподаткування
2) для обліку суми податків на прибуток, які нараховуються в наступних
періодах внаслідок виникнення постійної різниці між балансовою вартістю
активів
3) для обліку суми податків по ПДВ
4) немає правильної відповіді
Тест 45
Який рахунок в обліку призначено для узагальнення інформації про рахунки
підприємства за усіма видами платежів до бюджету:
1) 98
2) 54
3) 64
4) немає правильної відповіді
Тест 46
Контролюючий орган, який уповноважений здійснювати заходи щодо
забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного
внеску у межах повноважень це є:
1) орган сплати податків
2) орган стягнення
3) орган контролю
4) немає правильної відповіді
Тест 47
Ведення обліку платників податків (ведеться з метою створення умов для
здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування,
своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій,
дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи) це є:
1) спосіб стягнення податків
2) спосіб нарахування податків
3) спосіб здійснення податкового контролю
4) немає правильної відповіді
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Тест 48
У 2016 році річний податковий (звітний) період, що стосується податку на
прибуток, встановлюється для:
1) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року
(новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної
податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році
2) виробників сільськогосподарської продукції
3) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за
вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами б/о за попередній
річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн.
4) всі відповіді правильні
Тест 49
Непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм
розділу V ПКУ це:
1) податок на прибуток
2) єдиний податок
3) податок на додану вартість
4) немає правильної відповіді
Тест 50
Податкова декларація з податку на прибуток подається за вибором платника
податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:
1) надсилається поштою звичайним листом
2) передається кур'єром
3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством
4) немає правильної відповіді
Тест 51
Згідно, ст. 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку (ПКУ) (п.
181.1) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання
товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з р. V. Податок на додану
вартість (ПКУ), у т.ч. з використанням локальної або глобальної комп'ютерної
мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних
місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ), така особа
зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за
своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог,
передбачених ст. 183. Порядок реєстрації платників податку (ПКУ), крім особи,
яка є ....:
1) громадянином ЄС
2) платником єдиного податку
3) президентом
4) немає правильної відповіді
Тест 52
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Згідно, ст. 183. Порядок реєстрації платників податку (ПКУ) (п. 183.1) будь-яка
особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку з ПДВ, подає до
контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) ....:
1) реєстраційне свідоцтво
2) податкову накладну
3) реєстраційну заяву
4) немає правильної відповіді
Тест 53
У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку з ПДВ реєстраційна
заява подається до контролюючого органу .....:
1) не пізніше 5 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому
вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій
2) не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому
вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій
3) не пізніше 20 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому
вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій
4) немає правильної відповіді
Тест 54
У разі добровільної реєстрації особи як платника податку з ПДВ або особи,
реєстраційна заява подається не пізніше ніж за .....:
1) 5 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи
вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і
виписку податкових накладних
2) 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи
вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і
виписку податкових накладних
3) 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи
вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і
виписку податкових накладних
4) немає правильної відповіді
Тест 55
У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає
сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, реєстраційна заява в 2016 році
подається не пізніше ....:
1) 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату
інших податків і зборів
2) 5 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату
інших податків і зборів
3) 20 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату
інших податків і зборів
4) немає правильної відповіді
Тест 56
У разі якщо останній день строку подання заяви, щодо реєстрації як платник
податку з ПДВ, припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім
днем строку вважається ....:
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1) наступний день
2) наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день
3) наступний тиждень
4) немає правильної відповіді
Тест 57
Платники податку з ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом
договір про визнання електронних документів, можуть подати реєстраційну
заяву ...:
1) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством
2) засобами електронного зв'язку в паперовій формі з дотриманням умови щодо
реєстрації підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством
3) засобами поштового зв'язку в паперовій формі з дотриманням умови щодо
реєстрації підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством
4) немає правильної відповіді
Тест 58
Визначте, чи у реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації особи
як платника податку з ПДВ:
1) так
2) ні
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 59
Протягом скількох днів в 2016 році, за запитом платника податку,
контролюючий орган надає безоплатно витяг з реєстру платників податку з
ПДВ:
1) протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту
2) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту
3) протягом 2 робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту
4) немає правильної відповіді
Тест 60
Витяг з реєстру платників податку з ПДВ діє ....:
1) до внесення змін до реєстру
2) на протязі існування підприємства
3) на протязі існування фізичної особи
4) немає правильної відповіді
Тест 61
Центральний орган виконавчої влади, веде реєстр платників податку з ПДВ, в
якому міститься ...:
1) вся інформація
2) інформація про осіб, зареєстрованих як платники податку
3) додаткова інформація
4) немає правильної відповіді
Тест 62
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Особа, що реєструється як платник податку з ПДВ, присвоюється:
1) індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати
податку
2) індивідуальний код, який використовується для сплати податку
3) індивідуальний знак, який використовується для сплати податку
4) немає правильної відповіді
Тест 63
За яких умов ставка податку з ПДВ встановлюються в розмірі 7%:
1) по операціях з вивезення товарів за межі митної території України у митному
режимі безмитної торгівлі
2) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів
залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом
3) операції з постачання на митній території України та ввезення на митну
територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного
обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань,
дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я
4) немає правильної відповіді
Тест 64
Визначте, які операції звільнені від оподаткування з ПДВ:
1) по операціях з вивезення товарів за межі митної території України
2) постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів
культового призначення
3) постачання товарів магазинами безмитної торгівлі
4) немає правильної відповіді
Тест 65
Форма та порядок заповнення податкової накладної з ПДВ затверджуються:
1) країнами ЄС
2) головою правління
3) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику
4) немає правильної відповіді
Тест 66
Які ставки в 2016 році застосовуються до доходів нерезидентів та прирівняних
до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених (п.
141.4 ст. 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій
(ПКУ)):
1) 0 та 4 відсотки
2) 6 та 12 відсотків
3) 15 та 20 відсотків
4) всі відповіді правильні
Тест 67
У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис:
1) звільнено
2) оподатковано
465

3) без ПДВ
4) немає правильної відповіді
Тест 68
Згідно р. ХХ. Прикінцеві положення (ПКУ), підрозділ 4. Особливості
справлення податку на прибуток підприємств, п.16. на період до 1 січня 2016
року застосовується ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними
фінансової звітності, за останній річний звітний період не перевищує 3 млн. грн
та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу)
працівника, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не
менше, ніж 2 МЗП, розмір якої встановлено законом, та які відповідають
одному із таких критеріїв:
1) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року
2) діючі, у яких протягом 3 послідовних попередніх (або протягом усіх
попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3 років),
щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн. грн, та у
яких середньооблікова кількість працівників протягом цього року не перевищує
20 осіб
3) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому
законодавством порядку в період до набрання чинності ПКУ та у яких за
останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) становить до 1 млн. грн та середньооблікова кількість працівників
становила до 50 осіб
4) всі відповіді правильні
Тест 69
Податкова накладна складається:
1) напередодні виникнення податкових зобов'язань продавця
2) у день виникнення податкових зобов'язань продавця
3) на наступний день виникнення податкових зобов'язань продавця
4) немає правильної відповіді
Тест 70
В 2016 році право на нарахування податку з ПДВ та складання податкових
накладних надається ......:
1) фізичним особам
2) виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку,
передбаченому ст. 183 (ПКУ)
3) юридичним особам
4) немає правильної відповіді
Тест 71
Податкова накладна, складена та реєстрована в Єдиному реєстрі податкових
накладних платником податку, який здійснює операції з постачання
товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою ....:
1) для сплати сум податку, що відноситься до податкового зобов'язання
2) для розрахунку суми податку на прибуток
3) для нарахування сум податку, що відноситься до податкового кредиту
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4) немає правильної відповіді
Тест 72
Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної або
розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є ...:
1) квитанція, яка надсилається поштою протягом операційного дня
2) квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається
протягом операційного дня
3) квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається
протягом місяця
4) немає правильної відповіді
Тест 73
Якщо в 2016 році надіслані податкові накладні або розрахунки коригування
сформовано з порушенням вимог, передбачених згідно ПКУ, протягом
операційного дня продавцю ...:
1) надсилається відмова про неприйняття податкової накладної
2) надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про
неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин
3) повідомляється по телефону про неприйняття податкової накладної
4) немає правильної відповіді
Тест 74
Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або
неприйняття, така податкова накладна вважається ....:
1) прийнятою і зареєстрованою в книзі реєстрації податкових накладних
2) зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних
3) прийнятою до уваги
4) немає правильної відповіді
Тест 75
Який податок встановлюють щодо рухомого або нерухомого майна:
1) податок на споживання
2) податки на доходи
3) ПДВ
4) немає правильної відповіді
Тест 76
З якої дати, згідно р. ХХ. Перехідні положення (ПКУ), в Єдиному реєстрі
податкових накладних підлягають реєстрації всі податкові накладні та
розрахунки коригування до податкових накладних (у т.ч. які не надаються
покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від
оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній
податковій накладній/розрахунку коригування:
1) з 1 лютого 2015 року
2) з 1 січня 2014 року
3) в 1 січня 2016 року
4) немає правильної відповіді
Тест 77
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В 2016 році реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування
до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних
здійснюється не пізніше .....:
1) 20 календарних днів, наступних за датою їх складання
2) 30 календарних днів, наступних за датою їх складання
3) 15 календарних днів, наступних за датою їх складання
4) немає правильної відповіді
Тест 78
Згідно р. ХХ. Перехідні положення (ПКУ) реєстрація податкових накладних
платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі
податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких
сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить ....:
1) понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року
2) понад 2 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року
3) понад 3 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року
4) немає правильної відповіді
Тест 79
Платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку,
порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати
податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку це:
1) об'єкти
2) позиції
3) принципи
4) немає правильної відповіді
Тест 80
Згідно р. ХХ. Перехідні положення (ПКУ) реєстрація податкових накладних
платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі
податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких
сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить ....:
1) понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року
2) понад 20 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року
3) понад 50 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року
4) немає правильної відповіді
Тест 81
Встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення
збалансованості витрат бюджету з його надходженнями - це:
1) економічність оподаткування
2) стабільність
3) єдиний підхід до встановлення податків та зборів
4) немає правильної відповіді
Тест 82
Сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити
податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду це:
1) податковий кредит
468

2) податкове зобов'язання
3) податкова накладна
4) немає правильної відповіді
Тест 83
Згідно р. ХХ. Перехідні положення (ПКУ) реєстрація податкових накладних
платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі
податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких
сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить ....:
1) понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року
2) понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2013 року
3) понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2012 року
4) немає правильної відповіді
Тест 84
Визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку - це:
1) соціальна справедливість
2) фіскальна достатність
3) стабільність
4) немає правильної відповіді
Тест 85
Згідно р. ХХ. Перехідні положення (ПКУ) реєстрація податкових накладних
платниками податку на додану вартість - продавцями в Єдиному реєстрі
податкових накладних запроваджується для платників цього податку, у яких
сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить ....:
1) понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року
2) понад 200 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року
2) понад 300 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року
4) немає правильної відповіді
Тест 86
Визначте за яких умов не відносяться до податкового кредиту суми податку на
додану вартість, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням
товарів/послуг:
1) іншими документами, передбаченими п. 201.11 (ПКУ)
2) підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних
податковими накладними
3) підтверджені митними деклараціями
4) немає правильної відповіді
Тест 87
Виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних Єдиного реєстру
податкових накладних є підставою для проведення контролюючими органами
...:
1) камеральної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця
товарів/послуг
2) документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних
випадках покупця товарів/послуг
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3) планової перевірки продавця та у відповідних випадках покупця
товарів/послуг
4) немає правильної відповіді
Тест 88
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 законом строк) це
1) податковий кредит
2) податкове зобов'язання
3) податкова накладна
4) немає правильної відповіді
Тест 89
Визначте, які операції звільнені від оподаткування з ПДВ:
1) безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх
форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і
передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції
проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у
межах їх повноважень
2) постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським
транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом
порядку
3) постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів
державними та комунальними службами
4) всі відповіді правильні
Тест 90
Згідно ПКУ податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний
(податковий) період, що дорівнює:
1) календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
2) календарному місяцю, протягом 10 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
3) календарному місяцю, протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
4) немає правильної відповіді
Тест 91
Для цілей оподаткування платником податку з ПДВ є:
1) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які
підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату
податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно
до Митного кодексу України
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2) особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок,
скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до
кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших
законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна,
визначеного у ст. 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи
досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної
п. 181.1 ст. 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку (ПКУ), а
також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа
згідно із законодавством
3) особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну
територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або
всупереч умовам чи цілям її надання згідно із ПКУ, а також будь-які інші
особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено
4) всі відповіді правильні
Тест 92
Сума податкового зобов'язання в 2016 році, зазначена платником податку в
поданій ним податковій декларації з ПДВ, підлягає сплаті протягом:
1) 20 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку
2) 30 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку
3) 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку
4) немає правильної відповіді
Тест 93
Згідно ПКУ сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті
(перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному
відшкодуванню, визначається як:
1) різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду
та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду
2) різниця між сумою витрат та сумою доходів
3) різниця між сумою прибутків та збитків
4) немає правильної відповіді
Тест 94
Визначте, які операції звільнені від оподаткування з ПДВ:
1) постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової
допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки
до кінцевого споживача
2) постачання послуг з харчування, забезпечення майном, комунальнопобутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в
установах пенітенціарної системи
3) постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають
ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг
реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають
ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства
471

4) всі відповіді правильні
Тест 95
Визначте, які операції звільнені від оподаткування з ПДВ:
1) постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та
дошкільної освіти навчальними закладами, у т.ч. навчання аспірантів і
докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких
послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури,
дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та
послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках
2) постачання послуг з харчування та облаштування на нічліг та надання інших
соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального
захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення
волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі
3) постачання легкових автомобілів для інвалідів уповноваженому органу
виконавчої влади з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих
бюджетів та коштів фондів загальнообов'язкового державного страхування, а
також операції з їх безоплатної передачі інвалідам
4) всі відповіді правильні
Тест 96
Повний перелік платників податку на додану вартість, які отримали бюджетне
відшкодування, необхідно:
1) щоденно публікувати на сайті органу, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів, з обов'язковим зазначенням сум
відшкодувань
2) щорічно публікувати на сайті органу, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів, з обов'язковим зазначенням сум
відшкодувань
3) щомісячно публікувати на сайті органу, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів, з обов'язковим зазначенням сум
відшкодувань
4) немає правильної відповіді
Тест 97
Автоматичне бюджетне відшкодування з ПДВ здійснюється за результатами
камеральної перевірки, яка проводиться протягом:
1) 10 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання
податкової декларації
2) 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання
податкової декларації
3) 30 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання
податкової декларації
4) немає правильної відповіді
Тест 98
Обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з
платників податку відповідно до ПКУ це:
1) збором
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2) внеском
3) податок
4) немає правильної відповіді
Тест 99
Реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб'єкта
господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів
(продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, яка
підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі ...:
1) податкової накладної
2) відомостей щодо видачі такому суб'єкту відповідної ліцензії
3) декларації
4) немає правильної відповіді
Тест 100
Особи - суб'єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють
реалізацію підакцизних товарів, підлягають .....:
1) обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за
місцем проживання фізичних осіб - підприємців, не пізніше граничного терміну
подання декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато
господарську діяльність
2) обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за
місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну
подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється
господарська діяльність
3) обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за
місцезнаходженням юридичних осіб, не пізніше граничного терміну подання
декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську
діяльність
4) немає правильної відповіді
Тест 101
Базовий податковий (звітний) період податку на майно дорівнює:
1) календарному місяцю
2) календарному року
3) календарному кварталу
4) немає правильної відповіді
Тест 102
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на
майно, обчисленого згідно з ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема,
органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику
податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем
реєстрації) до:
1) 1 січня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)
2) 1 грудня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)
3) 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)
4) немає правильної відповіді
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Тест 103
Згідно ПКУ база оподаткування податку на майно об'єкта/об'єктів житлової
нерухомості, в т.ч. їх часток, що перебувають у власності фізичної особи
платника податку, зменшується: для квартири/квартир незалежно від їх
кількості - на .... кв. метрів; для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості - на .... кв. метрів; для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в
т.ч. їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у т.ч. їх часток), - на .... кв.
метрів:
1) 60, 120, 180
2) 40, 80, 180
3) 50, 100, 250
4) немає правильної відповіді
Тест 104
Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для
видобування корисних копалин є:
1) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в
малих архітектурних формах та на ринках
2) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
3) вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді корисних
копалин, яка окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини для
кожної ділянки надр на базових умовах поставки
4) немає правильної відповіді
Тест 105
Згідно ПКУ базою оподаткування з ПДФО є:
1) загальний оподатковуваний дохід
2) отриманий прибуток
3) отриманий дохід
4) немає правильної відповіді
Тест 106
Гранична сума доходу, яка даватиме право на застосування ПСП становитиме у
2016 році:
1) 1710 грн.
2) 1930 грн.
3) 1378 грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 107
В 2016 році суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на ....... групи платників
єдиного податку:
1) 3
2) 6
3) 4
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4) немає правильної відповіді
Тест 108
Що подає платник податку роботодавцю при самостійному обранні місця
застосування ПСП:
1) лист-клопотання про застосування пільги
2) доручення про застосування пільги
3) заяву про застосування пільги
4) немає правильної відповіді
Тест 109
При визначенні права на ПСП для порівняння з граничним розміром доходу
враховуються:
1) всі виплати, що підпадають під поняття "успадкування майна" для цілей
оподаткування
2) всі виплати, що підпадають під поняття "заробітна плата" для цілей
оподаткування
3) всі виплати, що підпадають під поняття "дохід" для цілей оподаткування
4) немає правильної відповіді
Тест 110
Для четвертої груп платників єдиного податку розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази
оподаткування). Визначте в 2016 році ставку податку для ріллі, сіножатей і
пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у
власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому
ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди)
1) 0,81
2) 0,49
3) 5,4
4) немає правильної відповіді
Тест 111
Для четвертої груп платників єдиного податку розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази
оподаткування). Визначте в 2016 році ставку податку для багаторічних
насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях:
1) 0,16
2) 2,43
3) 0,49
4) немає правильної відповіді
Тест 112
Установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету
значно перевищує витрати на їх адміністрування - це:
1) фіскальна достатність
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2) рівномірність та зручність сплати
3) економічність оподаткування
4) немає правильної відповіді
Тест 113
Ставка єдиного податку (в 2016 році) для третьої групи платників єдиного податку
(у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ) становить:
1) 2%
2) 3%
3) 4%
4) немає правильної відповіді
Тест 114
Для четвертої груп платників єдиного податку розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази
оподаткування). Визначте в 2016 році ставку податку для багаторічних
насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях):
1) 0,81
2) 0,49
3) 5,4
4) немає правильної відповіді
Тест 115
Визначте в 2016 році розмір ставки єдиного податку до суми перевищення
платників єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які у
календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких
платників у ст. 291 ПКУ:
1) до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному
розмірі ставок
2) 10%
3) 15%
4) немає правильної відповіді
Тест 116
Для четвертої груп платників єдиного податку розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази
оподаткування). Визначте в 2016 році ставку податку для ріллі, сіножатей і
пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях:
1) 0,49
2) 0,81
3) 5,4
4) немає правильної відповіді
Тест 117
Ставка єдиного податку (в 2016 році) для третьої групи платників єдиного податку
(у разі включення ПДВ до складу єдиного податку) становить:
1) 2%
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2) 4%
3) 5%
4) немає правильної відповіді
Тест 118
Вказати класифікацію податків залежно від характеру використання:
1) разові
2) комбіновані
3) цільові
4) немає правильної відповіді
Тест 119
Ставка єдиного податку (в 2016 році) для першої групи платників єдиного податку
встановлюється у межах:
1) до 5% розміру МЗП
2) до 10% розміру МЗП
3) до 20% розміру МЗП
4) немає правильної відповіді
Тест 120
Визначте в 2016 році розмір ставки єдиного податку до суми перевищення
платників єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які у календарному
кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у ст. 291
ПКУ:
1) до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному
розмірі ставок
2) 10%
3) 15%
4) немає правильної відповіді
Тест 121
Як називається податок який стягуються з доходів фізичних і юридичних осіб:
1) ПДВ
2) податки на доходи
3) податок на майно
4) немає правильної відповіді
Тест 122
Гранична сума доходу, яка даватиме право на застосування ПСП становитиме у
2015 році:
1) 1710 грн.
2) 1930 грн.
3) 1218 грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 123
Податковий період - це:
1) визнається встановлений ПКУ період часу, з урахуванням якого відбувається
обчислення та сплата окремих видів податків та зборів
2) період часу (місяць) для сплати податків
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3) період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки
податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до
бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених ПКУ, коли
контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового
зобов'язання платника податку
4) немає правильної відповіді
Тест 124
Дари, дань, оброк, ямські гроші, податі на утримання війська, ясак, мито - це:
1) принципи податків на Русі
2) елементи податків на Русі
3) види податків на Русі
4) немає правильної відповіді
Тест 125
Протягом скількох днів в 2016 році із дня набрання законної сили рішенням
суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової
консультації або індивідуальної податкової консультації центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову
політику, або контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов'язані
опублікувати узагальнюючу податкову консультацію або надати платнику
податків індивідуальну податкову консультацію:
1) 30 вихідних днів
2) 30 календарних днів
3) 30 робочих днів
4) немає правильної відповіді
Тест 126
Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок в 2016 році
протягом:
1) 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації
за податковий (звітний) квартал
2) 20 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації
за податковий (звітний) квартал
3) 30 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації
за податковий (звітний) квартал
4) немає правильної відповіді
Тест 127
Визначте в 2016 році розмір ставки єдиного податку до суми перевищення
платників єдиного податку другої групи, які у календарному кварталі
перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у ст. 291 ПКУ:
1) 5%
2) 10%
3) 15%
4) немає правильної відповіді
Тест 128
Ставка єдиного податку (в 2016 році) для третьої групи платників єдиного податку
становить:
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1) 2%
2) 4%
3) 5%
4) немає правильної відповіді
Тест 129
Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється:
1) за місцем проживання власників
2) за місцезнаходженням ДФС
3) за місцем податкової адреси
4) немає правильної відповіді
Тест 130
Ставка єдиного податку (в 2016 році) для третьої групи платників єдиного податку
становить:
1) 2%
2) 3%
3) 4%
4) немає правильної відповіді
Тест 131
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є:
1) календарний місяць
2) календарний квартал
3) календарний рік
4) немає правильної відповіді
Тест 132
Ставка єдиного податку (в 2015 році) для третьої групи платників єдиного податку
становить:
1) 3%
2) 4%
3) 5%
4) немає правильної відповіді
Тест 133
Ставка єдиного податку (в 2016 році) для другої групи платників єдиного податку
встановлюється у межах:
1) до 5% розміру МЗП
2) до 10% розміру МЗП
3) до 20% розміру МЗП
4) немає правильної відповіді
Тест 134
Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого
органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений
для:
1) річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг
отриманого доходу
2) квартального податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг
отриманого доходу
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3) місячного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг
отриманого доходу
4) немає правильної відповіді
Тест 135
Якщо за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної
перевірки контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного
відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації з ПДВ, то такий орган:
1) у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного
відшкодування щодо суми, визначеної контролюючим органом за результатами
перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому
зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому
випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від
отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування у звітному
(податковому) періоді, та зараховує таку суму заниження до складу
податкового кредиту у наступного звітного (податкового) періоду
2) у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного
відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за
результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в
якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування
3) у разі з'ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким
платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування,
надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються
підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування
4) всі відповіді правильні
Тест 136
Вказати класифікацію податків залежно від періодичності стягнення:
1) разові та систематичні
2) одноденні
3) раз на місяць
4) немає правильної відповіді
Тест 137
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських
товаровиробників в 2016 році є:
1) період з дня державної реєстрації до 1 грудня того ж року
2) період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року
3) період з початку року до їх фактичного припинення
4) немає правильної відповіді
Тест 138
Зміна платником податку, податковим агентом або представником платника
податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати податку та
збору .....:
1) частково дозволяється, крім випадків, передбачених ПКУ
2) дозволяється
3) забороняється, крім випадків, передбачених ПКУ
4) немає правильної відповіді
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Тест 139
Вказати класифікацію податків залежно від форми оподаткування:
1) прямі та непрямі
2) комбіновані
3) прості та складні
4) немає правильної відповіді
Тест 140
ПДФО, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до
бюджету згідно з ...:
1) постановами та інструкціями
2) Бюджетним кодексом України
3) Законами України
4) немає правильної відповіді
Тест 141
Контролюючі органи мають право:
1) звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення
фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності та/або про
визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів
господарювання
2) не звертатися до суду із заявою про вилучення оригіналів первинних
фінансово-господарських та бухгалтерських документів у випадках,
передбачених ПКУ
3) не звертатися до суду із заявами щодо порушення справ про банкрутство
4) немає правильної відповіді
Тест 142
Обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників
зборів, з умів отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок
вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого
самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично
значущих дій - це:
1) податки
2) збори
3) грошові кошти
4) немає правильної відповіді
Тест 143
Визначте, які особи (в 2016 році) можуть застосовувати спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності:
1) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг
доходу не перевищує 20 000 000 грн.
2) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь481

якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг
доходу не перевищує 1 500 000 грн.
3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг
доходу не перевищує 5 000 000 грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 144
Для четвертої груп платників єдиного податку розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази
оподаткування). Визначте в 2016 році ставку податку для земель водного
фонду:
1) 0,16
2) 2,43
3) 0,49
4) немає правильної відповіді
Тест 145
Визначте в 2016 році розмір ставки єдиного податку до суми перевищення
платників єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі
перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у ст. 291 ПКУ:
1) 5%
2) 10%
3) 15%
4) немає правильної відповіді
Тест 146
Податкова вимога надсилається також платникам податків, які:
1) самостійно подали податкові декларації
2) погасили суми податкових зобов'язань у встановлені ПКУ строки, без
попереднього надсилання податкового повідомлення-рішення
3) самостійно подали розрахунок
4) немає правильної відповіді
Тест 147
Яка функція податку створює умови для розвитку або скорочення того чи
іншого виду діяльності:
1) регулююча
2) стимулююча
3) фіскальна
4) немає правильної відповіді
Тест 148
Що означає термін "тягнути":
1) нараховувати податки
2) платити податки
3) складати податкові декларації
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4) немає правильної відповіді
Тест 149
Контролюючі органи мають право:
1) не застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові
санкції за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за
додержанням якого покладено на контролюючі органи; стягувати до бюджетів
та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового
боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених ПКУ та іншими законами
України; стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску; стягувати суми
простроченої заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії, а також за
кредитами із бюджету в порядку, визначеному ПКУ та іншими законами
України
2) не одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру
податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків від платників податків, а також НБУ та його
установ - про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них
податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну
реєстрацію суб'єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, - про державну
реєстрацію та видачу ліцензій суб'єктам господарської діяльності; від органів,
що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, - про громадян, які прибули на
проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів
державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли;
інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників
податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням
3) не одержувати безоплатно від органів статистики дані, необхідні для
використання у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ, організацій усіх форм власності
4) немає правильної відповіді
Тест 150
Визначте, які особи (в 2016 році) можуть застосовувати спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності:
1) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 25%
2) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 75%
3) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний)
рік дорівнює або перевищує 55%
4) немає правильної відповіді
Тест 151
Платники податку - це:
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1) фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти
і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують
(передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є
об'єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких
покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ
2) громадяни України, які мають об'єкти оподаткування або провадять
діяльність, що є об'єктом оподаткування
3) іноземці, які мають об'єкти оподаткування або провадять діяльність, що є
об'єктом оподаткування
г) немає правильної відповіді
Тест 152
За яких умов податкова накладна, надана покупцю, вважається дійсною:
1) складена в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у
порядку, визначеному законодавством
2) присутності електронного підпису уповноваженої платником особи
3) зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних
4) всі відповіді правильні
Тест 153
Згідно ПКУ об'єктами оподаткування акцизного податку є операції:
1) з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
2) з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного
засобу у підакцизний легковий автомобіль
3) обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що
перевищують встановлені норми втрат з урахуванням п. 214.6 ПКУ
4) всі відповіді правильні
Тест 154
Згідно ПКУ об'єктами оподаткування акцизного податку є операції:
1) реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних
товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за
якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів
(продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах
переходять у власність держави
2) реалізації або передачі у володіння, користування чи розпорядження
підакцизних товарів (продукції), що були ввезені на митну територію України
із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного
законодавством
3) реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
4) всі відповіді правильні
Тест 155
Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам
здійснюються відповідно до:
1) ПКУ
2) митної декларації
3) конституцією України
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4) немає правильної відповіді
Тест 156
Згідно ПКУ до підакцизних товарів належать:
1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтопродукти,
скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних
палив, паливо моторне альтернативне
3) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли,
транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні
засоби для перевезення вантажів та електрична енергія
4) всі відповіді правильні
Тест 157
Контролюючі органи мають право:
1) не отримувати від нотаріусів за письмовим запитом інформацію про вступ
фізичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних
про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування
2) не надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та Державного реєстру страхувальників
органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування
3) не отримувати безоплатно від органів, що забезпечують ведення відповідних
державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення
повноважень контролюючих органів щодо забезпечення погашення
податкового боргу платника податків
4) немає правильної відповіді
Тест 158
Згідно ПКУ суми екологічного податку обчислюються за:
1) податковий (звітний) квартал платниками податку
2) податковий (звітний) місяць платниками податку
3) податковий (звітний) рік платниками податку
4) немає правильної відповіді
Тест 159
Якщо фізична особа – платник ПДФО вперше отримує оподатковувані доходи
всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається:
1) з першого місяця при отримані таких доходів
2) з дня отримання таких доходів
3) з першого кварталу при отримані таких доходів
4) немає правильної відповіді
Тест 160
ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у
вигляді заробітної плати тільки:
1) за одним місцем його нарахування (виплати)
2) за двома місцями його нарахування (виплати)
3) за кількома місцями його нарахування (виплати)
4) немає правильної відповіді
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Тест 161
Суб‘єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від
будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб‘єктів великого
підприємництва. Визначте, хто відноситься до суб'єктів великого
підприємництва:
1) юридичні особи - суб‘єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будьякої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за
середньорічним курсом НБУ
2) фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні
особи - підприємці, у 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 НБУ
3) фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні
особи - підприємці, 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 НБУ
4) немає правильної відповіді
Тест 162
Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, датою
отримання доходу є:
1) дата надходження коштів платнику єдиного податку у готівковій формі
2) дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)
3) дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної
давності
4) немає правильної відповіді
Тест 163
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році визнається податковий обов'язок:
1) 36
2) 52
3) 53
4) немає правильної відповіді
Тест 164
Визначте, які особи (в 2016 році) можуть застосовувати спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності:
1) перша група - 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 5 000 000 грн.
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2) перша група - 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 20 000 000 грн.
3) перша група - 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 300 000 грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 165
Установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності
забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення
витрат бюджету та зручності їх сплати платниками - це:
1) соціальна справедливість
2) рівномірність та зручність сплати
3) стабільність
4) немає правильної відповіді
Тест 166
Чи мають право контролюючі органи надавати консультації виключно з тих
питань, що належать до їх повноважень:
1) ні
2) так
3) тільки в межах діяльності установи
4) немає правильної відповіді
Тест 167
При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги
застосовуються з наступного ...:
1) кварталу
2) місяця
3) бюджетного року
4) немає правильної відповіді
Тест 168
Посадові особи контролюючих органів зобов'язані:
1) дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з
ПКУ та іншими законами України, іншими нормативними актами
2) не забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи
функцій
3) не забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих
органів відповідно до їх повноважень
4) немає правильної відповіді
Тест 169
Скільки в 2016 році існує функцій податку згідно ПКУ:
1) 10
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2) 21
3) 13
4) немає правильної відповіді
Тест 170
Платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку,
порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати
податку - це:
1) об'єкти
2) позиції
3) принципи
4) немає правильної відповіді
Тест 171
Органи, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення
податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень,
а також державні виконавці у межах своїх повноважень це:
1) орган стягнення
2) орган поступлення
3) контролююча служба
4) немає правильної відповіді
Тест 172
Згідно ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника ПДФО не включаються такі доходи:
1) сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом
2) сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону
перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного
фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного
пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного
пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на
пенсійний депозитний рахунок банку
3) сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на
відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки
4) правильна відповідь 1) та 2)
Тест 173
Чи має право платник податків оскаржити до суду наказ про затвердження
узагальнюючої податкової консультації або надану йому індивідуальну
податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в
письмовій або електронній формі, які, на думку такого платника податків,
суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору:
1) ні
2) так
3) тільки в межах фінансового права
4) немає правильної відповіді
Тест 174
Податки включені в ціну товару (ПДВ, акциз, мито) це:
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1) комбіновані податки
2) одноразові податки
3) багаторазові податки
4) немає правильної відповіді
Тест 175
Платники податку на майно - юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на ..... року і до ...... року подають контролюючому органу за
місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою,
встановленою у порядку, передбаченому ПКУ, з розбивкою річної суми
рівними частками поквартально:
1) 1 січня звітного року, 20 лютого цього ж року
2) 1 грудня звітного року, 30 грудня цього ж року
3) 1 січня звітного року, 30 січня цього ж року
4) немає правильної відповіді
Тест 176
Платник податку зобов'язаний обчислити, задекларувати або сплатити суму
податку та збору в порядку і строки, визначені ПКУ, законами з питань митної
справи. Це є:
1) податковий обов'язок
2) обов'язок перед установою
3) обов'язок перед суспільством
4) немає правильної відповіді
Тест 177
Який податок встановлюють щодо рухомого або нерухомого майна:
1) податок на споживання
2) податки на доходи
3) ПДВ
4) немає правильної відповіді
Тест 178
Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій
декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету
протягом:
1) 5 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої
податкової декларації з урахуванням фактично сплачених авансових внесків
2) 20 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої
податкової декларації з урахуванням фактично сплачених авансових внесків
3) 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої
податкової декларації з урахуванням фактично сплачених авансових внесків
4) немає правильної відповіді
Тест 179
Згідно ПКУ базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює:
1) календарному кварталу
2) календарному місяцю
3) календарному року
4) немає правильної відповіді
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Тест 180
Згідно ПКУ рентна плата складається з:
а) рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин
б) рентної плати за спеціальне використання води
в) рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
4) всі відповіді правильні
Тест 181
Дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на
користь платника податку протягом звітного податкового періоду це:
1) загальний оподатковуваний дохід
2) дохід
3) прибуток
4) немає правильної відповіді
Тест 182
Згідно Закону України "Про внесення змін до ПКУ щодо окремих податків" №
317 від 19.12.2013 р. було передбачено, що ставка податку на прибуток
підприємства буде становити:
1) з 1 січня 2014 року - 21%
2) з 1 січня 2015 року - 17%
3) з 1 січня 2016 року - 16%
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 183
Платник податку (фізична особа) в 2016 році зобов'язаний подавати ....:
1) квартальну декларацію Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
(форма 1ДФ) відповідно до ПКУ
2) річну декларацію про майновий стан і доходи відповідно до ПКУ
3) розрахунок ПДФО
4) немає правильної відповіді
Тест 184
Платник податку (юридична особа) в 2016 році зобов'язаний подавати ....:
1) квартальну декларацію Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
(форма 1ДФ) відповідно до ПКУ
2) річну декларацію про майновий стан і доходи відповідно до ПКУ
3) розрахунок ПДФО
4) немає правильної відповіді
Тест 185
Згідно ПКУ у разі коли платник податку має право на застосування ПСП з двох
і більше підстав, застосовується ....:
1) дві ПСП
2) одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови
дотримання процедур, крім випадку, якщо особа утримує двох і більше дітей, у
тому числі дитину інваліда (дітей-інвалідів)
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3) всі належні платнику податку ПСП
4) немає правильної відповіді
Тест 186
Згідно ПКУ ставка ПДФО становить в 2016 році:
1) 13%
2) 15%
3) 18%
4) немає правильної відповіді
Тест 187
До загального оподатковуваного доходу платника ПДФО включаються:
1) сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на
відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки
2) оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних
оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно
виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований
контролюючим органом згідно із ПКУ
3) доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку
відповідно до умов трудового договору (контракту)
4) всі відповіді правильні
Тест 188
Платник податку, який має право на застосування ПСП більшої, ніж
передбачена п. 169.1.1 ст. 169. "Перерахунок податку та податкові соціальні
пільги" (ПКУ), зазначає про таке право ......:
1) у наказі про застосування пільги, до якого додаються відповідні підтвердні
документи
2) у листі про застосування пільги, до якого додаються відповідні підтвердні
документи
3) у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні
документи
4) немає правильної відповіді
Тест 189
Починаючи з якого віку ..... кожен спроможний займатися промислом
зобов'язаний був платити ясак у розмірі ...... соболів з людини:
1) 18; 6
2) 21; 5
3) 33; 10
4) немає правильної відповіді
Тест 190
Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному
календарному році мають платники єдиного податку за умови:
1) перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для
відповідної групи платників єдиного податку
2) не перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого
для відповідної групи платників єдиного податку
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3) не перевищення протягом календарного року обсягу витрат, встановлених
для відповідної групи платників єдиного податку
4) немає правильної відповіді
Тест 191
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) не здійснюють ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з
виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі
спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами та контроль за таким виробництвом
2) не здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних
товарів, контроль за їх цільовим використанням, забезпечують міжгалузеву
координацію у цій сфері
3) не забезпечують контроль за прийняттям декларацій про максимальні
роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або
імпортером, та узагальненням відомостей, зазначених у таких деклараціях, для
організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного
податку
4) немає правильної відповіді
Тест 192
В 2016 році "максимальна" ПСП надається у розмірі:
1) 1218,00 грн.
2) що дорівнює 200 % "звичайною" ПСП
3) 1378,00 грн.
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 193
Згідно ПКУ податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до доходу:
1) нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового
місяця як пенсія
2) нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового
кварталу як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства
виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної
особи на 1 грудня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та
округленого до найближчих 10 гривень
3) нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового
місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства
виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що
дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної
особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого
до найближчих 10 гривень
4) немає правильної відповіді
Тест 194
Контроль за правильністю та своєчасністю сплати ПДФО здійснює:
1) ВРУ та КМУ
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2) контролюючий орган за місцезнаходженням юридичної особи або її
відокремленого підрозділу
3) податковий агент
4) немає правильної відповіді
Тест 195
Визначте в 2016 році ставку податку при здійснені платниками єдиного
податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності:
1) ставка податку встановлена для першої групи платників єдиного податку
2) ставка податку встановлена для другої групи платників єдиного податку
3) застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений
для таких видів господарської діяльності
4) немає правильної відповіді
Тест 196
В 2016 році платники єдиного податку першої і другої груп та платники
єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є
платниками податку на додану вартість, ведуть:
1) Книгу обліку доходів шляхом щорічного відображення отриманих доходів
2) Книгу обліку доходів та витрат шляхом щоквартального відображення
отриманих доходів і витрат
3) Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня,
відображення отриманих доходів
4) немає правильної відповіді
Тест 197
Органом стягнення є виключно:
1) органи ДФС
2) ВРУ
3) КМУ
4) немає правильної відповіді
Тест 198
Визначте обов'язкові реквізити до податкової декларація з податку на
прибуток:
1) повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з
реєстраційними документами
2) звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку)
3) дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми)
4) всі правильні відповіді
Тест 199
Згідно ПКУ ставка ПДФО становить в 2015 році:
1) 20%
2) 15%
3) 18%
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 200
ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної
плати з дня отримання роботодавцем:
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1) заяви платника податку про застосування пільги та документів, що
підтверджують таке право
2) листа платника податку про застосування пільги та документів, що
підтверджують таке право
3) наказу про застосування пільги
4) немає правильної відповіді
Тест 201
Установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників
податків - це:
1) нейтральність оподаткування
2) фіскальна достатність
3) рівномірність та зручність сплати
4) немає правильної відповіді
Тест 202
Згідно ПКУ об'єктом та базою оподаткування екологічного податку є:
1) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами та обсяги та види забруднюючих речовин,
які скидаються безпосередньо у водні об'єкти
2) обсяги та види розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як
вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах)
суб'єктів господарювання
3) обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок
діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх
виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк та обсяги
електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних
установок (атомних електростанцій)
4) всі відповіді правильні
Тест 203
Охарактеризуйте періодизація розвитку податкових платежів Е. Салігменом:
1) він виділяє сім етапів в історії розвитку податків, пояснюючи їх при цьому
більшою мірою зі сторони психології, ніж з економіки
2) він виділяє десять етапів в історії розвитку податків
3) він виділяє п'ять етапів в історії розвитку податків, пояснюючи їх при цьому
більшою мірою зі сторони економіки, ніж з психології
4) немає правильної відповіді
Тест 204
Згідно ПКУ особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату
(перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є
.....:
1) роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку
2) платник податку
3) податковий агент
4) немає правильної відповіді
Тест 205
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Які дії в 2016 році вчиняють платники єдиного податку третьої групи (фізичні
особи - підприємці), які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу,
визначений для таких платників у ст. 291 ПКУ:
1) в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на
застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного
податку першої групи
2) перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ
3) з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування
ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої
групи
4) немає правильної відповіді
Тест 206
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) забезпечують ведення обліку податків, зборів, платежів
2) не забезпечують перегляд рішень контролюючих органів нижчого рівня у
встановленому законодавством порядку
3) не вирішують відповідно до Митного кодексу України питання щодо
реалізації компромісу
4) немає правильної відповіді
Тест 207
Платники єдиного податку в 2016 році першої і другої груп, які не
використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного
податку протягом:
1) трьох календарних місяців на рік на час відпустки, а також за період
хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона
триває 10 і більше календарних днів
2) двох календарних місяців на рік на час відпустки, а також за період хвороби,
підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 20 і
більше календарних днів
3) одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період
хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона
триває 30 і більше календарних днів
4) немає правильної відповіді
Тест 208
Установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або
зменшення конкурентоздатності платника податків - це:
1) єдиний підхід до встановлення податків та зборів
2) соціальна справедливість
3) стабільність
4) немає правильної відповіді
Тест 209
Контролюючі органи мають право:
1) не здійснювати контроль за додержанням законодавства з питань
регулювання обігу готівки (крім банків), порядку проведення готівкових
розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів
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господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону,
торгових патентів, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого
переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами
господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо
забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням
електронних платіжних засобів
2) не проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки
платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових
розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій
3) не вимагати під час проведення перевірок від посадових або службових осіб
платника податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками
контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників,
якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі
провадження діяльності, що перевіряється
4) немає правильної відповіді
Тест 210
За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи
контролюючих органів:
1) несуть відповідальність згідно із законом
2) не несуть відповідальність згідно із законом
3) часткового несуть відповідальність згідно із законом
4) немає правильної відповіді
Тест 211
Система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а
також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки,
проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи це:
1) податкова консультація
2) податкова накладна
3) податковий контроль
4) немає правильної відповіді
Тест 212
Для реєстрації Книги обліку доходів (у разі обрання способу ведення Книги у
паперовому вигляді) платники єдиного податку першої і другої груп та
платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є
платниками податку на додану вартість, подають в 2016 році:
1) до ДФС копію Книги та свідоцтва
2) до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги
3) до ДФС за місцем розташування контролюючого органу примірник свідоцтва
та копію Книги
4) немає правильної відповіді
Тест 213
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Згідно ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника ПДФО не включаються такі доходи:
1) сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до
закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
2) сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах,
визначених законом
3) сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках,
передбачених законом, - обов'язкові страхові внески до недержавного
пенсійного фонду та фонду банківського управління
4) всі відповіді правильні
Тест 214
Чи є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням
висновків суду скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої
податкової консультації або індивідуальної податкової консультації:
1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 215
Під час провадження букмекерської діяльності, діяльності з випуску та
проведення лотерей, азартних ігор (у т.ч. казино) одночасно зі ставкою податку
на прибуток, визначеною у п. 136.1 ПКУ, ставки податку на дохід
встановлюються в 2016 році у такому розмірі:
1) 10% - від доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення
лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів
2) 18% - від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у
т.ч. казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням
гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю
3) 21% від отриманого доходу
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 216
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році визначаються суми податкових та грошових
зобов'язань:
1) 14
2) 23
3) 59
4) немає правильної відповіді
Тест 217
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році визначається вибір місця отримання
(застосування) ПСП:
1) 162
2) 169
3) 164
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4) немає правильної відповіді
Тест 218
Центральний орган виконавчої влади в 2016 році проводить періодичне
узагальнення податкових консультацій та затверджує наказом узагальнюючі
податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на
офіційному веб-сайті цього органу, протягом:
1) 5 вихідних днів
2) 5 календарних днів
3) 5 робочих днів
4) немає правильної відповіді
Тест 219
Який податок платять не при отриманні доходів, а при їх використанні:
1) податок на споживання
2) податки на доходи
3) ПДВ
4) немає правильної відповіді
Тест 220
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році здійснюється податковий контроль:
1) 31
2) 51
3) 14
4) немає правильної відповіді
Тест 221
Які дії в 2016 році вчиняють платники єдиного податку третьої групи
(юридичні особи), які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу,
визначений для таких платників у ст. 291 ПКУ:
1) в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на
застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного
податку першої групи
2) перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ
3) з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування
ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої
групи
4) немає правильної відповіді
Тест 222
Платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму
податку щороку станом на:
1) 1 грудня і не пізніше 9 лютого поточного року
2) 31 січня і не пізніше 1 березня поточного року
3) 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року
4) немає правильної відповіді
Тест 223
За якою формою платники податку на прибуток підприємств, які
оподатковуються за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 154.6 статті
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154 ПКУ, подають контролюючим органам декларації (розрахунки) з податку
на прибуток підприємств:
1) за спрощеною формою
2) за звичайною формою
3) в довільній формі
4) немає правильної відповіді
Тест 224
Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує
автоматичний облік в розрізі податку:
1) суми податку, що містяться у виданих та отриманих податкових накладних
та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових
накладних
2) суми податку, сплачені платника и при ввезенні товару на митну територію
України
3) суми поповнення та залишку коштів на рахунках в системі електронного
адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку платники
мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунках коригування до
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
4) всі відповіді правильні
Тест 225
Згідно ПКУ платниками акцизного податку є:
а) особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію)
на митну територію України
б) особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання
підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за
1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі
порушення таких умов
в) виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її
поза оптовим ринком електричної енергії
4) всі відповіді правильні
Тест 226
Визначте, які особи (в 2016 році) можуть застосовувати спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності:
1) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську
діяльність з надання послуг, у т.ч. побутових, платникам єдиного податку
та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства, за умови, що 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 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн.
2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську
діяльність з надання послуг, у т.ч. побутових, платникам єдиного податку
та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року
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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 3 000 000 грн.
3) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську
діяльність з надання послуг, у т.ч. побутових, платникам єдиного податку
та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства, за умови, що 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 5 осіб; обсяг доходу не перевищує 500 000 грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 227
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують в 2016 році єдиний
податок:
1) шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно)
поточного місяця
2) шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 10 числа (включно)
поточного місяця
3) шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 30 числа (включно)
поточного місяця
4) немає правильної відповіді
Тест 228
Ставка податку - це:
1) конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об'єкта
оподаткування
2) майно, товари, дохід (прибуток), обороти з реалізації товарів (робіт, послуг),
операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об'єкти
3) розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування
4) немає правильної відповіді
Тест 229
Визначте, які платники (в 2016 році) не можуть бути платниками єдиного
податку першої - третьої груп:
1) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі
2) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з управління підприємствами
3) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з обміну іноземної валюти
4) всі відповіді правильні
Тест 230
Обов'язковий, безумовній платіж до відповідного бюджету, що справляється з
платників податку відповідно до ПКУ - це:
1) податки
2) платіж
3) збори
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4) немає правильної відповіді
Тест 231
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році визначено функції контролюючого органу:
1) 4
2) 19
3) 41
4) немає правильної відповіді
Тест 232
Для четвертої груп платників єдиного податку розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази
оподаткування). Визначте в 2016 році ставку податку для ріллі, сіножатей і
пасовищ,
що
перебувають
у
власності
сільськогосподарських
товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та
переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у
користування, у тому числі на умовах оренди:
1) 5,4
2) 0,81
3) 0,49
4) немає правильної відповіді
Тест 233
Яка функція податку відображає надходження коштів до бюджету для
задоволення потреб держави:
1) контролююча
2) фіскальна
3) стимулююча
4) немає правильної відповіді
Тест 234
Чи дозволяється стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного
внеску за виконавчими написами нотаріусів:
1) так
2) ні
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 235
Контролюючі органи мають право:
1) не отримувати від платників податків, платників єдиного внеску та надавати
у межах, передбачених законом, документи в електронному вигляді
2) під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у
посадових осіб платників податків - юридичних осіб та платників єдиного
внеску перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що
підтверджують посаду посадових осіб та/або осіб, які фактично здійснюють
розрахункові операції
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3) не вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що
перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарноматеріальних цінностей, коштів, зняття залишків ТЗВ, готівки
4) немає правильної відповіді
Тест 236
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) організовують інформаційно-аналітичне забезпечення та автоматизацію
процесів адміністрування
2) не забезпечують виконання функцій та повноважень, покладених на
підрозділи податкової міліції
3) не погоджують рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку щодо встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів, а також
щодо встановлення порядку визначення емітента цінних паперів таким, що
відповідає ознакам фіктивності
4) немає правильної відповіді
Тест 237
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) не узагальнюють практику застосування законодавства з питань
оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють
проекти нормативно-правових актів
2) організовують взаємодію та обмін інформацією з державними органами
інших держав згідно із законодавством, міжнародними договорами України,
здійснюють міжнародне співробітництво у податковій і митній сферах
3) не подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує, державну податкову і митну політику, та центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, звіти та інформацію про
надходження податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких
покладено на контролюючі органи
4) немає правильної відповіді
Тест 238
Доходом платника єдиного податку для першої - третьої груп є:
1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового
(звітного) періоду в грошовій формі
2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв,
філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового
(звітного) періоду в грошовій формі
3) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв,
філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового
(звітного) періоду в матеріальній або нематеріальній формі
4) всі відповіді правильні
Тест 239
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році надане визначення органу стягнення:
1) 51
2) 61
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3) 41
4) немає правильної відповіді
Тест 240
Контролюючі органи мають право:
1) не звертатися до суду щодо застосування санкцій, пов'язаних із забороною
організації і проведення азартних ігор на території України
2) не звертатися до суду щодо визнання осіб пов'язаними на основі фактів і
обставин, що одна особа здійснювала практичний контроль за бізнесрішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична
особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної
юридичної особи
3) складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб
платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні
правопорушення та виносити постанови у справах про адміністративні
правопорушення у порядку, встановленому законом
4) немає правильної відповіді
Тест 241
Податкова вимога надсилається не раніше .... дня після закінчення граничного
строку сплати суми грошового зобов'язання:
1) першого вихідного
2) не робочого
3) першого робочого
4) немає правильної відповіді
Тест 242
Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою
декларацією:
1) квартальну фінансову звітність для малих підприємств у порядку,
передбаченому для подання податкової декларації
2) річну фінансову звітність для малих підприємств у порядку, передбаченому
для подання податкової декларації
3) квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у
порядку, передбаченому для подання податкової декларації
4) немає правильної відповіді
Тест 243
У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний
здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не
пізніше:
1) ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання податкової
декларації
2) ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової
декларації
3) ніж за двадцять днів до закінчення граничного строку подання податкової
декларації
4) немає правильної відповіді
Тест 244
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Прийняття податкової декларації є обов'язком:
1) контролюючого органу
2) оператора
3) посадової особи
4) немає правильної відповіді
Тест 245
У якій формі платники податків, що належать до великих та середніх
підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу з
дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у
порядку, визначеному законодавством:
1) не подається в ДФС
2) електронному вигляді
3) передається в усній формі
4) немає правильної відповіді
Тест 246
Чи має право платник податків під час проведення документальних планових та
позапланових перевірок подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним
раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з
відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом:
1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 247
Згідно ПКУ до загальнодержавних податків належать:
1) податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб
2) податок на додану вартість та акцизний податок
3) податок на майно та єдиний податок
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 248
Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову
декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку
подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних
податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог
пункту 169.4 статті 169 ПКУ, то штрафи:
1) застосовуються
2) застосовуються у розмірі від 170 до 5400 грн.
3) визначені у пункту 169.4 статті 169 ПКУ, не застосовуються
4) немає правильної відповіді
Тест 249
Які дії в 2016 році вчиняють платники єдиного податку другої групи, які у
календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких
платників у ст. 291 ПКУ:
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1) в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на
застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного
податку першої групи
2) в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на
застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного
податку третьої групи
3) відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 250
Посадові особи контролюючих органів зобов'язані:
1) допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян,
підприємств, установ
2) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та
інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм ПКУ та інших
законів, не принижувати їх честі та гідності
3) допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується,
використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на
контролюючі органи
4) немає правильної відповіді
Тест 251
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році визначені способи здійснення податкового
контролю:
1) 62
2) 32
3) 52
4) немає правильної відповіді
Тест 252
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році надане визначення контролюючого органу:
1) 41
2) 36
3) 53
4) немає правильної відповіді
Тест 253
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що
ліквідуються є:
1) період з дня державної реєстрації до 1 грудня того ж року
2) період з початку року до їх фактичного припинення
3) період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року
4) немає правильної відповіді
Тест 254
Згідно ПКУ в 2016 році суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з
придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих
в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації,
відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому
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зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних,
але не пізніше:
1) ніж через 365 календарних днів з дати складання податкової накладної
2) для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60
календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника
податку
3) для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне
майно
4) всі відповіді правильні
Тест 255
Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування)
до бюджету податку з інших доходів, є ....:
1) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в
Україні
2) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких
належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати
(перерахування) податку до бюджету
3) роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 256
Чи може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв
відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або
електронній формі:
1) ні
2) так
3) тільки в межах трудового законодавства
4) немає правильної відповіді
Тест 257
Які дії в 2016 році вчиняють платники єдиного податку першої групи, які у
календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких
платників у ст. 291 ПКУ:
1) з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування
ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої
групи
2) з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування
ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої
групи
3) відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування
4) всі відповіді правильні
Тест 258
Датою та часом надання податкової накладної або розрахунку коригування в
електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику, є ...:
1) дата зафіксовані у квитанції
2) час зафіксовані у квитанції
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3) місяць зафіксовані у квитанції
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 259
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків та
платників єдиного внеску, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, об'єктів
оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням
2) не реєструють та не ведуть облік платників податків, осіб, які здійснюють
операції з товарами, що перебувають під митним контролем, об'єктів
оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, проводять
диференціацію платників податків
3) не формують та не ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників
податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри,
ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи
4) немає правильної відповіді
Тест 260
Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
1) нефіскальна достатність
2) соціальна несправедливість
3) рівномірність та зручність сплати
4) немає правильної відповіді
Тест 261
Датою виникнення права платника податку на додану вартість на віднесення
сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася
раніше ....:
а) дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату
товарів
б) дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату
послуг
в) дата отримання платником податку товарів/послуг
4) всі відповіді правильні
Тест 262
У разі якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт
неправомірної відмови контролюючим органом (посадовою особою) у
прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою:
1) у день її фактичного отримання контролюючим органом
2) з наступного робочого дня
3) з наступного кварталу
4) немає правильної відповіді
Тест 263
Контролюючі органи мають право:
1) не проводити аналіз та не здійснювати управління ризиками з метою
визначення форм та обсягів податкового і митного контролю
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2) не проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності
3) проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат та
фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 264
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на
вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається:
1) наступний робочий тиждень
2) наступний робочий місяць
3) операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем
4) немає правильної відповіді
Тест 265
Податкова система України становить:
1) сукупність загальнодержавних податків, що справляються в установленому
ПКУ порядку
2) сукупність місцевих податків, що справляються в установленому ПКУ
порядку
3) сукупність місцевих зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку
4) всі відповіді правильні
Тест 266
Хто несе відповідальність у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи
затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового
зв'язку:
1) оператор
2) платник
3) ДФС
4) немає правильної відповіді
Тест 267
Право віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту
виникає у разі здійснення операцій з .....:
1) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну
територію України) та послуг
2) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у
тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з
придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду
та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого
вести облік результатів спільної діяльності)
3) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в
разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України та
ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами
оперативного або фінансового лізингу
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4) всі відповіді правильні
Тест 268
Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку,
визначеному положеннями:
1) статті 46 ПКУ
2) статті 60 ПКУ
3) статті 14 ПКУ
4) немає правильної відповіді
Тест 269
У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове
повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати
розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх
відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або
рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця
розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин,
податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про
результати розгляду скарги вважаються:
1) не вручено платнику податків
2) вважаються не врученими платнику податків у день, зазначений поштовою
службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин вручення
3) врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в
повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення
4) немає правильної відповіді
Тест 270
Відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів
податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам,
недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:
1) юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до
ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи
2) фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені
представники у випадках, передбачених законом
3) податкові агенти
4) всі правильні відповіді
Тест 271
Платники єдиного податку четвертої групи подають відповідному
контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем
розташування земельної ділянки:
1) податкову декларацію на поточний місяць
2) податкову декларацію на поточний рік
3) податкову декларацію на поточний квартал
4) немає правильної відповіді
Тест 272
Платники єдиного податку четвертої групи в 2016 році сплачують податок:
1) щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового (звітного) кварталу
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2) щоквартально протягом 10 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового (звітного) кварталу
3) щоквартально протягом 20 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем податкового (звітного) кварталу
4) немає правильної відповіді
Тест 273
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої
та четвертої груп є:
1) календарний рік
2) календарний місяць
3) календарний квартал
4) немає правильної відповіді
Тест 274
Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують
дані:
1) спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням
положень ст. 44 ПКУ
2) обліку щодо прибутку
3) обліку щодо витрат
4) немає правильної відповіді
Тест 275
Порядок обчислення податку - це:
1) множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням
відповідних коефіцієнтів
2) конкретні вартісні певного об'єкта оподаткування
3) розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування
4) немає правильної відповіді
Тест 276
Строк та порядок сплати податку - це:
1) період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку
платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім
днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у
порядку, визначеному податковим законодавством
2) період часу (місяць) для сплати податків
3) період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки
податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до
бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених ПКУ, коли
контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового
зобов'язання платника податку
4) немає правильної відповіді
Тест 277
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році надається податкова консультація:
1) 36
2) 52
3) 53
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г) немає правильної відповіді
Тест 278
В 2016 році до місцевих зборів належить:
1) єдиний податок
2) податок на доходи фізичних осіб
3) туристичний збір
4) немає правильної відповіді
Тест 279
Суму податкового зобов'язання, визначену у митній декларації, платник
податків:
1) не зобов'язаний сплатити до/або на день подання митної декларації
2) зобов'язаний повернути до/або на день подання митної декларації
3) зобов'язаний сплатити до/або на день подання митної декларації
4) немає правильної відповіді
Тест 280
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) не забезпечують визначення в установлених ПКУ, іншими законами України
випадках сум податкових та грошових зобов'язань платників податків,
застосування і своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних
(фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового, валютного та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи
2) не забезпечують іншим державним органам у встановлених законом
випадках доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику
3) вживають заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій,
які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності
законодавству
4) немає правильної відповіді
Тест 281
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) не забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної
податкової і митної політики;
2) надають консультації відповідно до ПКУ, законодавства з питань сплати
єдиного внеску та інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування й
іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на
контролюючі органи
3) не розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів України з
питань оподаткування та забезпечують виконання укладених міжнародних
договорів
4) немає правильної відповіді
Тест 282
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Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів,
підлягає відшкодуванню за рахунок коштів:
1) юридичних осіб
2) посадових осіб
3) державного бюджету
4) немає правильної відповіді
Тест 283
Контролюючі органи мають право:
1) не звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має
податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника
податків, на суму податкового боргу або його частини
2) не звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань,
коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників
податкової звітності у результаті застосування звичайних цін
3) звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, який має
податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав
та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення
податкового боргу такого платника податків
4) немає правильної відповіді
Тест 284
Ставки податку з ПДВ в 2016 році встановлюються від бази оподаткування в
таких розмірах:
1) 20%
2) 0%
3) 7%
4) всі відповіді правильні
Тест 285
В 2016 році до місцевих зборів належить:
1) акцизний податок
2) збір за місця для паркування транспортних засобів
3) податок на майно
4) немає правильної відповіді
Тест 286
Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа
контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків,
зобов'язана:
1) не перевіряти та прийняти декларацію
2) перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових
реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ
3) перевірити та не прийняти декларацію
4) немає правильної відповіді
Тест 287
Податкова декларація, надіслана платником податків або його представником
поштою або засобами електронного зв'язку, вважається неподаною за умови:
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1) її заповнення з порушенням норм п. 48.3 і 48.4 ст. 48 ПКУ та надсилання
контролюючим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті його
податкової декларації
2) дотримання граничних строків
3) подання посадовою особою
4) немає правильної відповіді
Тест 288
Визначте, які операції звільнені від оподаткування з ПДВ:
1) постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту
для немовлят за переліком, затвердженим КМУ
2) постачання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян
похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для
ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах,
територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)
3) постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного
військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил
України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в
інших випадках, передбачених законодавством
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 289
Об'єкт оподаткування - це:
1) майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації
товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші
об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове
законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку
2) майно громадян
3) майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації
товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші
об'єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове
законодавство не пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку
4) немає правильної відповіді
Тест 290
Сплата податків та зборів здійснюється:
1) в грошовій формі у національній валюті України
2) в грошовій формі у іноземній валюті
3) в грошовій формі у національній та іноземній валюті
4) немає правильної відповіді
Тест 291
В 2016 році датою виникнення податкових зобов'язань з постачання
товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом
якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше ....:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок
платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі
постачання товарів (послуг) за готівку - дата оприбуткування коштів у касі
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платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у
банківській установі, що обслуговує платника податку
б) дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг
платником податку
в) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення
митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України,
оформлена відповідно до вимог митного законодавства
4) всі відповіді правильні
Тест 292
У якому вигляді подається контролюючим органам у строки, встановлені ПКУ
для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податків:
1) електронному вигляді
2) не подається в ДФС
3) передається в усній формі
4) немає правильної відповіді
Тест 293
Вказати класифікацію податків залежно від економічного змісту об'єкту:
1) податки на доходи
2) податки на споживання
3) податки на майно
4) всі відповіді правильні
Тест 294
Визначте обов'язкові реквізити податкової накладної:
1) порядковий номер податкової накладної
2) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених
на митну територію України)
3) податковий номер платника податку (продавця та покупця)
4) всі відповіді правильні
Тест 295
Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" та всі її
компоненти є:
1) приватною власністю
2) державною власністю
3) власністю громадян України
4) немає правильної відповіді
Тест 296
Чи подається податкова декларація за звітний період в установлені ПКУ строки
контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків:
1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 297
Згідно ПКУ рентна плата складається з:
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1) рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
2) рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування
трубопроводами природного газу та аміаку територією України
3) рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
4) всі відповіді правильні
Тест 298
Податковим періодом може бути:
1) календарний рік та календарний місяць
2) календарне півріччя та календарний день
3) календарний квартал та календарні три квартали
4) всі відповіді правильні
Тест 299
За зверненням платників податків в 2016 році контролюючі органи надають їм
безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм
податкового законодавства протягом ____ днів, що настають за днем отримання
такого звернення даним контролюючим органом:
1) 30 вихідних днів
2) 30 календарних днів
3) 30 робочих днів
4) немає правильної відповіді
Тест 300
Згідно ПКУ не є об'єкт оподаткування податку на майно:
1) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності)
2) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в т.ч.
їх частки
3) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,
визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину
та об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
громадських організацій інвалідів та їх підприємств
4) всі відповіді правильні
Тест 301
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної
державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування
податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну
митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з
адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні
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податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати
єдиного внеску, його територіальні органи це:
1) орган стягнення
2) контролююча служба
3) контролюючий орган
4) немає правильної відповіді
Тест 302
В 2016 році консультації в електронній формі підлягають обов'язковому
розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію,
протягом ... днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища,
ім'я, по батькові) платника податків та його податкової адреси:
1) 10 календарних днів
2) 10 вихідних днів
3) 10 робочих днів
4) немає правильної відповіді
Тест 303
Згідно ПКУ платниками акцизного податку є:
1) особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що
передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог
2) особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію
підакцизних товарів
3) особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження
підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із
звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного згідно ПКУ
4) всі відповіді правильні
Тест 304
Податкова декларація подається:
1) за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в
якому перебуває на обліку платник податків
2) раз на рік
3) раз на місяць
4) немає правильної відповіді
Тест 305
Визначте обов'язкові реквізити податкової накладної:
1) ціна постачання без урахування податку
2) податковий номер платника податку (продавця та покупця)
3) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної
особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як
платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг
4) всі відповіді правильні
Тест 306
Загальність оподаткування, рівність усіх платників перед законом,
недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, фіскальна
достатність, соціальна справедливість, нейтральність оподаткування,
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стабільність, рівномірність та зручність сплати, єдиний підхід до встановлення
податків та зборів - це:
1) об'єкти
2) принципи
3) елементи
4) немає правильної відповіді
Тест 307
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) забезпечують контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які
провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог
законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі
напої
2) не забезпечують контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які
провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства
щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених
виробниками або імпортерами таких виробів
3) організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту
майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення
видаткових операцій на його рахунках у банку
4) немає правильної відповіді
Тест 308
Чи зобов'язаний податковий агент сплатити суму податкового зобов'язання
(суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з
доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за
рахунок такої виплати, у строки, передбачені ПКУ:
1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 309
У якій формі податкова звітність з ПДВ подається до контролюючого органу
всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством:
1) електронному вигляді
2) не подається в ДФС
3) передається в усній формі
4) немає правильної відповіді
Тест 310
Сукупність податків, зборів, платежів, що законно стягуються в державі,
принципів, форм і методів їх встановлення, зміни чи скасування, а також дій,
які забезпечують їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення
податкового законодавства це:
1) система оподаткування
2) податкова система
3) контролюючий орган
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4) немає правильної відповіді
Тест 311
У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності,
визначених ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами
електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним
податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він
зобов'язаний надіслати:
1) уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного
на час подання уточнюючого розрахунку
2) заяву про даний факт
3) не подавати зовсім нічого
4) немає правильної відповіді
Тест 312
Чи надсилаються окремі податкові повідомлення-рішення у разі зменшення
(збільшення) контролюючим органом суми бюджетного відшкодування та/або
зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток
або від'ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків:
1) ні
2) можливо
3) так
4) немає правильної відповіді
Тест 313
Який центр, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику, безоплатно надає особам, які мають намір подавати податкову
декларацію в електронній формі, послуги у сфері електронного цифрового
підпису:
1) центр сертифікованих ключів
2) акредитований центр сертифікації ключів центрального органу виконавчої
влади
3) центр обслуговування платників податків
4) немає правильної відповіді
Тест 314
Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів
здійснюється відповідно до .....:
1) законів України
2) митного кодексу України
3) Бюджетного кодексу України
4) немає правильної відповіді
Тест 315
Об'єктом оподаткування з ПДВ є операції платників податку ....:
1) з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території
України, відповідно до ст. 186. Місце постачання товарів та послуг (ПКУ), у
т.ч. операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику
(кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з
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передачі
об'єкта
фінансового
лізингу
в
користування
лізингоотримувачу/орендарю
2) з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території
України, відповідно до ст. 186. Місце постачання товарів та послуг (ПКУ)
3) з ввезення товарів на митну територію України
4) всі відповіді правильні
Тест 316
Згідно ПКУ платниками акцизного податку є:
1) особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами
(продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від
оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання
підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов
2) фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари
(продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають
оподаткуванню, відповідно до митного законодавства
3) оптовий постачальник електричної енергії
4) всі відповіді правильні
Тест 317
Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються:
1) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до
бюджетів
2) з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку
3) зменшення витрат на адміністрування податків та зборів
4) всі відповіді правильні
Тест 318
Вказати класифікацію податків залежно від каналу надходження:
1) повністю до державного бюджету
2) до бюджету
3) до сільської ради
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 319
Чи зобов'язаний платник податків за кожний встановлений ПКУ звітний період,
в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які
підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові
декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є:
1) ні
2) можливо
3) так
4) немає правильної відповіді
Тест 320
Податковий контроль здійснюється:
1) президентом України
2) контролюючими органами
3) органами стягнення
4) правильні відповіді 2) і 3)
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Тест 321
За яких умов ставка податку з ПДВ встановлюються в розмірі 0%:
1) по операціях з вивезення товарів за межі митної території України
2) постачання товарів для заправки або забезпечення морських суден, що
використовуються для навігаційної діяльності, перевезення пасажирів або
вантажів за плату, промислової, риболовецької або іншої господарської
діяльності, що провадиться за межами територіальних вод України
3) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів
залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом
4) всі відповіді правильні
Тест 322
Протягом скількох днів платник податків з дня отримання повідомлення про
втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою
або надати особисто (за його вибором) контролюючому органу другий
примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або
зіпсуття поштового відправлення:
1) протягом двох робочих днів
2) протягом п'яти робочих днів
3) протягом десяти робочих днів
4) немає правильної відповіді
Тест 323
Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:
1) доходів платника податку, інших ніж заробітна плата
2) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця
отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового
(речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів,
військовослужбовців, що виплачуються з бюджету
3) доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а
також іншої незалежної професійної діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 324
Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового
зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом ........
календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного
строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків,
встановлених ПКУ:
1) 5
2) 20
3) 10
4) немає правильної відповіді
Тест 325
У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової
декларації, поданої за період, що перевірявся, або не подає уточнюючий
розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про
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проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового
законодавства, відповідний контролюючий орган має право:
1) на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний
період
2) проводити комплексну перевірку за всі роки діяльності підприємства
3) не роботи зовсім нічого
4) немає правильної відповіді
Тест 326
Чи зобов'язані платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на
право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає
ліцензуванню згідно із законодавством, за кожний встановлений ПКУ звітний
період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі
платники господарську діяльність у звітному періоді:
1) ні
2) можливо
3) так
4) немає правильної відповіді
Тест 327
Чи зобов'язаний платник податку, незалежно від факту втрати або зіпсуття
поштового відправлення чи затримки його вручення, сплатити суму
податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у такій податковій
декларації, протягом строків, установлених ПКУ:
1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 328
Для цілей ПКУ під терміном "базовий звітний (податковий) період" слід
розуміти:
1) перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом
ПКУ
2) перший календарний місяць
3) перший календарний квартал
4) немає правильної відповіді
Тест 329
Строк сплати податку та збору обчислюється:
1) роками
2) декадами
3) вказівкою на подію, що повинна настати або відбутися
4) всі відповіді правильні
Тест 330
Згідно ПКУ оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих)
платнику податку податковим агентом передбачає, що .....:
1) якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не
виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає
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утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету
податковим агентом у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового
періоду
2) податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати
оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом
3) якщо згідно з нормами п.168.1 (ПКУ) окремі види оподатковуваних доходів
(прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати,
але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний
самостійно включити суму таких доходів до загального річного
оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку
4) всі відповіді правильні
Тест 331
Чи зобов'язаний платник податків, незалежно від наявності відмови у прийнятті
податкової декларації, погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене
ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених ПКУ:
1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 332
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році визначається податкове повідомленнярішення:
1) 14
2) 60
3) 58
4) немає правильної відповіді
Тест 333
Форма та порядок надіслання податкового повідомлення-рішення і розрахунку
грошового зобов'язання визначається:
1) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує, державну податкову і митну політику
2) ВРУ
3) КМУ
4) немає правильної відповіді
Тест 334
Способи здійснення податкового контролю:
1) ведення обліку платників податків (ведеться з метою створення умов для
здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування,
своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій,
дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи)
2) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів
(комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації,
необхідної для виконання контролюючими органами покладених на них
функцій та завдань)
522

3) перевірок та звірок відповідно до вимог ПКУ, а також перевірок щодо
дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що
регулюють відповідну сферу правовідносин
4) всі відповіді правильні
Тест 335
Визначте, які платники (в 2016 році) не можуть бути платниками єдиного
податку першої - третьої груп:
1) фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та
дослідження, діяльність у сфері аудиту
2) фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна
площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини,
загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення
(споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300
квадратних метрів
3) суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію
платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного
податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форсмажорних обставин)
4) всі відповіді правильні
Тест 336
Податкова вимога не надсилається, якщо загальна сума податкового боргу
платника податків не перевищує ....... неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян:
1) 10
2) 5
3) 20
4) немає правильної відповіді
Тест 337
Чи веде контролюючий орган реєстр виданих податкових повідомлень-рішень
щодо окремих платників податків:
1) ні
2) можливо
3) так
4) немає правильної відповіді
Тест 338
Посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник
податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника:
1) на протязі наступного робочого дня
2) датою її фактичного отримання контролюючим органом
3) на протязі години
4) немає правильної відповіді
Тест 339
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У разі якщо вручити податкове повідомлення - рішення неможливо через
помилку, допущену контролюючим органом, податкове повідомлення-рішення
вважається таким, що:
1) не вручено платнику податків
2) вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою
службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення
3) вважаються не врученими платнику податків у день, зазначений поштовою
службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин вручення
4) немає правильної відповіді
Тест 340
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році визначається податкова вимога:
1) 14
2) 59
3) 60
4) немає правильної відповіді
Тест 341
Яка система забезпечує підтримку роботи засобів електронного цифрового
підпису всіх акредитованих центрів сертифікації ключів, що працюють на
ринку України відповідно до чинного законодавства:
1) інформаційна система "Електрона звітність"
2) автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності"
3) інформаційна система "Єдине вікно"
4) немає правильної відповіді
Тест 342
Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку з ПДВ,
не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе ...:
1) відповідальність за не нарахування або несплату цього податку на рівні
зареєстрованого платника з правом нарахування податкового кредиту та
отримання бюджетного відшкодування
2) відповідальність за не нарахування ПДВ на рівні зареєстрованого платника
без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного
відшкодування
3) відповідальність за несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника без
права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного
відшкодування
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 343
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового
обов'язку несе:
1) ДФС
2) платник податків
3) держава
4) немає правильної відповіді
Тест 344
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Згідно ПКУ платниками рентної плати за користування надрами для
видобування корисних копалин є:
1) суб'єкти господарювання, у т.ч. громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули
права користування об'єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих
спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок
надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних
копалин, у т.ч. під час геологічного вивчення в межах зазначених у таких
спеціальних дозволах об'єктах надр
2) громадяни України, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які
набули права користування об'єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих
спеціальних дозволів на користування надрами в межах конкретних ділянок
надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних
копалин, у т.ч. під час геологічного вивчення в межах зазначених у таких
спеціальних дозволах об'єктах надр
3) іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як
підприємці, які набули права користування об'єктом (ділянкою) надр на
підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами в межах
конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з
видобування корисних копалин, у т.ч. під час геологічного вивчення в межах
зазначених у таких спеціальних дозволах об'єктах надр
4) всі відповіді правильні
Тест 345
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) не здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно не
нарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів
2) не здійснюють відстрочення, розстрочення та реструктуризацію грошових
зобов'язань та/або податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а
також списання безнадійного податкового боргу
3) організовують роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та
розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у
власність держави, а також з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна,
вилученого та конфіскованого за порушення митного і податкового
законодавства
4) немає правильної відповіді
Тест 346
В якій формі консультація обов'язково повинна містити опис питань, що
порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин,
вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм
законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм
податкового законодавства:
1) в усній формі
2) у письмовій формі
3) в електронній формі
4) правильні відповіді 2) і 3)
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Тест 347
Податкова консультація:
1) має індивідуальний характер
2) може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку
консультацію
3) система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою
контролю правильності нарахування
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 348
Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником податків:
1) самостійно
2) за допомогою свого представника
3) за допомогою податкового агента
4) всі відповіді правильні
Тест 349
Визначте обов'язкові реквізити податкової накладної:
1) загальна сума коштів, що підлягають відшкодуванню з урахуванням податку
2) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг
3) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної
особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як
платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 350
Інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності
якої документ втрачає визначений ПКУ статус із настанням передбачених
законом юридичних наслідків це:
1) обов'язкові реквізити
2) реквізити
3) не обов'язкові реквізити
4) немає правильної відповіді
Тест 351
Консультації, крім узагальнюючих, надаються:
1) в усній формі
2) у письмовій формі
3) в електронній формі
4) всі відповіді правильні
Тест 352
Які платники податку на прибуток подають разом з річною податковою
декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання
податкової декларації:
1) установи
2) неприбуткові підприємства
3) малі підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 353
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Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує,
державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові
зобов'язання, всупереч нормам ПКУ з такого податку чи збору, він має право:
1) зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації
2) ігнорувати цей факт
3) усно повідомити про цей факт
4) немає правильної відповіді
Тест 354
Підставами для припинення податкового обов'язку, є:
1) втрата особою ознак платника податку
2) скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб
3) ліквідація юридичної особи
4) всі відповіді правильні
Тест 355
Якщо податкова декларація подається податковими агентами - юридичними
особами, вона повинна бути підписана:
1) тільки керівником
2) головним бухгалтером та економістом
3) керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення
бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента
4) немає правильної відповіді
Тест 356
Чи прирівнюються митні декларації до податкових декларацій для цілей
нарахування та/або сплати податкових зобов'язань:
1) ні
2) можливо
3) так
4) немає правильної відповіді
Тест 357
ВРУ в 2016 році встановлює та визначає на території України:
1) загальнодержавні податки
2) загальнодержавні збори
3) місцеві податки та збори
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 358
Чи є додатки до податкової декларації невід'ємною частиною:
1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 359
Звітним (податковим) періодом з ПДВ є календарний квартал, у випадку:
1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день
календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який
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розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого
повного календарного місяця
2) якщо особа не реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший
день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період,
який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем
першого повного календарного місяця
3) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній
день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період,
який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого
анулювання
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 360
У разі подання податкової звітності в електронній формі платник податку
зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного
контролюючого органу не пізніше:
1) закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк
2) закінчення робочого дня
3) ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової
декларації
4) немає правильної відповіді
Тест 361
Визначте, які платники (в 2016 році) не можуть бути платниками єдиного
податку першої - третьої груп:
1) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з видобутку, реалізації корисних копалин, крім
реалізації корисних копалин місцевого значення
2) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату,
діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами
колекціонування або антикваріату
3) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з видобутку, виробництва, реалізації дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
4) всі відповіді правильні
Тест 362
Форма податкової декларації встановлюється:
1) центральним органом виконавчої влади
2) президентом
3) ВРУ
4) немає правильної відповіді
Тест 363
Чи повинен платник податків подавати уточнюючий розрахунок, якщо
відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації
за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були
самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені:
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1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 364
Податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується:
1) наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів
2) враховуючи календарний місяць
3) враховуючи календарний квартал
4) немає правильної відповіді
Тест 365
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) здійснюють контроль за встановленими законом строками проведення
розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки
для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням
суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог
щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з
використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення готівкових
розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також
за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів
2) здійснюють контроль за додержанням виконавчими органами сільських і
селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників
податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету
3) здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку
на додану вартість
4) всі відповіді правильні
Тест 366
Чи має право у складі фінансової звітності платник податків зазначати
тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику:
1) ні
2) так
3) можливо
4) немає правильної відповіді
Тест 367
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства
у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
2) проводять роботу щодо боротьби з незаконним виробництвом,
переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
3) організовують роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх
зберіганням, продажем, відбором зразків, з метою проведення експертизи щодо
їх автентичності та здійснюють контроль за наявністю таких марок на пляшках
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(упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів
під час їх транспортування, зберігання і реалізації
4) всі відповіді правильні
Тест 368
Якщо згідно з правилами, визначеними ПКУ, податкова звітність з окремого
податку складається наростаючим підсумком, податкова декларація за
результатами останнього податкового періоду року прирівнюється до річної
податкової декларації. У такому разі річна податкова декларація:
1) не подається
2) подається
3) подається через рік
4) немає правильної відповіді
Тест 369
Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил
оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і
митну політику, який затвердив такі форми, зобов'язаний:
1) повідомити громадян України
2) розіслати на електрону пошту всім підприємствам нові форми звітності
3) оприлюднити нові форми звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 370
У разі якщо у платника податків, якому надіслано податкову вимогу, сума
податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає .....:
1) вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день
погашення
2) часткова сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день
погашення
3) вся сума, що є на рахунку платника податку
4) немає правильної відповіді
Тест 371
Якщо нарахована сума грошового зобов'язання або податкового боргу
збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане
(вручене) податкове повідомлення-рішення або податкова вимога .....:
1) не відкликаються
2) не надсилається
3) не надається
4) немає правильної відповіді
Тест 372
Чи всі платники податку на прибуток щомісяця, протягом дванадцятимісячного
періоду, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в
строки, які встановлені для місячного податкового періоду:
1) так
2) ні
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3) крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів
спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій) у т.ч. визначених
ст. 133 ПКУ та платників податків, у яких доходи, що враховуються при
визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий
період не перевищують двадцяти мільйонів гривень
4) немає правильної відповіді
Тест 373
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) не розглядають та погоджують фінансові плани державних підприємств,
акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання з
часткою державної власності, їх дочірніх підприємств та здійснюють
моніторинг виконання ними показників розрахунків з бюджетом та державними
цільовими фондами, затверджених узгодженими фінансовими планами
2) надають послуги електронного цифрового підпису
3) звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 374
Сума щомісячних авансових внесків з податку на прибуток обчислюється у
розмірі не менше ...... нарахованої суми податку на прибуток підприємств за
попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових
внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою
у зменшення податкового зобов'язання з цього податку, без подання податкової
декларації:
1) 1/12
2) 18%
3) встановленої ставки
4) немає правильної відповіді
Тест 375
Платники єдиного податку четвертої групи в 2016 році сплачують податок у
таких розмірах:
1) у I і ІІ кварталі - 10%
2) у III кварталі - 50%
3) у IV кварталі - 30%
4) всі відповіді правильні
Тест 376
Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків з податку на
прибуток визначається з:
1) червня поточного звітного (податкового) року по травень наступного
звітного (податкового) року включно
2) січня поточного звітного (податкового) року по грудень наступного звітного
(податкового) року включно
3) жовтня поточного звітного (податкового) року по вересень наступного
звітного (податкового) року включно
4) немає правильної відповіді
Тест 377
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Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не
отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і
не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному
році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має:
1) не подавати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного
(податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати
податкових зобов'язань
2) подати податкову декларацію тільки за місяць для нарахування та сплати
податкових зобов'язань
3) подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного
(податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати
податкових зобов'язань
4) немає правильної відповіді
Тест 378
Платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох
кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав
збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за
перший квартал (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року та не
сплачувати авансові внески: за підсумками першого кварталу:
1) з січня - грудня звітного (податкового) року
2) з червня - грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного
звітного (податкового) року
3) з грудня звітного (податкового) року та січня наступного звітного
(податкового) року
4) немає правильної відповіді
Тест 379
Платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох
кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав
збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за
перший квартал (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року та не
сплачувати авансові внески: за підсумками півріччя:
1) з вересня - грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного
звітного (податкового) року
2) з січня - грудня звітного (податкового) року
3) з січня звітного (податкового) року та липня наступного звітного
(податкового) року
4) немає правильної відповіді
Тест 380
Платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох
кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав
збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за
перший квартал (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року та не
сплачувати авансові внески: за підсумками трьох кварталів:
1) з січня звітного (податкового) року та жовтня наступного звітного
(податкового) року
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2) з грудня звітного (податкового) року та січня - травня наступного звітного
(податкового) року
3) з січня - грудня звітного (податкового) року
4) немає правильної відповіді
Тест 381
Визначте, які операції звільнені від оподаткування з ПДВ:
1) безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального
користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій,
присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства
2) надання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони
здоров'я
3) операції з постачання на митній території України та ввезення на митну
територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного
обладнання
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 382
У складі річної податкової декларації платником податку на прибуток
подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у
наступний:
1) дев'ятимісячний період
2) дванадцятимісячний період
3) місяць
4) немає правильної відповіді
Тест 383
Посадові особи контролюючих органів зобов'язані:
1) надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на
їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому
законом
2) допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян,
підприємств, установ
3) коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та
інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм ПКУ та інших
законів, не принижувати їх честі та гідності
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 384
Податкова декларація з податку на прибуток, в тому числі розрахунок
щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються
........:
1) до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком
2) до 20 числа кожного місяця
3) станом на 1 числа кварталу
4) немає правильної відповіді
Тест 385
Контролюючі органи мають право:
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1) запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для
перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів,
платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням
якого покладено на контролюючі органи
2) для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від
платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових
організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством,
довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою
особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську
діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію,
пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання
вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі
органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах,
визначених законом
3) отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх
посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних
державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали
4) всі відповіді правильні
Тест 386
Платники податку на дохід, отриманий від букмекерської діяльності, азартних
ігор (у тому числі казино) повинні:
1) щодня сплачують авансовий внесок з податку на дохід
2) щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий
внесок з податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для місячного
податкового періоду
3) сплачувати внески
4) немає правильної відповіді
Тест 387
Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати
розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно
в .....:
1) грошовій формі
2) готівковій формі
3) безготівковій формі
4) всі відповіді правильні
Тест 388
У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно
визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що
суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого
органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право:
1) знову звернутися до контролюючого органу із заявою та скаргою
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2) звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд
цього рішення
3) подати уточнюючий розрахунок та скаргу
4) немає правильної відповіді
Тест 389
Контролюючі органи мають право:
1) доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла
громадян) та іншого майна, що використовуються для провадження
господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, або
використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими
об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового
боргу
2) у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства
України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи,
надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених
належним чином копій документів
3) вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових
осіб підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб - підприємців
та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, усунення
виявлених порушень законодавства
г) всі відповіді правильні
Тест 390
У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове
незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право
звернутися протягом .... календарних днів, наступних за днем отримання
рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу
вищого рівня:
1) 10
2) 5
3) 20
4) немає правильної відповіді
Тест 391
Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов'язаний
прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом .... календарних
днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків
поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку:
1) 5
2) 10
3) 20
4) немає правильної відповіді
Тест 392
Керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа) відповідного
контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку
розгляду скарги платника податків понад ..... строк, але не більше ....
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календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до
закінчення строку:
1) 5-денний; 20
2) 30-денний; 30
3) 20-денний; 60
4) немає правильної відповіді
Тест 393
Контролюючі органи мають право:
1) стягувати з банків та інших фінансових установ пеню за несвоєчасне
виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату
податків, зборів, платежів
2) приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань
або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у
порядку, передбаченому законодавством
3) звертатися до суду, у тому числі подавати позови до підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб, щодо визнання оспорюванних правочинів
недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов'язаних із
визнанням правочинів недійсними, а також щодо стягнення в дохід держави
коштів, отриманих за нікчемними договорами
4) всі відповіді правильні
Тест 394
Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається
платнику податків протягом ....... строку або протягом строку, продовженого за
рішенням керівника (його заступника або іншої уповноваженої посадової
особи), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника
податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків:
1) 20-денного
2) 30-денного
3) 5-денного
4) немає правильної відповіді
Тест 395
Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків,
якщо рішення керівника (його заступника або іншої уповноваженої посадової
особи) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику
податків до закінчення ...... строку:
1) 30-денного
2) 5-денного
3) 20-денного
4) немає правильної відповіді
Тест 396
Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше
рішення контролюючого органу можуть бути продовжені за правилами і на
підставах, визначених ......:
1) п. 102.6 ст. 102 ПКУ
2) п. 14.5 ст. 14 ПКУ
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3) п. 58.1 ст. 58 ПКУ
4) немає правильної відповіді
Тест 397
Скарга, подана із дотриманням строків, визначених ...... ПКУ, зупиняє
виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у
податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої
скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури
адміністративного оскарження:
1) п. 56.3 ст. 56 ПКУ
2) п. 14.5 ст. 14 ПКУ
3) п. 58.1 ст. 58 ПКУ
4) немає правильної відповіді
Тест 398
Днем подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше
рішення контролюючого органу вважається:
1) наступний день після дня фактичного отримання скарги відповідним
контролюючим органом
2) день фактичного отримання скарги відповідним контролюючим органом
3) наступний робочий день після робочого дня
4) немає правильної відповіді
Тест 399
Днем надсилання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше
рішення контролюючого органу поштою вважається:
1) наступний робочий день після робочого дня
2) наступний день після дня фактичного отримання скарги відповідним
контролюючим органом
3) дата отримання відділенням поштового зв‘язку від платника податків
поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового
зв‘язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті
4) немає правильної відповіді
Тест 400
З урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ, платник податків має
право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення
контролюючого органу:
1) наступний робочий день після робочого дня
2) у будь-який момент після отримання такого рішення
3) у перший робочий день після вихідного
4) немає правильної відповіді
Тест 401
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним
рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається:
1) узгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили
2) узгодженим
3) неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили
4) немає правильної відповіді
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Тест 402
В 2016 році до загальнодержавних належать податки та збори:
1) податок на прибуток підприємств
2) екологічний податок
3) рентна плата
4) всі відповіді правильні
Тест 403
У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура
адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді
податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про
нарахування грошового зобов'язання протягом ........:
1) року, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження
відповідно до п. 56.17 ст. 56 ПКУ
2) кварталу, що настає за днем закінчення процедури адміністративного
оскарження відповідно до п. 56.17 ст. 56 ПКУ
3) місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного
оскарження відповідно до п. 56.17 ст. 56 ПКУ
4) немає правильної відповіді
Тест 404
У разі коли норма ПКУ чи іншого нормативно-правового акта, виданого на
підставі ПКУ, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових
актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать
між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та
обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є
можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і
контролюючого органу, рішення приймається ......:
1) на користь платника податків
2) на користь держави
3) на користь ДФС
4) немає правильної відповіді
Тест 405
Згідно якої статті ПКУ визначається оскарження рішень контролюючих
органів:
1) 14
2) 56
3) 60
4) немає правильної відповіді
Тест 406
Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання
платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу .....:
1) може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час
проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках
у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства
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2) не може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час
проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках
у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства
3) може бути відкликане ВРУ під час проведення процедури його
адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення
невідповідності таких рішень актам законодавства
4) немає правильної відповіді
Тест 407
Заява про реєстрацію особи як платника податку з ПДВ подається:
1) особисто такою фізичною особою до контролюючого органу за
місцезнаходженням (місцем проживання) особи
2) безпосередньо керівником до контролюючого органу за місцезнаходженням
юридичної особи
3) представником юридичної особи - платника (з документальним
підтвердженням особи та повноважень) до контролюючого органу за
місцезнаходженням юридичної особи
4) всі відповіді правильні
Тест 408
Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків
самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або
пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому
розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ.
Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається ....:
1) узгодженою
2) не узгодженою
3) встановленою
4) немає правильної відповіді
Тест 409
В 2016 році до загальнодержавних належать податки та збори:
1) ПДВ
2) акцизний податок
3) податок на майно
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 410
В 2016 році до місцевих податків належить:
1) туристичний збір
2) єдиний податок
3) податок на майно
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 411
У разі надходження від уповноважених органів іноземних держав
документально підтверджених відомостей щодо країни походження, вартісних,
кількісних або якісних характеристик, які мають значення для оподаткування
товарів і предметів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України або
територію вільної митної зони або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з
539

митної території України або території вільної митної зони, які відрізняються
від задекларованих під час митного оформлення, контролюючий орган має
право:
1) узгодити податкові зобов'язання платника податків
2) вимагати визначити базу оподаткування та податкові зобов'язання платника
податків шляхом проведення дій на підставі відомостей, зазначених у таких
документах
3) самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов'язання
платника податків шляхом проведення дій на підставі відомостей, зазначених у
таких документах
4) немає правильної відповіді
Тест 412
Визначте, які платники (в 2016 році) не можуть бути платниками єдиного
податку першої - третьої груп:
1) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з виробництва, експорту, імпорту, продажу підакцизних
товарів
2) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з надання послуг пошти та зв'язку
3) суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які
здійснюють діяльність з організації, проведення гастрольних заходів
4) всі відповіді правильні
Тест 413
Згідно якої статті ПКУ визначається скасування рішень контролюючих органів:
1) 55
2) 14
3) 61
4) немає правильної відповіді
Тест 414
Якою вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого
органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях
(розрахунках) платника податків, та даних системи електронного
адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються
рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану
вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних
декларацій):
1) планова або позапланова; виїзна або невиїзна
2) камеральна
3) реальна
4) немає правильної відповіді
Тест 415
Якою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність,
повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а
також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за
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дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання
роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення
трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на
підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої
звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких
передбачено законом, первинних документів, які використовуються в
бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою
податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в
установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та
податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників
податків:
1) документальна
2) камеральна
3) реальна
4) немає правильної відповіді
Тест 416
Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної
перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих
податкових періодів, зобов'язаний:
1) надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у
розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого
розрахунку
2) відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що
подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт
заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти
відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового
зобов'язання з цього податку
3) не роботи зовсім нічого
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 417
Документальна планова перевірка проводиться відповідно до:
1) указу
2) розпорядження
3) плану-графіка перевірок
4) немає правильної відповіді
Тест 418
Не є предметом документальної планової перевірки:
1) своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх
передбачених ПКУ податків та зборів
2) дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового
договору
3) питання трансфертного ціноутворення, визначені ст. 39 ПКУ
4) немає правильної відповіді
Тест 419
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Який вид перевірки не передбачається у плані роботи контролюючого органу і
проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених ПКУ:
1) документальна виїзна перевірка
2) документальна невиїзна перевірка
3) документальна позапланова перевірка
4) немає правильної відповіді
Тест 420
Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не
передбачено ПКУ, в один із таких способів:
1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення
3) засобами електронного зв‘язку в електронній формі з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством
4) всі відповіді правильні
Тест 421
Вказати класифікацію податків залежно від методів обчислення:
1) кадастрові
2) декларативні
3) за джерелом виплат
4) всі відповіді правильні
Тест 422
Перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем
розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така
перевірка це:
1) документальна невиїзна перевірка
2) документальна виїзна перевірка
3) документальна позапланова перевірка
4) немає правильної відповіді
Тест 423
Перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу це:
1) документальна виїзна перевірка
2) документальна позапланова перевірка
3) документальна невиїзна перевірка
4) немає правильної відповіді
Тест 424
Згідно ПКУ обчислення суми податку на майно з об'єкта/об'єктів житлової
нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється
контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації)
власника такої нерухомості у такому порядку:
1) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази
оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п. 266.4.1 ст.
266.4. Пільги зі сплати податку (ПКУ), та пільги органів місцевого
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самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її
встановлення) та відповідної ставки податку
2) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової
нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється
виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до
підпунктів "а" або "б" п. 266.4.1 ст. 266.4. Пільги зі сплати податку (ПКУ) та
пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких
об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку
3) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із
сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в"
п. 266.4.1 ст. 266.4. Пільги зі сплати податку (ПКУ) та пільги органів місцевого
самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її
встановлення), та відповідної ставки податку
4) всі відповіді правильні
Тест 425
Перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з
незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до п. 77.2 ст. 77 ПКУ, до
контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку це:
1) документальна виїзна позапланова електронна перевірка за заявою платника
податків
2) фактична перевірка
3) документальна невиїзна позапланова електронна перевірка за заявою
платника податків
4) немає правильної відповіді
Тест 426
Перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником
податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права
власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим
органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу
готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій,
ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі
про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем
законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових
відносин з працівниками (найманими особами) це:
1) камеральна
2) фактична
3) документальна
4) немає правильної відповіді
Тест 427
Визначте, які платники (в 2016 році) не можуть бути платниками єдиного
податку першої - третьої груп:
1) фізичні та юридичні особи - нерезиденти
2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального
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пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові
установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів
3) суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що
належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює
або перевищує 25%
4) всі відповіді правильні
Тест 428
Камеральній перевірці підлягає:
1) вся податкова звітність суцільним порядком
2) весь документообіг підприємства
3) бухгалтерська звітність підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 429
Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення
камеральної перевірки:
1) обов'язкова
2) обов'язкова частково
3) не обов'язкова
4) немає правильної відповіді
Тест 430
Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється
відповідно до вимог:
1) статті 76 ПКУ
2) статті 77 ПКУ
3) статті 86 ПКУ
4) немає правильної відповіді
Тест 431
Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним
п. 154.6 ст. 154 ПКУ, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану
вартість становить не менше 5% від задекларованого доходу за звітний
податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких
становить не менше 5% від задекларованого доходу за звітний податковий
період, включаються до плану-графіка:
1) не частіше одного разу на календарний рік
2) не частіше, ніж раз на три календарних роки
3) частіше ніж раз на два календарних роки
4) немає правильної відповіді
Тест 432
Право на проведення документальної планової перевірки платника податків
надається лише у випадку, коли:
1) платника податку не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення
зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим
листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення
документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням
дати початку проведення такої перевірки
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2) платника податку не пізніше ніж за 20 календарних днів до дня проведення
зазначеної перевірки надіслано рекомендованим листом з повідомленням про
вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та
письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої
перевірки
3) платника податку не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення
зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення
документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням
дати початку проведення такої перевірки
4) немає правильної відповіді
Тест 433
Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з
таких обставин:
1) платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету
ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V ПКУ, та з
від'ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн.
2) платником податків подано в установлений законом строк податкову
декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з
трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом
3) платником податків неподано контролюючому органу уточнюючий
розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим
органом
4) немає правильної відповіді
Тест 434
Право на проведення документальної позапланової перевірки платника
податків надається лише у випадку, коли:
1) платнику податків під час проведення зазначеної перевірки вручено під
розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки
2) платнику податків по закінченню зазначеної перевірки вручено під розписку
копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки
3) платнику податків до початку проведення зазначеної перевірки вручено під
розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки
4) немає правильної відповіді
Тест 435
За яких умов замість документальної невиїзної перевірки може проводитися
документальна виїзна перевірка:
1) за наявності письмового звернення голови ВРУ
2) за наявності письмового звернення платника податків
3) за наявності письмового звернення керівника ДФС
4) немає правильної відповіді
Тест 436
Під час проведення фактичної перевірки посадовими особами, які здійснюють
таку перевірку, може проводитися хронометраж господарських операцій. За
результатами хронометражу складається:
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1) довідка, яка підписується посадовими особами контролюючого органу та
посадовими особами суб'єкта господарювання або його представника та/або
особами, що фактично здійснюють господарські операції
2) акт, який підписується посадовими особами контролюючого органу та
посадовими особами суб'єкта господарювання або його представника та/або
особами, що фактично здійснюють господарські операції
3) розпорядження, яке підписується посадовими особами контролюючого
органу та посадовими особами суб'єкта господарювання або його представника
та/або особами, що фактично здійснюють господарські операції
4) немає правильної відповіді
Тест 437
Тривалість перевірок, визначених у ст. 77 ПКУ, не повинна перевищувати:
1) 20 робочих днів для великих платників податків
2) 20 робочих днів для інших платників податків
3) 20 робочих днів для суб'єктів малого підприємництва
4) немає правильної відповіді
Тест 438
Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у ст. 78 ПКУ, для
фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, проводиться у
строк, визначений ПКУ, за наявності за два останні календарні роки одночасно
за таких умов:
1) платником податку не подано податкову декларацію про відсутність доходів
від провадження господарської діяльності
2) в контролюючих органах відсутня податкова інформація щодо: використання
платником податку найманої праці фізичних осіб; відкритих платником податку
рахунків у банках та інших фінансових установах
3) платник податку зареєстрований як платник податку на додану вартість
4) немає правильної відповіді
Тест 439
Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам
контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або
пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків:
1) до початку перевірки
2) після закінчення перевірки
3) після початку перевірки
4) немає правильної відповіді
Тест 440
Результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок)
оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими
особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними
представниками (у разі наявності). Визначте, за яких умов складається акт, а за
яких довідка:
1) акт - у разі встановлення під час перевірки порушень; довідка - у разі
відсутності порушення
2) акт та довідка - у разі встановлення під час перевірки порушень
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3) акт та довідка - у разі відсутності порушень
4) немає правильної відповіді
Тест 441
Фактична перевірка проводиться:
1) одною особою контролюючого органу у присутності посадових осіб суб'єкта
господарювання або його представника та особи, що фактично здійснює
розрахункові операції
2) двома і більше посадовими особами контролюючого органу за відсутності
посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи,
що фактично здійснює розрахункові операції
3) двома і більше посадовими особами контролюючого органу у присутності
посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи,
що фактично здійснює розрахункові операції
4) немає правильної відповіді
Тест 442
Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є
наявність:
1) в електронному документі електронного цифрового підпису платника
податку
2) ппосвідчення
3) декларації
4) немає правильної відповіді
Тест 443
Документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим
підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки,
встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата
податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу,
нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб,
суми утриманого та/або сплаченого податку це:
1) чек
2) податкова декларація
3) додатки до бухгалтерської звітності
4) немає правильної відповіді
Тест 444
Податкова декларація складається:
1) за формою, затвердженою підприємством
2) за довільною формою
3) за формою, чинною на час її подання
4) немає правильної відповіді
Тест 445
Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються
відкликаними, якщо:
1) сума податкового боргу самостійно визначається платником податків або
органом стягнення
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2) контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомленнярішення про нарахування суми грошового зобов'язання або податкову вимогу
3) контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов'язання
раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового
боргу, визначену в податковій вимозі
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 446
Ставки єдиного податку для платників третьої груп в 2016 році встановлюються у
подвійному розмірі ставок, визначених до .....:
1) суми перевищення обсягу доходу, визначеного ст. 291 ПКУ
2) доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які дають права
застосовувати спрощену систему оподаткування
3) витрат підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 447
Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або
незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку ...:
1) лист-клопотання про застосування пільги
2) заявами про застосування пільги
3) договору
4) немає правильної відповіді
Тест 448
Податковий обов'язок виникає у платника за кожним:
1) утриманням
2) податком .
3) запитом
4) немає правильної відповіді
Тест 449
Податкова декларація повинна бути підписана:
1) керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою,
яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової
декларації до контролюючого органу
2) громадянином України
3) громадянином ЄС
4) немає правильної відповіді
Тест 450
Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий
звітний (податковий) період, що дорівнює:
1) 3 рокам
2) одному робочому тижню
3) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім
календарним днем звітного (податкового) року
4) немає правильної відповіді
Тест 451
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Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити:
1) тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий)
2) прізвища всіх працюючих на підприємстві
3) строки надання відпусток
4) немає правильної відповіді
Тест 452
Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року
(новостворені), сплачують податок на прибуток:
1) на підставі уцінки
2) на підставі перерахунку
3) на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному
(податковому) році
4) немає правильної відповіді
Тест 453
Які платники податку в 2016 році сплачують податок на прибуток на підставі
податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний
(податковий) рік і не сплачують авансових внесків:
1) всі підприємства неприбуткових організацій, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ
2) всі підприємства
3) у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за
останній річний звітний (податковий) період не перевищують 20 мільйонів
гривень
4) немає правильної відповіді
Тест 454
Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені:
1) в судовому порядку
2) в цивільному позові
3) за рішення адвокатів
4) немає правильної відповіді
Тест 455
Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує, державну податкову і митну політику, прийняте за розглядом скарги
платника податків:
1) є вирішальним
2) може бути оскаржене в судовому порядку
3) є категоричним
4) немає правильної відповіді
Тест 456
Вказати рівні опису податкової системи:
1) концептуальний
2) описовий
3) управлінський
4) немає правильної відповіді
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Тест 457
Відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів
податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам,
недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть:
1) юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до
ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи
2) фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені
представники у випадках, передбачених законом
3) податкові агенти
4) всі відповіді правильні
Тест 458
До загального оподатковуваного доходу платника ПДФО включаються:
1) доходи у вигляді виграшів, призів
2) особисті витрати працівників підприємства
3) особисті витрати директора підприємства
4) немає правильної відповіді
Тест 459
Для цілей оподаткування платником податку з ПДВ є:
1) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку
2) особа, що уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, що
виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту
з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в
порядку, встановленому КМУ
3) особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну
діяльність без утворення юридичної особи
4) всі відповіді правильні
Тест 460
Визначте, які операції звільнені від оподаткування з ПДВ:
1) постачання послуг з утримання дітей у дошкільних навчально-виховних
закладах, школах-інтернатах
2) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів
залізничним та автомобільним транспортом
3) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів
морським і річковим та авіаційним транспортом
4) немає правильної відповіді
Тест 461
Підставами для припинення податкового обов'язку, є:
1) виконання - сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових
зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк
2) ліквідація юридичної особи
3) смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою
4) всі відповіді правильні
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Тест 462
Контролюючими органами вищого рівня є:
1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, - для контролюючих органів в
Автономній Республіці Крим, м. Києві та Севастополі, областях,
міжрегіональних територіальних органів та митниць
2) президент
3) прем'єр-міністр
4) немає правильної відповіді
Тест 463
Згідно ПКУ платниками ПДФО є:
1) резидент – фізична особа, яка отримує доходи як з джерела їх походження в
Україні, так і іноземні доходи
2) нерезидент – фізична особа, яка отримує доходи з джерела їх походження в
Україні
3) нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має
дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності
міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана ВРУ, щодо
доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи
прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 464
Згідно ПКУ об'єкт оподаткування податку на майно є:
1) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними
в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного
державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній
власності)
2) об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій,
створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за
рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є
неприбутковими (їх спільній власності)
3) житлової нерухомості, в т.ч. його частка
4) немає правильної відповіді
Тест 465
Органами управління податковою системою виступають:
1) фізичні особи
2) ВРУ
3) підприємства
4) немає правильної відповіді
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Тест 466
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) не здійснювати адміністрування податків, зборів, платежів
2) контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками
єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та
інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів,
платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків,
зборів, платежів
3) не надають адміністративні послуги платникам податків, зборів, платежів
4) немає правильної відповіді
Тест 467
Форма податкової декларації повинна:
1) містити необхідні обов'язкові реквізити
2) відповідати нормам та змісту відповідного податку
3) відповідати нормам та змісту відповідного збору
4) всі відповіді правильні
Тест 468
Визначте, які види перевірок мають проводити контролюючі органи:
1) правдиві
2) планові або позапланові; виїзні або невиїзні
3) реальні
4) немає правильної відповіді
Тест 469
Для цілей оподаткування платником податку з ПДВ є:
1) будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність
і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку,
визначеному ст. 183. Порядок реєстрації платників податку (ПКУ)
2) особа - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний
з виконанням угоди про розподіл продукції
3) особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на
додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням
майна, що отримане в управління за договорами управління майном
4) всі відповіді правильні
Тест 470
Фактична перевірка здійснюється:
1) без попередження платника податків
2) з попередженням про факт проведення перевірки
3) з попередження особи
4) немає правильної відповіді
Тест 471
Датою отримання доходу платника єдиного податку є:
1) дата підписання угоди
2) дата надходження коштів платнику єдиного податку у готівковій формі
3) дата отримання зарплати працівниками підприємства
4) немає правильної відповіді
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Тест 472
Податкова декларація з податку на прибуток подається за вибором платника
податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:
1) працівником (збутового відділу) підприємства
2) працівником (виробничого відділу) підприємства
3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством
4) немає правильної відповіді
Тест 473
За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи,
застосовуються такі види юридичної відповідальності:
1) особиста
2) правомірна
3) кримінальна
4) немає правильної відповіді
Тест 474
Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються
відкликаними, якщо:
1) сума податкового боргу визначається платником податків
2) сума податкового боргу визначається органом стягнення
3) рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомленнярішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в
податковій вимозі
4) немає правильної відповіді
Тест 475
Які рахунки в обліку використовуються для відображення тимчасової різниці в
сумі податку на прибуток, яка виникає внаслідок нетотожності суми прибутку
за даними бухгалтерського обліку та прибутку, який є об‘єктом оподаткування:
1) 23
2) 17
3) 60
4) немає правильної відповіді
Тест 476
На суму збільшення грошового зобов'язання надсилається окреме податкове
повідомлення-рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема
податкова вимога:
1) вручається
2) не надсилається
3) отримується
4) немає правильної відповіді
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Тест 477
У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового
зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган:
1) надсилає йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання
податкового повідомлення-рішення
2) не вручає йому податкову вимогу в порядку, визначеному для вручення
податкового повідомлення-рішення
3) не надсилає йому податкову вимогу в порядку, визначеному для не
надсилання податкового повідомлення-рішення
4) немає правильної відповіді
Тест 478
Контролюючі органи виконують такі функції:
1) не розробляють та не затверджують порядки, інструкції, положення, форми
розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до
компетенції контролюючих органів
2) не забезпечують розвиток, впровадження та технічне супроводження
інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію
процедур, зокрема, контроль за повнотою та правильністю виконання митних
формальностей, організовують впровадження електронних сервісів для
суб'єктів господарювання
3) прогнозують, аналізують надходження податків, зборів, платежів,
визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування",
джерела
податкових
надходжень,
вивчають
вплив
макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних
організацій, інших міжнародних договорів України на надходження податків,
зборів, платежів, розробляють пропозиції щодо збільшення їх обсягу та
зменшення втрат бюджету
4) немає правильної відповіді
Тест 479
Згідно ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника ПДФО не включаються такі доходи:
1) доходи від продажу об'єктів майнових прав
2) аліменти
3) доходи від продажу об'єктів немайнових прав
4) немає правильної відповіді
Тест 480
Податкова вимога повинна містити відомості:
1) про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави
2) розмір податкового боргу, який не забезпечується податковою заставою
3) обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в
установлений строк
4) правильні відповіді 1) і 3)
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Тест 481
Згідно ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника ПДФО не включаються такі доходи:
1) сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що
нараховані на цінні папери, виграші у державній грошовій лотереї
2) доходи у вигляді виграшів, призів
3) вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 482
Суб‘єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від
будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб‘єктів малого
підприємництва. Визначте, хто відноситься до суб'єктів малого
підприємництва:
1) фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні
особи - підприємці, у 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 НБУ
2) фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні
особи - підприємці, 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 НБУ
3) юридичні особи - суб‘єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будьякої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за
середньорічним курсом НБУ
4) немає правильної відповіді
Тест 483
Відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум ПДФО до
відповідного бюджету несе ....:
1) КМУ
2) ВРУ
3) юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує)
оподатковуваний дохід
4) немає правильної відповіді
Тест 484
У разі якщо після направлення податкової вимоги сума податкового боргу
змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова
вимога додатково ......:
1) вручається
2) не надсилається
3) надсилається
4) немає правильної відповіді
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Тест 485
У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує
двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган
........... податкову вимогу такому платнику податків:
1) не надсилає
2) не вручає
3) надсилає
4) немає правильної відповіді
Тест 486
Визначте обов'язкові реквізити податкової накладної:
1) податковий номер платника податку (продавця та покупця)
2) тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий)
3) звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку)
4) немає правильної відповіді
Тест 487
Згідно якої статті ПКУ в 2016 році визначається відкликання податкового
повідомлення-рішення і податкової вимоги:
1) 14
2) 60
3) 59
4) немає правильної відповіді
Тест 488
Базою оподаткування податку на майно є:
1) будівлі дитячих будинків сімейного типу
2) загальна площа об'єкта житлової нерухомості, в т.ч. його часток
3) гуртожитки
4) немає правильної відповіді
Тест 489
До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок ...:
1) доходу
2) заробітної плати
3) штрафних (фінансових) санкцій
4) немає правильної відповіді
Тест 490
Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та
прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає
відповідному контролюючому органу ...:
1) розрахунок заробітної плати
2) податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного
відшкодування, яка відображається у податковій декларації
3) податкову накладну
4) немає правильної відповіді
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Тест 491
Згідно ПКУ об‘єктом оподаткування з ПДФО нерезидента є:
1) іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України
2) іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел в ЄС
3) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його
походження в Україні
4) немає правильної відповіді
Тест 492
Контролюючі органи мають право:
1) не приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення
великих платників податків на облік у контролюючі органи, що здійснюють
податкове супроводження великих платників податків, знімати їх з обліку і
переводити до інших контролюючих органів
2) не користуватися інформаційними базами даних державних органів,
державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій,
мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами відповідно до
закону
3) застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним
контролюючим органам в установлений законом строк повідомлення про
відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення
видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання
повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунка на облік
у такого органу, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому ПКУ
розмірі
4) немає правильної відповіді
Тест 493
Під час провадження страхової діяльності юридичних осіб - резидентів
одночасно із ставкою податку на прибуток визначеною ст. 136.1 ПКУ ставки
податку на дохід в 2016 році встановлюються у таких розмірах:
1) 18%
2) 3% - за договорами страхування від об'єктів оподаткування, що визначається
3) 10%
4) немає правильної відповіді
Тест 494
Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику
податків, якщо:
1) передано посадовій особі такого платника податків під розписку
2) повідомленно по телефону
3) повідомлено в приватній розмові
4) немає правильної відповіді
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Тест 495
До загального оподатковуваного доходу платника ПДФО включаються:
1) вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування
2) аліменти
3) доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема
інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у
вигляді сум авторської винагороди
4) немає правильної відповіді
Тест 496
Згідно ПКУ в 2015 році розмір "звичайної" ПСП дорівнює:
1) 689,00 грн.
2) 1930,00 грн.
3) 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку
на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року
4) немає правильної відповіді
Тест 497
Платник податку на додану вартість зобов'язаний нарахувати податкові
зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до ПКУ, та
скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і
зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені
ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами,
необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних
або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання
або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту),
у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх
використання або починають використовуватися ....:
1) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ПКУ
2) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку
3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника
податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення
виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів
4) всі відповіді правильні
Тест 498
Згідно ПКУ не є об'єкт оподаткування податку на майно:
1) будівлі, споруди с/г товаровиробників, призначені для використання
безпосередньо у сільськогосподарській діяльності
2) об'єкт житлової нерухомості, в т.ч. його частка
3) об'єкт нежитлової нерухомості, в т.ч. його частка
4) немає правильної відповіді
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Тест 499
Згідно ПКУ у разі обчислення акцизного податку із застосуванням адвалорних
ставок базою оподаткування є:
1) вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території
України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами
без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку
2) реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів
3) переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного
засобу у підакцизний легковий автомобіль
4) немає правильної відповіді
Тест 500
За яких умов ставка податку з ПДВ встановлюються в розмірі 0%:
1) постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту
для немовлят за переліком, затвердженим КМУ
2) постачання товарів магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку,
встановленого КМУ (ст. 195.1.2 ПКУ)
3) постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та
дошкільної освіти навчальними закладами, у т.ч. навчання аспірантів і
докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких
послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури,
дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та
послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках
4) немає правильної відповіді
Тест 501
За яких умов ставка податку з ПДВ встановлюються в розмірі 0%:
1) постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової
допомоги населенню (незалежно від способу доставки) на всіх етапах доставки
до кінцевого споживача
2) постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також
постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та
відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів,
дітей-інвалідів
3) постачання товарів для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних
кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників Землі
4) немає правильної відповіді
Тест 502
Контролюючі органи мають право:
1) не звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника
податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових
установах, у тому числі при недопущенні посадових осіб контролюючих
органів до обстеження територій та приміщень
2) не звертатися до суду, якщо платник податків перешкоджає виконанню
податковим керуючим повноважень, визначених ПКУ, щодо зупинення
видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення
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арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків,
що знаходяться в банку, та зобов'язання такого платника податків виконати
законні вимоги податкового керуючого, передбачені ПКУ
3) звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що
знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо
у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість
менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом
погашення податкового боргу
4) немає правильної відповіді
Тест 503
Звітним (податковим) періодом з ПДВ є:
1) один календарний місяць або календарний квартал, у окремих, особливо
визначених ПКУ випадках
2) один календарний день
3) один календарний рік
4) немає правильної відповіді
Тест 504
Згідно ПКУ в 2016 році розмір "підвищенної" ПСП дорівнює:
1) 150 % "звичайної" ПСП
2) 609,00 грн.
3) 913,50 грн.
4) немає правильної відповіді
Тест 505
В 2016 році при здійснені операції з постачання товарів/послуг платник податку
- продавець товарів/послуг зобов'язаний ...
1) в установлений термін скласти податкову накладну
2) зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних
3) надати податкову накладну покупцю за його вимогою
4) всі відповіді правильні
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РОЗДІЛ 6
АУДИТ

Тема 1. Економічна суть, мета і завдання аудиту в умовах ринку
Фінансовий контроль залишається одним з важливих елементів ринкової
економіки. В Україні діє як державний контроль, так і незалежний аудит, які
забезпечують необхідною інформацією всі рівні управління. Новим є те, що
незалежний аудит проводиться аудиторськими фірмами, що діють на
комерційній основі за рахунок підприємств які вони перевіряють.
Закон України "Про аудиторську діяльність" був прийнятий 22 квітня 1993
року та визначив правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні
та був спрямований на створення системи незалежного контролю з метою
захисту інтересів власника.
Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" – "аудит – це
перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності
суб‘єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про
її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів
України, П(С)БО або інших правил (внутрішніх положень суб‘єкта
господарювання) згідно із вимогами користувачів".
До основних завдань (функцій) аудиту належать наступні:
перевірка фінансової звітності, декларацій та інших документів для
встановлення їх достовірності і відповідності здійснених господарських і
фінансових операцій чинному законодавству;
виявлення попередження (профілактика) порушень у фінансовогосподарській діяльності підприємств;
реальність визначення фінансових результатів;
оцінка ефективності внутрішнього контролю;
надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права,
менеджменту, маркетингу, фінансів тощо.
Предмет аудиту – це інформація про факти (явища і процеси)
господарської діяльності суб‘єкта аудиторського контролю, відображеної в
системі бухгалтерського обліку та інших джерелах інформаційної системи, що
підлягає кількісній та вартісній оцінці.
Об’єкти аудиту – це інформація про окремі або взаємопов‘язані факти
(явища, процеси) господарської діяльності суб‘єкта господарського контролю,
що відображена в системі бухгалтерського обліку та інших джерелах
інформаційної системи і підлягає кількісній і вартісні оцінці.
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Тема 2. Види аудиту та його інформаційне забезпечення
В рамках загальних параметрів поняття "аудиту" розрізняють декілька
його варіантів і класифікацій. На наш погляд найбільш доцільно поділити аудит
за наступними ознаками:
За організаційними ознаками аудит поділяють на регламентований
(обов‘язковий), договірний (ініціативний), внутрішній (відомчий) і державний.
За процесуальними ознаками, тобто в залежності від участі у проведенні
аудиту різних фахівців і аудиторських організацій, аудит поділяють на одно-,
багатопредметний (комплексний) та комісійний.
За змістом і функціями в управлінні фінансово-господарською діяльністю,
аудит поділяють на запобіжний, перманентний, ретроспективний і
стратегічний.
Відмінності аудиту від ревізії та судово-бухгалтерської експертизи (СБЕ)
зумовлені їх юридичною природою, цілями і завданнями, які вони вирішують.
Якщо ревізія комплексно досліджує фінансово-господарську діяльність
підприємства з метою її подальшого вдосконалення, то СБЕ досліджує окремі
недоліки, виявлені ревізією, подання до слідчих органів або суду до конкретних
матеріально-відповідальних та службових осіб. Аудит досліджує лише ті
питання, які поставив перед ним замовник у договорі. Аудит і СБЕ проводяться
на відміну від ревізії не за регламентованими стосунками, а по мірі виникнення
у них потреб.
Організація і методика аудиту визначається передусім належним
інформаційним забезпеченням аудитора. Зростання обсягів інформації потребує
від аудитора певної її систематизації та класифікації, оскільки без такого
підходу важко зібрати необхідні аудиторські докази, правильно оцінити
господарські явища, факти, процеси виробництва.
Аудиторський контроль ґрунтується не тільки на використанні інформації.
Він бере безпосередню участь у формуванні інформаційного забезпечення
системи управління суб‘єкта перевірки. Інформацією аудиту цікавляться також
і внутрішні (менеджери, акціонери), і зовнішні (банки, страхові компанії,
торговельні партнери, інвестори), споживачі.
Під інформаційним забезпеченням аудиту розуміють незалежно
упорядковану сукупність інформації, що формується і використовується на
різних стадіях процесу аудиту. Основу інформаційного забезпечення аудиту
становить економічна інформація, що характеризує виробничу і фінансовогосподарську діяльність суб‘єктів контролю.
Найбільш потрібну інформацію про фінансово-господарську діяльність
отримує аудитор з даних бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського
контролю, фінансової та статистичної звітності.
Тема 3. Регулювання аудиторської діяльності в Україні
Управління аудиторською діяльністю - це процес регулювання робота
аудиторських фірм, аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги,
та всієї аудиторської спільнота в державі з метою дотримання єдиних
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методологічних вимог. Під управлінням аудиторською діяльністю розуміють
процес регулювання роботи аудиторських фірм та окремих аудиторів.
Аудиторська діяльність в Україні є саморегулюючою, держава лише
встановлює перелік вимог до проведення аудиту, а методику його проведення
визначають Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України та їх
територіальні відділення шляхом затвердження стандартів, норм, положень,
інструкцій, роз'яснень.
Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими
фірмами, які уповноважені суб‘єктами господарювання на його проведення.
Аудитором може бути фізична особа, яка має кваліфікаційний сертифікат
на здійснення аудиту.
Сертифікат аудитора – це офіційний документ, який засвідчує рівень
професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм
власності на території України.
Сертифікація – визначення кваліфікаційної придатності кандидата на
здійснення аудиторської діяльності через перевірку його освіти та досвіду
роботи вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність" і складання ним
кваліфікаційного іспиту.
Права, обов‘язки та відповідальність аудитора визначаються Законом
України "Про аудиторську діяльність".
Суб‘єкти аудиторської діяльності можуть виконувати аудит тільки після
включення їх до "Реєстру аудиторських фірм і аудиторів". Відповідно до
Положення про Реєстр аудиторських фірм і аудиторів, Реєстр – офіційний
загальнодержавний реєстр аудиторських фірм (юридичних осіб) і аудиторів –
підприємців (фізичних осіб) – суб‘єктів підприємницької діяльності, які
зареєстрували свою діяльність згідно із Законом України "Про аудиторську
діяльність". За Законом України "Про аудиторську діяльність" ведення Реєстру
покладене на АПУ При включенні до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів
видається свідоцтво встановленого зразка.
Тема 4. Міжнародні стандарти аудиту та кодекс професійної етики
аудитора
Нормативи (стандарти) аудиту формують єдині основні вимоги до якості і
надійності аудиту і забезпечення відповідного рівня гарантій щодо результатів
аудиторської перевірки при їх дотриманні. Аудиторські стандарти є підставою
для вирішення спірних питань, які можуть виникати між аудитором і
замовником, та встановлення ступеня відповідальності аудиторів. Вони
забезпечують: високу якість аудиторських перевірок; впровадження в
аудиторській практиці нових наукових досліджень; дозволяють користувачам
зрозуміти процес аудиторської перевірки; створюють громадський імідж
професії; допомагають аудитору вести переговори з клієнтом; забезпечують
зв‘язок окремих елементів аудиторського процесу.
Аудит як вид діяльності відносять до інтелектуальної діяльності. У теорії і
практиці аудиту важливе місце займає професійна етика аудитора. Вона
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включає ряд принципів службової поведінки та ставлення до виконання своїх
обов‘язків.
Аудитор повинен здійснювати послуги у відповідності з МСА, а також
дотримуватись вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", бути
вільним від будь – якої зацікавленості, несумісною з чесністю, об‘єктивністю і
незалежністю.
Аудиторові необхідно дотримуватись Кодексу професійної етики,
розробленої Міжнародною федерацією бухгалтерів.
Без дотримання принципів Кодексу етики неможливо вирішувати етичні
конфлікти. У Кодексі детально описано, як діяти в багатьох типових ситуаціях і
вирішувати конфлікти, пов‘язані з етикою стосунків.
Для досягнення цієї мети, аудитор зобов‘язаний дотримуватись етичних
принципів:
Чесність. Аудитор повинен бути відвертим і чесним при виконанні своїх
професійних обов‘язків. Чесність передбачає не просто чесність, але й
справедливе ведення справ та правдивість.
Об’єктивність. Об‘єктивність висновків аудитора повинна грунтуватись
на вдумливому дослідженні діяльності клієнта, використанні достовірних
даних, застосуванні оптимальних методів їх аналізу і складання аудиторського
висновку за результатами перевірок.
Конфіденційність. Аудитор зобов‘язаний зберігати
виробничі і
комерційні таємниці клієнтів, не поширювати конфіденційну інформацію, щоб
не завдати шкоду клієнту.
Незалежність. Це є головною рисою аудитора тому, що аудитор не є
штатним працівником державного органу управління, він не підпорядкований
іншим контрольно – ревізійним органам і політичним партіям чи громадським
організаціям і не залежить від них.
Професійна поведінка. Аудитор повинен створювати і підтримувати
добру репутацію професії і утримуватись від будь – яких дій, що її
дискредитують.
Технічні стандарти. Аудитор повинен надавати послуги відповідно до
технічних і професійних стандартів, дотримуючись нормативних документів
клієнта в тій мірі, в якій вони сумісні з вимогами порядності, об‘єктивності і
незалежності, при обов‘язковому виконанні аудиторських стандартів.
До якісних критеріїв інформації, відображеній у фінансовій звітності,
прийнятих в міжнародній практиці з аудиту, належать такі: наявність та
можливість викривлень; повнота відображення інформації; точність
відображення інформації; відповідність інформації даним облікових регістрів
тощо.
Посилаючись на Закон України "Про аудиторську діяльність" основними
критеріями, за якими оцінюються показники фінансової звітності є
достовірність і повнота балансу і звітності.
При проведенні аудиту фінансової звітності, а також при виконанні інших
аудиторських послуг головною проблемою є проблема визначення необхідного
переліку критеріїв. Від правильного вибору таких критеріїв, ознак залежить
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рівень якості роботи аудитора, об‘єктивність його думки про перевірену
фінансову звітність та іншу економічну інформацію, при аудиті фінансової
звітності такими критеріями будуть твердження, на основі яких підготовлено
саму фінансову звітність.
Організація аудиту фінансової звітності. У процесі розвитку
аудиторської діяльності відбувається еволюція методики і техніки аудиту, його
переорієнтації із виявлення помилок, зловживань, шахрайств на підтвердження
законності, об‘єктивності фінансової звітності. Викриття шахрайства не є
метою аудиторської перевірки і розглядається аудиторською фірмою лише як
одна з причин помилок у фінансовій звітності. Аудиту підлягають зони
підвищеного ризику, тому при аудиті розглядають лише помилки, що суттєво
впливають на рішення користувачів.
Під час призначення персоналу для проведення перевірки треба врахувати:
кількісний склад; якісний склад; терміни і види робіт.
Західні фірми призначають для аудиту групу у складі: партнера,
менеджера (керівника), старшого аудитора, аудитора, асистента.
Кожен з них має своє коло обов‘язків:
партнер несе загальну відповідальність, вирішує найбільш складні
питання, затверджує план-графік, приймає рішення щодо аудиторського
висновку;
менеджер відповідає за поточні відносини з клієнтом, розробляє робочі
документи;
старший аудитор здійснює поточну аудиторську перевірку, складає
програми, контролює молодших співробітників;
аудитор виконує перевірку;
асистент аудитора виконує завдання аудитора.
Кількісний склад групи повинен враховувати обсяг робіт та бюджет витрат
часу. Витрати часу розраховуються виходячи із кількості днів перевірки,
терміну роботи в день та кількості аудиторів, а на етапі планування –
уточнюються.
Методи аудиту фінансової звітності. В процесі свого функціонування
аудиторський контроль сформував свій метод у системі прикладних наук.
Метод аудиту у здійсненні своїх функцій використовує загальнонаукові методи
дослідження та власні методичні прийоми.
Метод аудиту являє собою сукупність прийомів і способів, за допомогою
яких ведеться дослідження предмета та об‘єктів аудиторської діяльності.
Передусім це загальні методичні прийоми, такі як індукція, дедукція, аналіз,
синтез, які базуються на методах філософії..
Власні методичні прийоми аудиторського контролю являють собою
прийоми, що вироблені практикою на основі досягнень економічної науки.
Вони характеризуються взаємним проникненням в однорідні галузі наук.
Важливе теоретичне і практичне значення для розуміння власних прийомів
аудиту та їх використання у процесі аудиторської перевірки має науково
обгрунтована їх класифікація. Методичні прийоми аудиту можна об‘єднати у
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чотири групи: органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні та
методи узагальнення і реалізації результатів аудиту.
Тема 5. Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього
контролю
Поняття аудиторського ризику та його види. Згідно з МСА
аудиторський ризик являє собою можливу небезпеку того, що аудитор
висловить невідповідну аудиторську думку у випадках, коли у фінансовій
звітності мають місце суттєві перекручення.
Нульовий ризик свідчить про абсолютну впевненість аудитора у
вірогідності інформації. Зважаючи на те, що аудиторський ризик знаходиться в
межах від 0 до 1 (або від 0 до 100%), то між бажаним аудиторським ризиком і
плановою інформаційною базою для аудиту склалася така залежність: чим
менший аудиторський ризик, тим більшу кількість інформації слід залучати для
тестування.
Міжнародним стандартами аудиту передбачена класифікація ризиків або
загальний ризик має три складові:
1. Властивий ризик.
2. Ризик системи контролю (ризик контролю).
3. Ризик невиявлення помилок (ризик невиявлення).
Властивий ризик (невід‘ємний, притаманний ризик) являє собою ризик
викривлення залишку на рахунку, який може бути суттєвим, окремо або разом
із викривленням залишків на інших рахунках, якщо припустити відсутність
відповідних заходів внутрішнього контролю.
Ризик контролю – це ризик неефективності внутрішнього контролю.
Системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю не завжди можуть
функціонувати настільки ефективно, щоб своєчасно запобігати помилкам або
викривати їх та виправляти.
Ризик невиявлення полягає у тому, що аудиторські процедури не завжди
можуть виявити помилки у залишку на певному рахунку або з певної операції.
Модель аудиторського ризику.
АР = ВР * РК * РН,
де: АР – загальний ризик аудитора;
ВР – властивий ризик;
РН – ризик невиявлення.
Поняття "суттєвості" в аудиті. Помилки і шахрайство. Під час аудиту
аудитор повинен оцінювати суттєвість у взаємозв‘язку з аудиторським ризиком.
Аудиторська перевірка фінансових звітів має на меті встановити, чи
складені вони у всіх суттєвих аспектах відповідно до визначеної
концептуальної основи фінансової звітності. Оцінка суттєвості є предметом
професійного судження. Під рівнем суттєвості розуміється те граничне
значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якого кваліфікований
користувач цієї звітності з великим ступенем імовірності не зможе робити на її
основі правильні висновки і приймати правильні економічні рішення
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Помилка являє собою результат ненавмисних дій посадових осіб.
Шахрайство – це навмисне викривлення облікових даних посадовими особами
підприємства. Шахрайство може здійснюватись шляхом маніпуляції
обліковими записами, фальсифікації первинних документів і облікових
реєстрів, навмисних змін записів в обліку, які перекручують суть
господарських операцій з метою порушення законодавства або прийнятої на
підприємстві облікової політики, а також
навмисний пропуск або
приховування результативних записів або документів, навмисне не висвітлення
змісту відображених операцій, незаконне отримання в особисту власність
грошових і матеріальних цінностей.
Тема 6. Планування аудиту
Стадії аудиторського процесу та їх характеристика. Сукупність
організаційних, методичних і технічних процедур становлять аудиторський
процес, який складається з наступних стадій: початкова, дослідна і
завершальна.
На початковій стадії аудиту визначається об‘єкт дослідження й
здійснюється організаційно-методична підготовка.
Дослідна стадія аудиту проходить безпосередньо на підприємстві. Для
здійснення якісної та своєчасності перевірки мають бути створені відповідні
умови, аудиторам надані засоби оргтехніки тощо.
Завершальна стадія аудиту включає узагальнення і реалізацію результатів
аудиту. На цій стадії аудиту необхідно згрупувати виявлені недоліки, скласти
нагромаджувальні відомості порушень, аналітичні таблиці, розрахунки,
графіки, узагальнити та відобразити результати перевірки у аудиторському
висновку.
Планування аудиту. Планування аудиту включає визначення його
стратегії і тактики складання загального плану аудиторської перевірки,
побудову аудиторської програми і аудиторські процедури, оцінювання
аудиторського контролю.
Обсяг робіт з планування аудиту залежить від масштабу і складності
аудиту, кваліфікації аудитора і його практичного досвіду, бізнесу клієнта,
наявності постійних замовників, чинного законодавства.
Процес планування аудиторської діяльності доцільно розмежувати на два
види: планування аудиторської діяльності як одного із видів бізнесу;
планування аудиту та інших видів послуг як конкретне виконання робіт для
того чи іншого суб‘єкта підприємницької діяльності.
Залежно від часу і періоду складання плану аудиторської діяльності
планування можна класифікувати на поточне, стратегічне і оперативне.
Планування – це процес вироблення аудиторської стратегії Планування
ведеться протягом усієї аудиторської перевірки. Аудитор повинен скласти
графік завершення основних етапів перевірки. Графік виступає засобом
контролю за роботою аудитора. При складанні графіка мають враховуватись
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вимоги клієнта. Потім аудитор повинен підготувати програму перевірки,
докладно перерахувати процедури, які необхідно провести під час аудиту.
Програма аудиторської перевірки – це основа детального планування
часу і витрат.
Стратегічне планування роботи аудиторської фірми передбачає передбачає
розробку аудиторською фірмою плану не менш як на три роки. Від нього
залежать специфіка подальшої діяльності аудиторської фірми, організаційна
структура, підбір персоналу тощо. Стратегічний план розробляється на
перспективу і охоплювати усі аспекти діяльності аудиторської фірми.
Поточне планування передбачає розробку бізнес-плану для аудиторської
фірми на поточний рік. Механізм розробки і складання поточного бізнес-плану
аналогічний стратегічному, однак відрізняється від нього терміном і може бути
дещо конкретизованим. Загалом стратегічне і поточне планування належить до
планування бізнесу, а не конкретної аудиторської перевірки фінансової
звітності суб‘єктів господарювання або виконання інших супутніх видів робіт.
Тема 7. Аудиторські докази
Аудиторські докази – це вся інформація, яку використовує аудитор для
формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка; вони
охоплюють інформацію, яка міститься в облікових записах, що є основою
фінансових звітів та іншої інформації.
Аудиторські докази є накопичувальними за характером, охоплюють
аудиторські докази, отримані від аудиторських процедур, виконаних в ході
аудиторської перевірки, і можуть містити докази, отримані з інших джерел,
таких як попередні аудиторські перевірки та процедури контролю якості на
фірмі щодо прийняття клієнтів та продовження роботи з ними.
До аудиторських доказів належать: первинні документи; облікові записи,
які є основою для складання фінансових звітів; будь-яка підтверджуюча
інформація з інших джерел.
Аудиторські докази одержують унаслідок поєднання тестів систем
контролю та процедур перевірки на суттєвість.
Тести контролю – це тести, що проводяться з метою отримання
аудиторських доказів щодо відповідності та ефективності функціонування
систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.
Процедури по суті – це перевірки виконані для отримання аудиторських
доказів з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах.
Є два типи процедур по суті:
а) узгодження фінансових звітів з первинними обліковими записами;
б) перевірка суттєвих журнальних проводок та інших коригувань,
зроблених під час складання фінансових звітів.
За джерелами надходження докази поділяються на: внутрішні ( отримані
від особи, що перевіряється); зовнішні (отримані з інших джерел).
За характером розрізняють такі докази: візуальні (результати огляду,
спостереження); документальні (інформація, отримана з паперових,
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електронних та інших носіїв; усні (отримані при опитуванні персоналу або у
формі заяв від керівництва).
Методичні прийоми, які використовуються для отримання доказів.
Аудитор одержує докази внаслідок застосування однієї або декількох
процедур. Детальний опис цих процедур подається у МСА (500-580).
Тривалість таких процедур залежить від часу, протягом якого аудиторські
докази буде знайдено.
До таких процедур належать наступні:
Перевірка записів або документів складається з вивчення записів,
документів або матеріальних активів. Перевірка записів і документів надає
аудиторові докази різного ступеня достовірності залежно від їх виду, джерела, а
також від ефективності заходів внутрішнього контролю.
Перевірка матеріальних активів полягає в фізичній перевірці активів, яка
може надати достовірні аудиторські докази щодо їх існування, але
необов‘язково докази прав та зобов‘язань чи оцінки вартості активів.
Спостереження полягає у стеженні за процесом або процедурою, яка
виконується іншими особами, наприклад, за підрахунком товарно-матеріальних
цінностей працівниками фірми або за виконанням інших процедур контролю,
але не з точки зору аудиту.
Запит – це звернення за інформацією до обізнаних осіб суб‘єкта
господарювання або поза його межами. Запити можуть бути різними: від
офіційних письмових запитів, адресованих третім сторонам, до неофіційних
усних запитів, адресованих працівникам підприємства. Відповіді на запит
можуть забезпечити аудитора інформацією, якою він раніше не володів або яка
підтверджує аудиторські докази.
Підтвердження складається з відповіді на запит щодо інформації, яка
міститься в облікових записах. Наприклад, аудитор зазвичай шукає
безпосереднього підтвердження дебіторської заборгованості через контакт з
дебіторами.
Перерахування полягає у перевірці арифметичної точності показників
первинних документів та реєстрів обліку у самостійному проведенні
підрахунків або із застосуванням інформаційних технологій.
Повторне виконання полягає в незалежному виконанні аудитором
процедур чи заходів контролю, які початково виконувалися як частина системи
внутрішнього контролю суб‘єкта господарювання, або вручну тощо.
Аналітичні процедури полягають в аналізі найважливіших показників і
співвідношень, зокрема підсумковому дослідження відхилень і взаємозв‘язків,
які суперечать іншій інформації, або відхиляються від очікуваних показників.
Тема 8. Робочі документи аудитора
Робоча документація – це записи, за допомогою яких аудитор фіксує
проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні
висновки. У ній міститься інформація, яка, на думку аудитора, є важливою і
повинна підтвердити положення та пропозиції аудиторського висновку.
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Аудиторський файл – це одна чи кілька папок або інших носіїв
інформації, в фізичній чи електронній формі, що містить записи, які становлять
аудиторську документацію за конкретним завданням.
Робочі документи: допомагають планувати і проводити аудиторську
перевірку; містять аудиторські докази, отримані в результаті проведення
аудиторської роботи, на підтримку думки аудитора.
З погляду практичного застосування, документи аудиторської фірми
мають бути розділені за їхнім призначенням на:адміністративні документи;
документацію, пов‘язану з проведенням аудиту.
Форма та зміст робочих документів.
Аудитор повинен скласти робочі документи, достатньо повні і докладні
для відображення всіх процедур аудиторської перевірки. Робоча документація
аудитора виконує наступні функції: обгрунтовує твердження в аудиторському
висновку та свідчить про відповідність процедур аудиту нормативам; полегшує
процес керування, нагляду та контролю за якістю аудиторської перевірки;
сприяє виробленню методології аудиторської перевірки, допомагає аудиторові
в роботі.
На форму і зміст робочих документів впливають такі чинники: характер
завдання; форма аудиторського висновку; характер і складність бізнесу;
характер і стан системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю
суб‘єкта господарювання; ідентифіковані ризики суттєвого викривлення;
важливість отриманих доказів; потреба (за певних обставин) у керівництві,
нагляді і перевірці роботи, виконуваної асистентами; використання під час
аудиторської перевірки конкретних методів і прийомів; необхідність
документувати висновок або основу для висновку у разі, якщо їх важко
визначити з документації про виконану роботу або отриманих аудиторських
доказів.
Після перевірки робочі документи залишаються у аудитора. Він має
право складати довідки на підставі витягів з них. Але його право власності
обмежене етичними нормами та забезпеченням конфіденційності інформації.
Робочі документи аудитора не можуть використовуватися як частина
фінансової документації клієнта або її заміна.
Тема 9. Аудит активів і пасивів підприємства
Мета аудиту окремих об‘єктів (активів, пасивів) полягає в одержанні
належних і достатніх аудиторських доказів про те, що їх облік відповідає
законодавчим і нормативним вимогам, а інформація про них у фінансовій
звітності є достовірною у всіх суттєвих аспектах.
Завдання аудиту запасів полягає в перевірці: реальності існування запасів;
права власності на них; правильності їх визнання і оцінки; правильності і
повноти обліку надходження, документального оформлення та руху запасів;
документів з інвентаризації запасів та відображення її результатів в обліку;
правильності та достовірності подання інформації про запаси у фінансовій
звітності та примітках до неї.
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Завдання аудиту необоротних активів полягають у перевірці: реальності їх
існування на певну дату; права власності на них; правильності документального
оформлення їх надходження, використання і вибуття; правильності
нарахування амортизації; законності і правильності відображення в обліку
операцій з необоротними активами; правильності і достовірності подання
інформації про необоротні активи у фінансовій звітності.
Метою аудиту з обліку витрат діяльності є встановлення достовірності
первинних даних щодо накопичення і списання витрат діяльності, повноти та
своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та
регістрах обліку, правильності ведення обліку витрат діяльності та його
відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо
витрат діяльності, наведеної у звітності господарюючого суб‘єкта.
Завданнями аудиту операцій з обліку витрат є: встановлення правильності
документального оформлення накопичення та списання витрат діяльності;
перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат та наступного їх
включення до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг ) відповідно до
прийнятого на підприємстві методу обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції; підтвердження правильності методу розподілу
непрямих витрат, що використовується, і закріплюється в наказі про облікову
політику; перевірка правильності та обгрунтованості планування розміру
прямих витрат; вивчення правильності накопичення, розподілу та списання
загальновиробничих витрат тощо.
Завдання аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості полягають
у перевірці: реального існування залишків грошових коштів на відповідних
рахунках та дебіторської заборгованості на визначену суму; правильності
відображення в обліку операцій з грошовими коштами; правильності і
відповідності облікової політики відображення в обліку дебіторської
заборгованості; правильності і достовірності подання і розкриття інформації
про залишки грошових коштів, їх рух а також дебіторської заборгованості в
фінансовій звітності та примітках до неї.
Основними завданнями аудиту власного капіталу є наступні: перевірка
правильності формування та відображення в обліку власного капіталу;
перевірка правильності відображення власного капіталу у фінансовій звітності.
Завданнями аудиту довгострокових зобов‘язань є: перевірка реальності
існування
довгострокових
зобов‘язань;
перевірка
правильності
документального оформлення довгострокових зобов‘язань; перевірка
правильності відображення інформації про довгострокові зобов‘язання у
фінансовій звітності.
Завдання аудиту поточних зобов‘язань: перевірка реальності існування
поточних зобов‘язань на визначену дату; перевірка права власності та
правильності оцінки поточних зобов‘язань; перевірка правильності їх
документального оформлення; перевірка законності і правильності
відображення їх в обліку; перевірка правильності і достовірності подання
інформації про поточні зобов‘язання у фінансовій звітності.
571

Тема 10. Основні процедури та методика аудиту фінансової звітності
Вибір аудиторських процедур і методики аудиту фінансової звітності
впливає зміст аудиторського завдання щодо висловлення думки аудитора
стосовно цих фінансових звітів.
Згідно з МСА аудитор повинен керуватися такими нормативними
документами: МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової звітності"; МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора"; МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у
звіті незалежного аудитора"; МСА 710 "Порівняльна інформація – відповідні
показники і порівняльна фінансова звітність"; МСА 720 "Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність"; МСА 800 "Особливі міркування – аудити
фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ
спеціального призначення". Етапи перевірки фінансової звітності:
1) перевірка правильності заповнення адресної частини;
2) визначення виду діяльності підприємства (необхідне для правильного
розмежування доходів і витрат підприємства за основною та іншою
діяльністю);
3) перевірка правильності заповнення звітності за формою: наявність усіх
передбачених показників, відсутність підчисток і виправлень;
4) логічний аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у звітності з
високим ризиком, тобто тих, де найвірогідніша можливість виявлення
шахрайства чи помилок в обліку і звітності. Залежно від цього визначають ті
операції й активи, які повинні бути перевірені ретельніше, і ті, де можна
покластися на інформацію клієнта;
5) рахункова перевірка, тобто зіставлення і перевірка взаємозв'язку показників,
відображених у різноманітних формах бухгалтерської звітності;
6) перевірка показників форм фінансової звітності;
7) встановлення суттєвості виявлених відхилень у показниках фінансової
звітності.
Тема 11. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
Вимоги до складання аудиторського висновку за результатами завдань з
надання впевненості, до яких відноситься аудит фінансової звітності, викладені
у МСА МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності" а також інших міжнародних стандартів: МСА 705 "Модифікації
думки у звіті незалежного аудитора"; МСА 706 "Пояснювальні параграфи та
параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" аудиторський
висновок – це документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та
передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової
звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися
при її складанні. Аудиторський висновок повинен містити чітко сформульовану
думку про склад фінансовий звітів суб‘єкта господарювання. При складанні
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аудиторського висновку під час аудиту фінансових звітів для зовнішніх
користувачів доцільно застосовувати Міжнародні стандарти аудиту.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) обов‘язково повинен
містити такі елементи. Зміст елементів аудиторського висновку (звіту
незалежного аудитора) подано у табл. 1.
Таблиця 1.
Зміст елементів аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора)
Основні елементи
аудиторського
висновку
Заголовок
аудиторського
висновку
Адресат
Вступний параграф

Зміст

запис про те, що аудит здійснюється незалежним аудитором; назва
аудиторської фірми (аудитора); повна назва суб‘єкта
господарювання; час перевірки
назва адресата, кому призначений висновок
перелік перевірених фінансових звітів; посилання на важливі
аспекти облікової політики та інші пояснювальні примітки; дата та
період, якого стосуються фінансові звіти
Відповідальність
розробка, впровадження та застосування внутрішнього контролю;
управлінського
вибір та застосування відповідної облікової політики; подання
персоналу
облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах
Відповідальність
Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо фінансових
аудитора
звітів на основі результатів аудиторської перевірки; посилання на
концептуальну основу фінансової звітності (із зазначенням країни
походження концептуальної основи фінансової звітності, якщо
концептуальна основа не є МСБО); виконання аудиторських
процедур; оцінка відповідності використаної облікової політики,
коректності облікових оцінок; достатність і відповідність
аудиторських доказів
Думка аудитора
думка аудитора про перевірену звітність, ведення бухгалтерського
обліку, її відповідність у всіх суттєвих аспектах чинному
законодавству
Інші питання
додаткові пояснення стосовно відповідальності аудитора під час
перевірки фінансових звітів
Дата аудиторського вказується дата аудиторського висновку на день завершення
висновку
аудиторської перевірки, але не раніше, ніж дата, на яку отримані
достатні та відповідні аудиторські докази
Адреса аудиторської місце фактичного знаходження аудиторської фірми (аудитора)
фірми
Підпис аудитора
підпис керівника аудиторської фірми, який має сертифікат
аудитора

Види аудиторських висновків та їх характеристика.
Модифіковані висновки – це такі висновки, що мають не безумовнопозитивне висловлення думки аудитора, тобто висновки відмінні від безумонопозитивних. МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора"
встановлює стандарти та надає рекомендації щодо модифікації висновку.
Модифіковані аудиторські висновки:
- аудиторський висновок із умовно-позитивною думкою;
- аудиторський висновок із негативною думкою;
- аудиторський висновок із відмовою від висловлення думки.
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Тема 12. Підсумковий контроль
Контроль якості аудиторських послуг. Кодекс Професійної Етики
аудиторів зазначає, що характерною рисою професії аудитора є прийняття
відповідальності перед громадськістю.
Питання контролю якості аудиторських послуг на сьогодні регулюється і
здійснюється на різних рівнях.
Заходи контролю якості на рівні професійної організації, акредитованої
АПУ:
1. Затвердження стандартів і відповідних рекомендацій для аудиторів.
2. Складання програми перевірки якості , погодженої членами організації.
3. Забезпечення професійної компетенції, осіб, залучених до аудиторських
перевірок.
4. Освітні і дисциплінарні заходи тощо.
Елементи системи контролю якості на рівні внутріфірмового контролю.
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" та відповідно до
МСА, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту та Положення 1
АПУ здійснює зовнішні перевірки якості аудиторських послуг в Україні.
Об‘єктом контролю є ефективність роботи систем контролю якості
суб‘єктів аудиторської діяльності. Природа, обсяг і формальність політики і
процедур контролю якості суб‘єктів аудиторської діяльності повинні бути
достатніми і відповідати обсягу діяльності суб‘єкта господарювання, кількості
його офісів, ступеню автономності повноважень, наданих персоналові та
офісам, знанню і досвідові персоналу, природі і складності практики фірми,
ефективності здійснення контролю.
Тема 13. Реалізація матеріалів аудиту
Користувач результатів аудиту – це фізична або юридична особа,
зацікавлена у достовірності інформації, що підлягає аудиту. Адже саме
користувач у майбутньому буде в подальшому приймати відповідні рішення,
ґрунтуючись на матеріалах аудиту. Вважаючи звітну інформацію за достовірну.
Реалізація матеріалів аудиту. Крім зовнішніх регулюючих або наглядових
органів, яким аудитор надсилає інформацію з питань аудиту суб‘єкта
господарювання, аудитор повинен вчасно повідомляти таку інформацію, яка
має значення для самого управління й виявлена у процесі аудиторської
перевірки фінансових звітів. Це дає можливість особам, відповідальним за
управління вжити відповідних заходів.
Надання рекомендацій щодо інформування управлінського персоналу з
питань аудиту подано у МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту
найвищому управлінському персоналу".
Цим МСА визначено форми повідомлення інформації. Аудитор може
повідомляти інформацію управлінському персоналу усно або письмово. На це
впливають такі фактори: розмір, операційна структура, організаційно-правова
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форма суб‘єкта господарювання і процес повідомлення інформації на суб‘єкті
господарювання, де проводиться аудиторська перевірка; характер, чутливість і
важливість інформації з питань аудиту, яка має значення для управління;
домовленість щодо регулярних зустрічей або звітування про інформацію з
питань аудиту, яка має значення для управління; обсяг постійних контактів та
контакти, які підтримує аудитор з управлінським персоналом.
Аудиторські фірми чи аудитори несуть відповідальність за виконані або
здійснені процедури, які не відповідають законодавчим актам у практиці аудиту
оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації.
Так, вони несуть відповідальність за незалежне виконання своїх
зобов‘язань, якщо вони не встановили дійсні результати оцінки за
справедливою вартістю та розкриття інформації. Розмір майнової
відповідальності може досягнути розмірів фактично завданих замовнику
збитків. Всі суперечки, як зазначено в Законі України "Про аудиторську
діяльність", між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником
вирішуються у встановленому порядку з додержанням вимог цього Закону.
Відповідальність за дії, вказані в п. 4: Аудиторська палата України може
застосовувати до аудитора стягнення у вигляді попередження, призупинення дії
сертифікату на строк до одного року або анулювання сертифікату.
Тема 14. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види
Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" аудитори
(аудиторські фірми) можуть надавати аудиторські послуги, пов‘язані з їх
професійною діяльністю. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори
(аудиторські фірми), визначає АПУ відповідно до стандартів аудиту.
Відповідно до МСА і Законом України "Про аудиторську діяльність"
послуги, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), наступні:
1. Завдання з надання впевненості;
2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг;
3. Інші послуги, пов‘язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських
фірм);
4. Організаційне та методичне забезпечення аудиту.
До завдань з надання впевненості належать:
аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.
завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
фінансової інформації.
До супутніх послуг, визначених Міжнародними стандартами супутніх
послуг, належать: завдання з виконання погоджених процедур; завдання з
підготовки фінансової інформації.
До інших послуг, пов‘язані з професійною діяльністю аудиторів
(аудиторських фірм), визначені Законом України "Про аудиторську діяльність":
ведення бухгалтерського обліку; складання фінансових звітів; відновлення
бухгалтерського обліку, консультації з питань бухгалтерського обліку та
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фінансової звітності; консультації з питань системи внутрішнього контролю;
консультації з питань оподаткування; складання податкових декларацій та
звітів; консультації з питань застосування інформаційних технологій;
консультації з питань управління та ведення бізнесу; розробка для замовника
документів, необхідних для легалізації та організації та здійснення
господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила,
посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо);
проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань
бухгалтерського, управлінського, фінансового та податкового обліку, та з
питань внутрішні нього контролю та управління; представлення інтересів
замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах,
організаціях або в суді; нші види аудиторських послуг, які не суперечать
стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора тощо.
До організаційного та методичного забезпечення аудиту належать:
розробка та видання методичних матеріалів; проведення професійних тренінгів
для практикуючих аудиторів; здійснення заходів з контролю якості
аудиторських послуг.
Встановлення положень та надання рекомендацій стосовно професійної
відповідальності виконавця, а також форми і змісту висновку (звіту), що
надається у зв‘язку із виконанням супутніх послуг аудиторської фірми
розкриває МССП 4400 "Завдання з виконання погоджених процедур стосовно
фінансової інформації", МССП 4410 "Завдання з підготовки фінансової
інформації".
Тема 15. Внутрішій аудит, його об’єкти і суб’єкти
Внутрішній контроль є одним із способів контролю за правомірністю та
ефективністю діяльності усіх підрозділів підприємства. Внутрішній аудит є
одним із видів внутрішнього контролю.
Система внутрішнього контролю – це сукупність політики і процедур,
прийнятих керівництвом економічного суб‘єкта з метою забезпечення
організованого і ефективного ведення господарської діяльності, що включає
суворе дотримання вимог і політики керівництва, збереження активів,
попередження і виявлення випадків обману та шахрайства, точність і повноту
облікових записів, а також підготовку надійної фінансової інформації.
Внутрішній контроль поділяється на попереджувальний, пошуковий,
директивний, пом‘якшувальний або компенсуючий.
Попереджувальний – заходи контролю, що попереджують небажані дії.
Пошуковий – з‘ясовує небажані події, що вже сталися.
Директивний – розробляє стратегію, політику, процедури тощо.
Пом‘якшувальний або компенсуючий – проводить заходи контролю, які
компенсують частково відсутній контроль.
До об'єктів внутрішнього аудиту відносяться: матеріальні, трудові та
фінансові ресурси; джерела цих ресурсів; господарські процеси; економічні
результати господарської діяльності; організаційні форми та методи управління
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тощо.
Функції внутрішнього аудиту полягають у поліпшенні контролю всередині
підприємства та виконанні захисної ролі, пов'язаної зі зберіганням активів,
отриманням точної інформації про наявність майна власника. Вони охоплюють,
зокрема, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності та ефективності
функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.
Суб‘єктами внутрішнього аудиту є керівник, начальники структурних
підрозділів, у т.ч. обліково-фінансові служби ревізійні комісії, служби
внутрішнього аудиту.
Оцінка ефективності діяльності відділу внутрішнього аудиту – це
систематичний, чітко організований процес, спрямований на співвідношення
витрат результатів, а також на відповідність цих результатів результатам
діяльності відділу в минулому. Результати оцінки служать підсумковими
індикаторам які фокусують увагу на основних проблемах роботи з персоналом,
таких як якість виконаної роботи, задоволення працівників, виконавча
дисципліна, плинність кадрів тощо.
Тема 16. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
Способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту. Внутрішні аудитори
повинні аналізувати та документально підтверджувати отриману інформацію.
Комплекс інформаційного забезпечення залежно від потреб аудиторського
процесу можна класифікувати на вхідну і вихідну інформацію.
Вхідну інформацію залежно від джерела її формування, а також змісту
поділяють на нормативно-правову (закони, постанови, укази та інші
нормативно-правові акти), нормативно-довідкову (формується керівництвом
фірми-клієнта для забезпечення управлінських цілей, до якої відносяться
засновницькі документи, внутрішні організаційні документи, накази,
розпорядження бізнес-плани, договори тощо), фактографічну (сукупність даних
економічного характеру про здійснені господарські операції, яка накопичується
в первинних документах, реєстрах обліку, формах звітності) і організаційну, яка
формується керівником служби внутрішнього аудиту на першому етапі процесу
аудиту і міститься у загальному плані аудиту, програмі аудиту, графіках роботи
аудиторів, розрахунках суттєвості і ризику.
Формуванню вихідної (контрольної) інформації передує етап виконання
аудиторських процедур з метою отриманні доказів щодо предмету завдання
керівництва підприємства. Вихідну інформацію залежно від ступеня
узагальнення відомостей, поділяють на проміжну і підсумкову.
Проміжна контрольна інформація формується в ході накопичення,
групування і попередньої систематизації виявлених у процесі аудиту відхилень,
порушень, помилок у фінансово-господарській діяльності підприємства.
Підсумкова інформація являє собою вищий рівень узагальнення
контрольної інформації за результатами проведення аудиту. До цих видів
інформації відносяться аудиторський звіт та висновок.
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На якість виконання контрольних процедур безпосередньо впливають
аспекти методології і методики процесу внутрішнього аудиту.
Методологія внутрішнього аудиту являє собою сукупність прикладних
засобів, спрямованих на вивчення порядку організації служби внутрішнього
аудиту.
Дослідження
об‘єктів
аудиту
здійснюється
за
допомогою
загальнонаукових методів та спеціальних прийомів. До загальнонаукових
методів належать: індукція, дедукція, синтез, аналіз, аналогія, абстрагування,
конкретизація, моделювання, класифікація.
До спеціальних прийомів аудиту належать: спостереження, опитування,
підтвердження, підрахунок, аналітичний огляд тощо.
Тема 17. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту
Узагальнення роботи внутрішнього аудитора. Формування підсумкової
контрольної інформації є завершальним етапом процесу внутрішнього аудиту
фінансово-господарської діяльності фірми. Носії цієї інформації є офіційними
документами, які відображають думку аудитора по відношенню до вірогідності та
об'єктивності фінансової звітності. У зв'язку з цим необхідно чітко визначати
вимоги до структури, змісту і оформленню робочої документації внутрішнього
аудитора.
Робоча документація аудиторської перевірки готується внутрішніми
аудиторами і перевіряється керівником служби внутрішнього аудиту. В цих
документах подається перелік отриманої інформації, а також результати її аналізу.
Робоча документація внутрішньої аудиторської перевірки може зберігатися
на паперових або електронних носіях. Якщо робоча документація внутрішнього
аудитора зберігається не на паперових носіях, необхідно врахувати можливості її
дублювання.
Архіви робочої документації з проведення аудиту повинні знаходитись у
службі внутрішнього аудиту, і доступ до них мають тільки уповноважені особи.
Підсумкова інформація за результатами внутрішнього аудиту має бути
оформлена Аудиторським звітом (Актом аудиторської перевірки) і
Аудиторським висновком.
Структура вступного розділу аудиторського звіту може мати такий вигляд:
1. Заголовок (найменування конкретного документа аудиторського звіту).
2. Повна назва підприємства (або об'єкта, який підлягав аудиту).
3. Прізвище внутрішнього аудитора, який проводив аудиторську перевірку.
4. Посилання на реквізити календарного плану діяльності служби
внутрішнього аудиту, відповідно до якого проведено аудит.
5. Період і час проведення робіт.
6. Визначення межі відповідальності керівництва підприємства і аудиторів.
7. Масштаб аудиту і склад перевіреної документації (відповідно до плану).
8. Посилання на нормативну базу, якою керувався аудитор під час
проведення аудиту.
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Зміст основного розділу аудиторського звіту залежить від типу
підприємства, особливостей його функціонування, видів діяльності та від
конкретного завдання, визначеного керівництвом підприємства. Структура
звіту внутрішнього аудитора. Головними моментами основного розділу
аудиторського звіту можуть бути:
1. Загальні відомості про фірму.
2. Економіка і бізнес-планування
3. 3.Комерційна (або інші види) діяльності.
4. Формування статутного капіталу.
5. Операції з грошовими коштами, цінними паперами та іншими цінностями.
6. Розрахунки.
7. Формування фінансових результатів і використання прибутку.
8. Кредити та фінансування.
9. Стан бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю.
10.Експертна діагностика фінансового стану підприємства.
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Тест 1
Коли був прийнятий Закон України "Про аудиторську діяльність":
1) 1991 р
2) 1993 р
3) 2005 р
4) 2006 р
Тест 2
Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" аудит є:
1) контрольно – ревізійною діяльністю
2) підприємницькою діяльністю
3) контролем держави за сплатою податків та платежів до бюджету
4) управлінською діяльністю
Тест 3
Термін "аудитор" походить від латинського дієслова "аудиторе", який означає:
1) перевіряти
2) перераховувати
3) слухати
4) засвідчувати
Тест 4
Що не входить до завдань аудиту:
1) перевірка достовірності фінансової звітності та стану бухгалтерського обліку
2) складання аудиторського висновку
3) притягнення до відповідальності посадових осіб
4) вивчення системи внутрішнього контролю
Тест 5
Оплату послуг аудитора здійснює:
1) клієнт
2) АПУ
3) Держаудитслужба
4) НБУ
Тест 6
Аудитори та аудиторські фірми можуть здійснювати наступні види робіт:
1) займатись торговельною діяльністю
2) займатись посередницькою діяльністю
3) надавати аудиторські послуги
4) надавати юридичні послуги
Тест 7
Що є основним об‘єктом аудиту:
1) статистична звітність
2) фінансова звітність господарюючого суб‘єкта
3) податкова звітність господарюючого суб‘єкта
4) внутрішня звітність господарюючого суб‘єкта
Тест 8
Предмет аудиторського контролю конкретизується його:
1) параметрами
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2) об‘єктами
3) параметрами і об‘єктами
4) визначається аудитором
Тест 9
Хто є суб‘єктом аудиту:
1) аудитор
2) клієнт
3) економічний суб‘єкт
4) банк
Тест 10
Незалежний аудит – це:
1) державний фінансовий контроль
2) фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади
3) незалежний фінансовий контроль вищої організації
4) незалежна перевірка фінансових звітів
Тест 11
Об‘єкт аудиту – це:
1) інформація про окремі або взаємопов‘язані факти (явища, процеси)
господарської діяльності суб‘єкта господарського контролю, що відображена в
системі бухгалтерського обліку та інших джерелах інформаційної системи
2) інформація про окремі або взаємопов‘язані факти (явища, процеси)
господарської діяльності суб‘єкта господарського контролю, що відображена
тільки в системі бухгалтерського обліку
3) інформація про окремі факти господарської діяльності суб‘єкта
господарського контролю, що відображена в системі бухгалтерського обліку
4) визначається аудитором
Тест 12
Який варіант відповіді є неправильним? За фінансово-аналітичними ознаками
об‘єкти аудиту поділяються на:
1) необоротні активи
2) оборотні активи
3) власний капітал
4) засоби праці
Тест 13
Який варіант відповіді є неправильним? За джерелами утворення засобів
об‘єкти аудиту поділяються на:
1) засоби придбані за рахунок власних джерел
2) засоби придбані за рахунок залучених джерел
3) предмети праці
4) засоби придбані за рахунок позик
Тест 14
Прибуток від аудиторської діяльності оподатковується за ставкою:
1) 18 %
2) 20 %
3) 25 %
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4) немає правильної відповіді
Тест 15
Керівником аудиторської фірми може бути:
1) будь-яка особа
2) виключно сертифікований аудитор
3) працівник будь якого контролюючого органу
4) немає правильної відповіді
Тест 16
Яка країна є батьківщиною аудиту:
1) США
2) Великобританія
3) Німеччина
4) Франція
Тест 17
Загальний розмір частки засновників (учасників), які не є аудиторами, у
статутному капіталі не може перевищувати:
1) 30 %
2) 20 %
3) 15%
4) 25 %
Тест 18
Затрати на проведення аудиту відносять на:
1) валові витрати
2) валовий прибуток підприємства
3) чистий прибуток підприємства
4) загальновиробничі витрати
Тест 19
Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" "аудиторська діяльність" це:
1) підприємницька діяльність , яка включає в себе організаційне і методичне
забезпечення аудиту
2) підприємницька діяльність , яка включає в себе організаційне і методичне
забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання
інших аудиторських послуг
3) підприємницька діяльність, яка включає в себе методичне забезпечення
аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших
аудиторських послуг
4) підприємницька діяльність, яка включає в себе практичне виконання
аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг
Тест 20
Аудиторські послуги – це:
1) це послуги пов‘язані із професійною діяльністю,експертизи і оцінки стану
фінансово-господарської діяльності юридичних та фізичних осіб
2) це послуги пов‘язані із веденням та відновленням бухгалтерського обліку, у
формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності
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3) це послуги пов‘язані із професійною діяльністю, зокрема по веденню та
відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану
фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового
забезпечення підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб
4) немає правильної відповіді
Тест 21
Які основні функції аудиту:
1) перевірка фінансової звітності,
виявлення порушень у фінансовогосподарській діяльності, оцінка ефективності внутрішнього контролю
2) виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, оцінка
ефективності внутрішнього контролю, реальність визначення фінансових
результатів
3) перевірка фінансової звітності, декларацій та інших документів на
правильність та достовірність, виявлення порушень у фінансово-господарській
діяльності, оцінка ефективності внутрішнього контролю, реальність визначення
фінансових результатів, надання консультаційних послуг
4) немає правильної відповіді
Тест 22
За видами об‘єкти аудиту поділяють на:
1) матеріальні, трудові, фінансові ресурси, активи, зобов‘язання, капітал,
методи і функції управління
2) фінансові ресурси, активи, зобов‘язання, капітал, методи і функції
управління, організаційні форми управління
3) матеріальні, трудові та фінансові ресурси
4) матеріальні, трудові, фінансові ресурси, активи, зобов‘язання, капітал,
методи і функції управління, організаційні форми управління
Тест 23
Який варіант відповіді є неправильним? За відношенням до сфери діяльності
об‘єкти аудиту поділяються на:
1) сфери матеріально-технічного постачання
2) сфери виробництва
3) сфери фінансової звітності
4) сфери збуту
Тест 24
Який варіант відповіді є неправильним? За відношенням до часу об‘єкти аудиту
поділяються на:
1) об‘єкти, стан яких оцінюється в кінці року
2) об‘єкти, стан яких оцінюється в майбутньому часі
3) об‘єкти, стан яких оцінюється в теперішньому часі
4) об‘єкти, стан яких оцінюється в минулому часі
Тест 25
Який варіант відповіді є неправильним? За тривалістю перебування у полі
діяльності аудитора об‘єкти аудиту поділяються на:
1) об‘єкти, які постійно в полі зору аудитора
583

2) об‘єкти періодичної аудиторської діяльності
3) об‘єкти одноразової перевірки
4) об‘єкти, стан яких оцінюється в кінці року
Тест 26
До ознак аудиту не належить наступне з наведених тверджень:
1) аудит пов'язаний з проведенням процедур перевірки фінансових звітів
2) в процесі аудиту висловлюється незалежна думка
3) сформоване судження повинно базуватись на концепції суттєвості
інформації, яка міститься у фінансових звітах
4) немає правильної відповіді
Тест 27
За організаційною ознакою аудит поділяють на:
1) регламентований, договірний, внутрішній
2) запобіжний
3) державний
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 28
Договірний аудит – це:
1) аудит, який проводиться у відповідності із законодавством і нормативноправовими актами
2) проводиться власником і аудиторською організацією за залежно від потреб
управління та запобігання банкрутства
3) проводиться з ініціативи господарюючого суб‘єкта і здійснюється на підставі
договору між суб‘єктом підприємницької діяльності та аудиторською
організацією
4) це комплексний аудит стратегії управління маркетингом, виконання
народногосподарських програм
Тест 29
Регламентований аудит – це:
1) аудит, який проводиться у відповідності із законодавством і нормативноправовими актами
2) проводиться власником і аудиторською організацією за залежно від потреб
управління та запобігання банкрутства
3) проводиться з ініціативи господарюючого суб‘єкта і здійснюється на підставі
договору між суб‘єктом підприємницької діяльності та аудиторською
організацією
4) це комплексний аудит стратегії управління маркетингом, виконання
народногосподарських програм
Тест 30
За процесуальними ознаками аудит поділяють на:
1) однопредметний та багатопредметний
2) однопредметний та багатопредметний, комісійний
3) запобіжний, перманентний, стратегічний, ретроспективний
4) державний, внутрішній, договірний, обовязковий
Тест 31
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Аудит відпізняється від супутніх послуг:
1) рівнем впевненості аудитора
2) кількістю необхідних аудиторс ких доказів
3) характером аудиторських процедур
4) немає правильної відповіді
Тест 32
За змістом і функціями в управлінні фінансово-господарською діяльністю
аудит поділяють на:
1) однопредметний та багатопредметний
2) однопредметний та багатопредметний, комісійний
3) запобіжний, перманентний, стратегічний, ретроспективний
4) державний, внутрішній, договірний, обов‘язковий
Тест 33
Комісійний аудит – це:
1) комплексний аудит стратегії управління маркетингом, виконання
народногосподарських програм
2) проводиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї
аудиторської фірми, тому аудиторський висновок підписують всі аудитори, які
брали участь у перевірці
3) аудит, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансовогосподарській діяльності до їх виникнення, тобто на стадії підготовки
виробництва, до проведення маркетингових процедур
4) аудит, який проводиться безпосередньо у процесі фінансово-господарської
діяльності підприємства
Тест 34
Багатопредметний аудит – це:
1) комплексний аудит стратегії управління маркетингом, виконання
народногосподарських програм
2) проводиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї
аудиторської фірми, тому аудиторський висновок підписують всі аудитори, які
брали участь у перевірці
3) аудит, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансовогосподарській діяльності до їх виникнення, тобто на стадії підготовки
виробництва, до проведення маркетингових процедур
4) аудит, який проводиться безпосередньо у процесі фінансово-господарської
діяльності підприємства
Тест 35
Запобіжний аудит – це:
1) комплексний аудит стратегії управління маркетингом, виконання
народногосподарських програм
2) проводиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї
аудиторської фірми, тому аудиторський висновок підписують всі аудитори, які
брали участь у перевірці
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3) аудит, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансовогосподарській діяльності до їх виникнення, тобто на стадії підготовки
виробництва, до проведення маркетингових процедур
4) аудит, який проводиться безпосередньо у процесі фінансово-господарської
діяльності підприємства
Тест 36
Операційний аудит – це:
1) комплексний аудит стратегії управління маркетингом, виконання
народногосподарських програм
2) проводиться кількома фахівцями різних спеціальностей, але однієї
аудиторської фірми, тому аудиторський висновок підписують всі аудитори, які
брали участь у перевірці
3) аудит, який має запобігати різного роду конфліктним ситуаціям у фінансовогосподарській діяльності до їх виникнення, тобто на стадії підготовки
виробництва, до проведення маркетингових процедур
4) аудит, який проводиться безпосередньо у процесі фінансово-господарської
діяльності підприємства
Тест 37
Проведення аудиту згідно Закону України "Про аудиторську діяльність"
обов‘язковим є для:
1) ВАТ, емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів,
фінансових установ, підприємства з іноземними інвестиціями, страхові,
холдингові компанії, інститути спільного інвестування, дочірні товариства,
емітенти цінних паперів при отриманні ліцензій
2) тільки ВАТ
3) ТзОВ, ТзДВ, ВАТ, емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних
паперів, фінансових установ
4) ВАТ, емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів,
фінансових установ
Тест 38
Які відмінності між тематичною перевіркою, проведеною аудитором та
податковим інспектором:
1) за метою проведення, за результатами
2) за практичним завданням, за характером відносин
3) за витратами, за відповідальністю
4) всі відповіді правильні
Тест 39
За способом відображення інформацію поділяють на:
1) релевантну та нерелевантну
2) аналітичну та синтетичну
3) алфавітну та цифрову, алфавітно-цифрову та графічну
4) вхідну, проміжну, підсумкову
Тест 40
Залежно від ступеня перетворення інформації в процесі обробки її поділяють на
такі види:
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1) релевантну та нерелевантну
2) аналітичну та синтетичну
3) алфавітну та цифрову, алфавітно-цифрову та графічну
4) вхідну, проміжну, підсумкову
Тест 41
За періодом формування інформацію поділяють на:
1) релевантну та нерелевантну
2) аналітичну та синтетичну
3) алфавітну та цифрову, алфавітно-цифрову та графічну
4) оперативну, поточну, прогнозну
Тест 42
Залежно від способу подання інформацію поділяють на:
1) директивну, розпорядчу і звітну
2) розпорядчу і звітну
3) вхідну, проміжну і підсумкову
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 43
Що розуміють під інформаційним забезпеченням аудиту:
1) незалежно упорядковану сукупність інформації, що формується і
використовується на різних стадіях процесу аудиту, основу якої становить
економічна інформація, що характеризує виробничу і фінансово-господарську
діяльність суб‘єктів контролю
2) незалежно упорядковану сукупність інформації, що формується і
використовується на різних стадіях процесу аудиту, основу якої становить
економічна інформація
3) певним чином упорядковану сукупність нормативно-довідкової інформації,
звітність підприємства
4) первинні документи замовника, певним чином упорядковану сукупність
нормативно-довідкової інформації
Тест 44
Регламентований обов‘язковий аудит проводиться:
1) у відповідності до чинного законодавства
2) в залежності від потреб управління
3) досліджує питання одного виду
4) для запобігання конфліктним ситуаціям до їх виникнення
Тест 45
Внутрішній аудит проводиться:
1) для запобігання конфліктним ситуація до їх виникнення
2) у відповідності до чинного законодавства
3) в залежності від потреб управління
4) досліджує питання одного виду
Тест 46
Ретроспективний аудит проводиться:
1) для запобігання конфліктним ситуація до їх виникнення
2) здійснюється після виконання господарських операцій
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3) в залежності від потреб управління
4) визначає стратегію розвитку
Тест 47
Основна відмінність аудиту від ревізії, перевірки податкової служби полягає в
тому, що:
1) аудит проводиться за кошти держави
2) є незалежною формою контролю
3) здійснюється за наказом керівника підприємства
4) інший варіант відповіді
Тест 48
Джерела організаційно-управлінської інформації:
1) Закони України
2) Постанови уряду
3) бізнес-плани підприємства
4) установчі документи
Тест 49
Яку освіту повинен мати аудитор:
1) тільки вищу економічну
2) тільки вищу юридичну;
3) або вищу економічну або вищу юридичну
4) тільки вищу
Тест 50
Який строк дії Сертифіката аудитора України:
1) 5 років
2) 4 роки
3) 3 роки
4) 6 років
Тест 51
Аудиторська палата України:
1) є неурядовим органом
2) підпорядковується Кабінету міністрів України
3) підпорядковується Міністерству фінансів України
4) підпорядковується ДПАУ
Тест 52
Який стаж роботи за фахом повинен мати кандидат на отримання сертифікату
аудитора:
1) 2 роки
2) 3 роки
3) 5 років
4) 7 років
Тест 53
ВГПО Спілка аудиторів України підпорядковується:
1) Міністерству фінансів України
2) Державній фіскальній службі України
3) є незалежною організацією
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4) Рахунковій палаті України
Тест 54
Чи має спілка аудиторів України свої відділення в регіонах:
1) ні
2) тільки у Києві
3) так, у вигляді уповноважених АПУ
4) тільки у великих містах України
Тест 55
Суб‘єкти аудиторської діяльності повинні надавати звіт про свою діяльність до:
1) Державного комітету статистики
2) Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України
3) САУ
4) АПУ
Тест 56
Скільки разів у рік суб‘єкти аудиторської діяльності повинні надавати звіт про
діяльність:
1) 1
2) 2
3) 4
4) кожний місяць
Тест 57
Керівником аудиторської фірми може бути:
1) будь-яка особа
2) виключно сертифікований аудитор
3) працівник будь-якого контролюючого органу
4) свій варіант відповіді
Тест 58
Чи повинен керівник аудиторської фірми мати вищу освіту:
1) так
2) так, вищу юридичну освіту
3) так, вищу економічну освіту
4) так, або вищу економічну, або вищу юридичну
Тест 59
Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати свою діяльність, якщо в ній
працює:
1) хоча б один сертифікований аудитор
2) два сертифіковані аудитори
3) немає значення кількість аудиторів
4) 10 аудиторів
Тест 60
Права, обов‘язки та відповідальність аудиторів України визначаються:
1) Законом України "Про аудиторську діяльність"
2) Декретом Кабінету Міністрів України
3) іншими нормативно-правовими актами
4) Указами Президента України
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Тест 61
За неповноту і юридичне оформлення документів, що надаються при наданні
аудиторських послуг, відповідальність покладається на:
1) клієнта
2) аудиторську фірму
3) аудитора-підприємця
4) АПУ
Тест 62
За якість і термін виконання аудиторських послуг згідно з діючим
законодавством відповідає:
1) клієнт
2) АПУ
3) аудиторська фірма
4) працівник фіскальної служби
Тест 63
В яких випадках здійснюють обов‘язковий аудит:
1) у випадках передбачених законодавством
2) за рішенням господарюючого суб‘єкта
3) за рішенням аудиторської фірми
4) за рішенням Спілки аудиторів України
Тест 64
За яким критерієм професія аудитора відрізняється від багатьох інших
професій:
1) компетентності
2) професійної сумлінності
3) незалежності
4) володіння технічними прийомами
Тест 65
Аудитору забороняється:
1) займатися торговельною і посередницькою діяльністю, виробничою
діяльністю
2) займатись науковою і викладацькою діяльністю
3) отримувати дивіденди від акцій
4) займатись методичною роботою
Тест 66
До обставин, які можуть негативно впливати на незалежність аудитора, можна
віднести:
1) фінансову участь аудитора в справах організації клієнта у будь-якій формі
2) здійснення одним і тим же аудитором декількох аудиторських перевірок
підряд
3) співпрацю аудитора з клієнтом протягом трьох років
4) немає правильної відповіді
Тест 67
Що є спільним елементом між внутрішнім і зовнішнім аудитом:
1) мета
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2) суб‘єкт аудиту
3) результати
4) прийоми, способи, методи дослідження
Тест 68
Яке обмеження розміру майнової відповідальності аудиторів згідно Закону
України "Про аудиторську діяльність":
1) у відповідності до договору
2) в розмірі фактично завданих збитків
3) від 1 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
4) у розмірі 100 неоподатковуваних заробітних плат
Тест 69
Яке із визначень найбільш точно відображає зміст поняття „аудиторська
фірма‖:
1) аудиторська фірма – юридична особа створена відповідно до законодавства,
яка здійснює виключно аудиторську діяльність
2) аудиторська фірма – це організація, яка має ліцензію на право здійснення
аудиту на території України
3) аудиторська фірма – це об‘єднання аудиторів
4) немає правильної відповіді
Тест 70
Головна цільова функція незалежного аудиту фінансової звітності:
1) підтвердження фінансової незалежності клієнта
2) підтвердження безперервності його функціонування
3) зменшення інформаційного ризику при прийнятті управлінських рішень
4) підтвердження платоспроможності клієнта
Тест 71
Аудитор:
1) засвідчує фінансову звітність
2) гарантує, що фінансова звітність є правильною
3) висловлює думку про фінансову звітність
4) підтверджує платоспроможність клієнта
Тест 72
Який комітет розробляє і оприлюднює Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку:
1) Комітет з міжнародної аудиторської практики
2) Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
3) Міжнародна федерація бухгалтерів
4) Спілка аудиторів України
Тест 73
На скільки рівнів поділяються нормативні документи, що регулюють
організацію аудиторської діяльності в Україні:
1) два рівні
2) чотири рівні
3) три рівні
4) п‘ять рівнів
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Тест 74
Які нормативні документи містить перший рівень організації аудиторської
організації аудиторської діяльності в Україні:
1) законодавчі акти (закони України, декрети Кабінету Міністрів України,
Укази Президента України з питань підприємницької діяльності взагалі та
Закон України "Про аудиторську діяльність" зокрема)
2) Міжнародні стандарти аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів,
нормативно-інструктивні документи міністерств і відомств
3) внутрішні нормативно-розпорядчі документи, які розробляються
аудиторськими фірмами на основі документів першого і другого рівнів і
використовуються аудиторами в практичній діяльності
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 75
Скільки тимчасових нормативів аудиту діяло у 1993-1998 рр. і
використовувалися до 1999 року:
1) 5
2) 3
3) 2
4) 7
Тест 76
1 січня 1999 року було запроваджене обов‘язкове дотримання національних
нормативів аудиту, які були затверджені рішенням Аудиторської палати
України. Яку кількість національних нормативів було затверджено:
1) 23 національних нормативів аудиту
2) 32 національних нормативів аудиту
3) 42 національних нормативів аудиту
4) 12 національних нормативів аудиту
Тест 77
Яка структура МСА:
1) Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти супутніх послуг
2) Положення з міжнародної практики аудиту, Міжнародні стандарти з завдань
з огляду, Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості
3) Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти супутніх послуг,
Положення з міжнародної практики аудиту, Міжнародні стандарти з завдань з
огляду, Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості
4) Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти супутніх послуг,
Міжнародні стандарти з завдань з огляду, Міжнародні стандарти завдань з
надання впевненості
Тест 78
Чим визначається організаційна структура управління аудиторськими фірмами:
1) видами аудиторських послуг, їх складністю і масштабністю
2) галузевими особливостями та діючим законодавством
3) вимогами чинного законодавства
4) складністю послуг
Тест 79
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Який нормативний документ відображає порядок видачі документів на право
здійснення аудиторської діяльності:
1) Закон України "Про аудиторську діяльність"
2) Положення "Про сертифікацію аудиторів"
3) Положення "Про реєстр аудиторських фірм і аудиторів"
4) Стандарти аудиту
Тест 8
Організація праці аудитора передбачає:
1) розподіл робіт
2) нормування робіт
3) планування робіт
4) всі відповіді правильні
Тест 81
Який термін дії сертифіката аудитора серії "А":
1) 6 років
2) 5 років
3) 3 роки
4) 1 рік
Тест 82
Який термін дії сертифіката аудитора серії "Б":
1) 6 років
2) 5 років
3) 3 роки
4) 1 рік
Тест 83
Чинники, що визначають організаційну структуру аудиторської фірми:
1) кількість працівників
2) розмір статутного капіталу
3) види і складність аудиторських послуг
4) всі відповіді правильні
Тест 84
Яких принципів слід дотримуватися під час аудиту:
1) об‘єктивності і незалежності, професіоналізму і компетентності
2) конфіденційності, планування роботи, контролю за роботою, яка виконується
особами, залученими до аудиторської перевірки
3) професіоналізму і компетентності
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 85
Організація праці аудиторів не повинна передбачати:
1) розподілу зв‘язків, закріплення обов‘язків
2) контролю якості праці
3) визначення відповідальності
4) належна організація торговельної діяльності
Тест 86
Принципи аудиту визначаються:
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1) Міжнародними стандартами аудиту
2) Положенням з міжнародної практики аудиту
3) Законом України "Про аудиторську діяльність"
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 87
Який орган контролює дотримання принципів Кодексу професійної етики:
1) Міністерство фінансів України
2) Аудиторська палата України
3) Спілка аудиторів України
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 88
Які основні вимоги до аудиторів має суспільства:
1) достовірності, професіоналізм, довіра
2) професіоналізм, якість послуг, довіра
3) достовірності, професіоналізм, якість послуг, довіра
4) достовірності і довіри
Тест 89
Аудиторські послуги надаються:
1) на підставі договору
2) на підставі усної угоди
3) за рекомендацією попереднього аудитора
4) за підставою письмового звернення до аудитора
Тест 90
Ким розроблені основні положення Кодексу професійної етики:
1) Міжнародною федерацією бухгалтерів
2) Спілкою аудиторів України
3) Аудиторською палатою України
4) всі відповіді правильні
Тест 91
Які основні положення містить Кодекс професійної етики:
1) об‘єктивність, конфіденційність
2) чесність, об‘єктивність, конфіденційність, незалежність, професійна
поведінка, технічні стандарти
3) професійна поведінка та технічні стандарти
4) немає правильної відповіді
Тест 92
В якій статті Закону України "Про аудиторську діяльність" дається перелік
ситуацій, за яких забороняється проведення аудиту:
1) стаття 20
2) стаття 25
3) стаття 12
4) стаття 2
Тест 93
Коли набула чинності нова редакція Кодексу етики професійних бухгалтерів
Міжнародної федерації бухгалтерів:
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1) у 2011 році
2) у 2012 році
3) у 2013 році
4) у 2014 році
Тест 94
Для перевірки аудитором комерційного банку необхідно мати сертифікат серії:
1) "А"
2) "Б"
3) "АБ"
4) "В"
Тест 95
Принцип конфіденційності може бути порушений у випадку:
1) передачі інформації іншому аудитору
2) тиску на аудитора з боку клієнта
3) вимог слідчих або судових органів
4) всі відповіді правильні
Тест 96
Чесність, об‘єктивність, професіоналізм – це:
1) принципи аудиту
2) функції аудиту
3) завдання аудиту
4) аспекти етичної культури аудитора
Тест 97
Директор аудиторської фірми несе відповідальність за:
1) якість наданих клієнту послуг
2) повноту і достовірність даних в робочих документів
3) своєчасність виконаних робіт
4) реалізацію результатів робіт
Тест 98
Регуляторним незалежним органом в професійній аудиторській сфері виступає:
1) Аудиторська палата України
2) Спілка аудиторів України
3) Інститут присяжних аудиторів України
4) Спілка професійних бухгалтерів та аудиторів України
Тест 99
Якщо фізична особа, має статус аудитора, то вона має право займатися
аудиторською діяльністю лише після того як вона:
1) зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності
2) фізична особа-підприємець буде включена до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 101
Аудитори не мають права:
1) надавати внутрішню документацію клієнта зацікавленим сторонам
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2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета
перевірки
3) обирати методи та прийми аудиту для конкретної перевірки
4) немає правильної відповіді
Тест 102
Аудитори та аудиторські фірми не зобов‘язані:
1) відповідати перед замовником за порушення умов договору постачання
2) подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення аудиту до
Аудиторської палати України
3) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги
4) дотримуватися вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та інших
нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності
аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України
Тест 103
Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності не
мають права:
1) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва
суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних
робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійс-нюється перевірка
документів
2) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного
профілю
3) користуватися у власних цілях інформацією, яку він отримав від посадових
осіб клієнта
4) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших
аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та
умов договору із замовником
Тест 104
Важливою передумовою розвитку аудиту і створення інститутів професійних
бухгалтерів було:
1) відокремлення власників від безпосереднього управління власністю
2) прогресивний розвиток економічної д‘мки щодо власності
3) спроба державного контролю всіх субєктів господарювання
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 105
Аудит відносять до виду робіт, які:
1) передбачають висловлення думки та надання впевненості
2) передбачають висловлення думки
3) не передбачають висловлення думки, але передбачають надання впевненості
4) нема правильної відповіді
Тест 106
Аудитор виконує такі види робіт:
1) роботи, пов'язані з наданням впевненості користувачам
2) роботи, внаслідок виконання яких впевненість користувачам не надається
3) "супутні послуги"
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4) всі відповіді правильні
Тест 107
Ступінь довіри користувача до достовірності предмета перевірки аудитором,
це:
1) впевненість
2) контроль
3) ймовірність
4) концептуальна основа
Тест 108
Затвердження стандартів аудиту є виключним правом:
1) Спілки аудиторів України
2) Аудиторської палати України
3) Міністерства фінансів України
4) Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України
Тест 109
Який з наступних аспектів, як правило, не включається у договір на проведення
аудиту:
1) мета аудиту фінансової звітності
2) відповідальність керівництва за фінансову звітність
3) обсяг аудиту
4) конкретні аудиторські процедури, які будуть використані аудитором
Тест 110
Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" замовниками на
проведення аудиту суб‘єкта господарювання має право виступити:
1) кредитори, інвестори суб‘єкта господарювання
2) лише даний суб‘єкт господарювання
3) засновники суб‘єкта господарювання
4) всі вищевказані особи
Тест 111
Згідно Закону України "Про аудиторську діяльність" затверджені
Аудиторською палатою України норми і стандарти аудиту:
1) є обов‘язковими для дотримання підприємствами, установами та
організаціями
2) є обов‘язковими для дотримання підприємствами, установами та
організаціями через 10 днів після їх реєстрації Міністерством юстиції України
3) мають рекомендаційний характер для підприємств, установ та організацій
4) аудиторська палата України не має права затверджувати норми та стандарти
аудиту
Тест 112
Згідно чинного законодавства Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги, веде:
1) Спілка аудиторів України
2) Аудиторська палата України
3) Міністерство фінансів України
4) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
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Тест 113
До Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, згідно Положення про Реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, включаються:
1) аудитори, незалежно від їх державної реєстрації, як підприємці
2) будь – які юридичні особи, в назві яких зазначено "аудиторська фірма"
3) аудитори, зареєстровані відповідно до чинного законодавства як фізичні
особи –підприємці, і мають чинний сертифікат аудитора
4) немає правильної відповіді
Тест 114
До аудиторської фірми з проханням про проведення аудиту звернувся банк
«Новий», керівник якого має прямі родинні стосунки з аудитором цієї фірми.
Чи може аудиторська фірма укласти договір з таким клієнтом:
1) ні, це суперечить чинному законодавству
2) ні, це є порушенням принципу незалежності, але не суперечить чинному
законодавству
3) так, це не суперечить чинному законодавству
4) так, має право, якщо вказаний аудитор не братиме участь в обслуговуванні
цього клієнта
Тест 115
Аудиторська фірма отримала кредит у банку "Аваль", де їй відкрито поточний
рахунок. Чи може вона здійснювати аудит річної фінансової звітності цього
банку:
1) так, може, якщо її аудитор має сертифікат серії "Б" або "А"
2) ні, це суперечить чинному законодавству
3) так, це не суперечить чинному законодавству
4) немає правильної відповіді
Тест 116
Які законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють аудиторську
діяльність, з наведеного переліку на теперішній час в Україні втратили чинність
або яких не було взагалі:
1) Закон України "Про аудиторську діяльність"
2) Національні нормативи аудиту
3) Положення про сертифікацію аудиторів
4) немає правильної відповіді
Тест 117
Чи може одна і та ж аудиторська фірма надавати підприємству посли по
веденню бухгалтерського обліку та складати аудиторський висновок щодо
достовірності звітності такого підприємства:
1) ні, не може, це суперечить вимогам Закону України "Про аудиторську
діяльність"
2) так, може, якщо фірма надає послуги за різними договорами
3) ні, не може, це суперечить вимогам Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні"
4) немає правильної відповіді
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Тест 118
Аудитори, які пройшли атестацію та бажають працювати самостійно, а також
аудиторські фірми починають свою діяльність:
1) після одержання сертифіката
2) після одержання ліцензії
3) після одержання реєстрації як суб‘єкта підприємницької діяльності,
одержання сертифіката та включення в державний Реєстр аудиторів
4) немає правильної відповіді
Тест 119
У якому році було створено Аудиторську палату України:
1) 1989
2) 1991
3) 1997
4) немає правильної відповіді
Тест 120
У якому році було створено Спілку аудиторів України:
1) 1992
2) 1996
3) 1998
4) немає правильної відповіді
Тест 121
Усі сертифіковані аудитори України зобов‘язані удосконалювати свої
професійні знання за програмою, затвердженою АПУ, один раз на:
1) 1 рік
2) 2 роки
3) 4 роки
4) немає правильної відповіді
Тест 122
Основною відмінністю договору на проведення аудиту від інших договорів є те,
що:
1) форма договору не повинна відповідати загальноприйнятій в Україні формі
складання договорів, оскільки детальна структура його може бути різною
2) враховуються інтереси третьої сторони (користувачів інформації фінансової
звітності)
3) форма договору може бути різною, проте, повинна відповідати
загальноприйнятим в Україні вимогам
4) немає правильної відповіді
Тест 123
Аудиторська фірма вирішила поєднувати аудиторський бізнес з діяльністю,
пов'язаною з наданням ріелтерских послуг на ринку нерухомості. Чи є
обмеження в цій області:
1) це заборонено законодавством України
2) ні, аудит – це різновид звичайного підприємництва
3) для операцій з нерухомістю обмежень для аудиторів немає
4) ні, якщо цей вид діяльності передбачений Статутом
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Тест 124
У яких формах визначається професійна відповідальність аудитора:
1) попередженні, складанні протоколу порушення
2) попередженні; зупиненні дії сертифікату на строк до одного року;
анулюванні сертифікату
3) зупиненні дії сертифікату на строк до одного року; накладання штрафів
4) зупиненні дії сертифікату на строк до одного року; накладання штрафів;
анулюванні сертифікату
Тест 125
Чи мають право аудиторські фірми займатись якою-небудь іншою
підприємницькою діяльністю:
1) ні
2) так
3) мають, якщо це обумовлено статутом
4) немає правильної відповіді
Тест 126
Визначте, яке з цих положень правильно встановлює завдання, що стоять перед
зовнішнім аудитом:
1) виявити помилки і запобігти їм при веденні бухгалтерського обліку
2) надати допомогу керівництву в підготовці фінансової звітності
3) перевірити фінансову звітність та висловити думку про неї
4) немає правильної відповіді
Тест 127
Незалежний аудит використовує у своїй діяльності наступні методи:
1) тільки загальнонаукові методи дослідження
2) власні методичні прийоми аудиту
3) загальнонаукові та власні методичні прийоми аудиту
4) методи бухгалтерського обліку
Тест 128
Фінансова звітність суб‘єкта господарювання повинна, яка оприлюднюється:
1) обов‘язково має бути підтверджена аудитором
2) не повинна бути підтверджена аудитором
3) в окремих випадках має бути підтверджена аудитором
4) має бути підтверджена працівником фіскальної служби
Тест 129
Менеджер аудиторської фірми:
1) відповідає за поточні відносини з клієнтом
2) розробляє робочі документи
3) відповідає за поточні відносини з клієнтом та розробляє робочі документи
4) виконує перевірку
Тест 130
Партнер аудиторської фірми:
1) несе загальну відповідальність
2) приймає рішення щодо аудиторського висновку
3) вирішує найбільш складні завдання
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4) несе загальну відповідальність, приймає рішення щодо аудиторського
висновку, вирішує найбільш складні завдання
Тест 131
Асистент аудиторської фірми:
1) виконує завдання аудитора
2) складає програми
3) розробляє робочі документи
4) виконує перевірку
Тест 132
До якісних критеріїв інформації, відображеній у фінансовій звітності,
прийнятій в міжнародній аудиторській практиці з аудиту, належать такі, як:
1) наявність та можливість викривлень
2) повнота і точність відображення інформації
3) відповідність інформації даних облікових реєстрів
4) наявність та можливість викривлень, повнота і точність відображення
інформації, відповідність інформації даних облікових реєстрів
Тест 133
Чи звільняє аудит фінансової звітності управлінський персонал підприємства
від відповідальності за підготовку фінансової звітності:
1) так, звільняє
2) ні, не звільняє
3) звільняє, лише у разі надання аудитором безумовно-позитивного висновку
4) звільняє, якщо аудитор завіряє фінансову звітність
Тест 134
Згідно з Міжнародними стандартами аудиту, критерій „повнота‖ означає:
1) актив або зобов‘язання існує на визначену дату
2) не існує не облікованих активів, зобов‘язань, подій господарської діяльності
3) стаття розкривається, класифікується і характеризується відповідно до
застосованих основ фінансової звітності
4) стаття розкривається відповідно до вимог керівництва підприємства
Тест 135
Згідно з Міжнародними стандартами аудиту, критерій „представлення і
розкриття‖ означає:
1) актив або зобов‘язання існує на визначену дату
2) не існує не облікованих активів, зобов‘язань, подій господарської діяльності
3) стаття розкривається, класифікується і характеризується відповідно до
застосованих основ фінансової звітності
4) стаття розкривається відповідно до вимог керівництва підприємства
Тест 136
Яким чином розраховуються витрати часу на проведення аудиту:
1) виходячи із кількості днів перевірки
2) виходячи із терміну роботи в днях
3) виходячи із кількості аудиторів
4) виходячи із кількості днів перевірки, виходячи із терміну роботи в днях,
виходячи із кількості аудиторів
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Тест 137
До групи органолептичних прийомів відносяться наступні:
1) економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи
2) інформаційне моделювання, дослідження документів, камеральні перевірки,
нормативно-правове регулювання
3) інвентаризація,контрольні заміри робіт, суцільні спостереження, вибіркові
спостереження, технологічний контроль, хіміко-технологічний контроль,
експертизи, службове розслідування, експеримент
4) технологічний контроль, хіміко-технологічний контроль
Тест 138
До групи документальних методів відносяться наступні:
1) економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи
2) інформаційне моделювання, дослідження документів, камеральні перевірки,
нормативно-правове регулювання
3) інвентаризація,контрольні заміри робіт, суцільні спостереження, вибіркові
спостереження, технологічний контроль, хіміко-технологічний контроль,
експертизи, службове розслідування, експеримент
4) технологічний контроль, хіміко-технологічний контроль
Тест 139
До групи методів узагальнення і реалізації результатів аудиту належать
наступні:
1) економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи
2) інформаційне моделювання, дослідження документів, камеральні перевірки,
нормативно-правове регулювання
3) інвентаризація,контрольні заміри робіт, суцільні спостереження, вибіркові
спостереження, технологічний контроль, хіміко-технологічний контроль,
експертизи, службове розслідування, експеримент
4) групування недоліків, документування результатів проміжного аудиту,
аналітичне групування, економічна оцінка недоліків та заходів до їх
профілактики, систематизоване групування, прийняття рішень, контроль за
виконанням прийнятих рішень
Тест 140
До групи розрахунково-аналітичних методів відносяться наступні:
1) економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи
2) інформаційне моделювання, дослідження документів, камеральні перевірки,
нормативно-правове регулювання
3) інвентаризація,контрольні заміри робіт, суцільні спостереження, вибіркові
спостереження, технологічний контроль, хіміко-технологічний контроль,
експертизи, службове розслідування, експеримент
4) технологічний контроль, хіміко-технологічний контроль
Тест 141
Перевірка наявності і стану об‘єктів, що визначається способом огляду,
підрахунку, зважування, обміру – це:
1) контрольні заміри
2) інвентаризація
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3) експертиза
4) статистичні розрахунки
Тест 142
Прийом статистичного спостереження фактичного стану об‘єктів, які
вивчаються аудитом:
1) статистичні розрахунки
2) вибіркові спостереження
3) суцільні спостереження
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 143
Науково-поставлений дослід у відповідності з метою аудиторського контролю
для перевірки результатів процесів, які плануються або виконані – це:
1) експертиза
2) експеримент
3) економічний аналіз
4) економіко-математичні методи
Тест 144
Прийом контролю якості сировини і матеріалів, які використовується у
виробництві продукції, а також якісних характеристик виробів – це:
1) хіміко-технологічний контроль
2) технологічний контроль
3) експертизи
4) інвентаризація
Тест 145
Камеральні перевірки – це:
1) перевірка наявності і стану об‘єктів, що визначається способом огляду,
підрахунку, зважування, обміру
2) вивчення документів, які надаються суб‘єктами господарювання установі
банку, що здійснює контроль за плануванням, фінансуванням капітальних
вкладень, що фінансується з державного бюджету
3) вивчення і контроль проектно-кошторисної документації по капітальних
вкладеннях, а також документів на виконання будівельно-монтажних робіт, які
надаються суб‘єктами господарювання установі банку, що здійснює контроль
за плануванням, фінансуванням капітальних вкладень, що фінансується з
державного бюджету
4) прийом контролю якості сировини і матеріалів, які використовується у
виробництві продукції, а також якісних характеристик виробів
Тест 146
Дослідження документів – це:
1) складання відомостей вибіркової інвентаризації
2) спосіб документального контролю достовірності, доцільності, ефективності
господарських операцій, відповідності чинному законодавству та нормативноправовим актам
3) вибір нормативно-правової, планової, облікової, звітної та іншої інформації
моделювання об‘єкту аудиту з метою його вивчення і регулювання поведінки
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4) спосіб документального контролю відповідності чинному законодавству та
нормативно-правовим актам
Тест 147
Інформаційне моделювання – це:
1) складання відомостей вибіркової інвентаризації, використовується
аудиторським контролем для виявлення порушень нормативно-правових актів
2) спосіб документального контролю достовірності, доцільності, ефективності
господарських операцій, відповідності чинному законодавству та нормативноправовим актам
3) вибір нормативно-правової, планової, облікової, звітної та іншої інформації
моделювання об‘єкту аудиту з метою його вивчення і регулювання поведінки
4) спосіб документального контролю відповідності чинному законодавству та
нормативно-правовим актам
Тест 148
Чи має право аудиторська фірма проводити аудиторську перевірку клієнта,
якому вона надавала послуги зі складання фінансової звітності:
1) ні
2) так
3) так, з дозволу АПУ
4) так, з дозволу секретаріату АПУ
Тест 149
В якому документі визначається відповідальність аудитора перед замовником:
1) у загальному плані аудиту
2) у робочій програмі
3) у договорі на проведення аудиту
4) у аудиторському висновку
Тест 150
Чи може проводити перевірку аудитор, який є засновником підприємства:
1) так
2) ні
3) може за умови включення його до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів
4) з дозволу АПУ
Тест 151
Організація праці аудитора – це:
1) система заходів, яка забезпечує раціональне використання трудових ресурсів
2) планування роботи аудиторів
3) наукова організація праці
4) немає правильної відповіді
Тест 152
Який критерій є основним під час прийняття рішення щодо укладаення
договору на аудит:
1) дотримання всіх аспектів незалежності
2) нескладність проведення аудиту
3) висока сума гонорару за аудиту
4) можливість подальшої співпраці з клієнтом
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Тест 153
Чи можуть бути змінені строки початку та завершення договору та завершення
аудиторської перевірки клієнта:
1) можуть
2) ні
3) можуть, якщо це обумовлено в договорі
4) можуть за усною домовленістю з клієнтом
Тест 154
Помилки, які призводять до викривлення звітних даних відносять до:
1) несуттєвих
2) суттєвих
3) значних
4) арифметичних
Тест 155
На чому ґрунтується визначення рівня суттєвості:
1) на використанні усереднених показників суттєвості
2) на професійному судженні аудитора
3) на тестах контролю
4) на якості внутрішнього аудиту
Тест 156
Загальний аудиторський ризик має такі складові:
1) властивий ризик та ризик контролю
2) властивий ризик та ризик не виявлення помилок
3) властивий ризик, ризик контролю та ризик не виявлення помилок
4) ризик контролю та ризик не виявлення помилок
Тест 157
Ризик контролю – це ризик:
1) неефективності внутрішнього контролю
2) ризик того, що аудиторські процедури не виявлять помилки
3) ризик викривлення залишку на рахунку
4) ризик викривлення залишку на рахунку, якщо припустити відсутність
відповідних заходів внутрішнього контролю
Тест 158
Ризик не виявлення помилок – це ризик:
1) неефективності внутрішнього контролю
2) ризик того, що аудиторські процедури не виявлять помилки
3) ризик викривлення залишку на рахунку
4) ризик викривлення залишку на рахунку, якщо припустити відсутність
відповідних заходів внутрішнього контролю
Тест 159
Які види помилок можуть бути віднесені до якісних:
1) неповне розкриття облікової політики
2) помилки, що впливають на фінансовий результат діяльності підприємства
3) помилки, які перекручують інформацію фінансової звітності
4) помилки, які перекручують сутність первинних документів
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Тест 160
Яке з визначень відповідає терміну „помилка‖:
1) навмисне викривлення фінансової інформації в результаті арифметичних або
логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в додержанні
повноти обліку
2) викривлення фінансової звітності шляхом використання фальсифікованих
первинних документів, невідповідного відображення операцій бухгалтерського
обліку в регістрах синтетичного і аналітичного обліку
3) ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних
або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, недогляду в
додержанні повноти обліку, невідповідне відображення записів в обліку
4) немає правильної відповіді
Тест 161
Вкажіть подальші дії аудитора у разі виявлення ним суттєвих помилок:
1) припинення проведення аудиторської перевірки
2) продовження процедур перевірки або висування додаткових умов
керівництву клієнта щодо виправлення фінансової звітності підприємства
3) відмова від видачі аудиторського висновку
4) видача негативного аудиторського висновку
Тест 162
Для оцінки аудиторського ризику аудитори використовують такі методи:
1) оціночний
2) кількісний
3) оціночний і кількісний
4) арифметичний
Тест 163
Аудитор може бути притягнутий до кримінальної відповідальності у разі:
1) навмисного приховування істини з корисною метою
2) не ретельності проведення перевірки
3) не виявлення викривлень у звітності
4) порушення строків виконання перевірки
Тест 164
При оцінці властивого ризику враховуються певні чинники, тобто:
1) чесність керівництва, характер бізнесу клієнта, знання і досвід керівництва
2) чинники, що впливають на галузі діяльності, зміни складу керівництва,
компетентність керівництва
3) незвичайний вплив на керівництво певних обставин
4) всі відповіді правильні
Тест 165
Які чинники враховують при оцінці ризику контролю:
1) суворе дотримання підприємством прийнятої політики управління, в т. ч.
прийнятої облікової політики; забезпечення збереження активів, запобігання та
виявлення фактів шахрайства і помилок, точність і повнота бухгалтерських
записів та своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації
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2) чесність керівництва, характер бізнесу клієнта, знання і досвід керівництва,
чинники, що впливають на галузі діяльності, зміни складу керівництва,
компетентність керівництва
3) незвичайний вплив на керівництво певних обставин
4) всі відповіді правильні
Тест 166
Міжнародними стандартами аудиту передбачена класифікація ризиків на такі
складові:
1) властивий ризик та ризик невиявлення
2) ризик системи контролю та ризик невиявлення
3) ризик контролю та властивий ризик
4) немає правильної відповіді
Тест 167
Як визначають загальний ризик аудитора:
1) АР=ВР*РК*РН
2) АР= ВР*РН
3) АР= РН*РК
4) АР= ВР/РК/РН
Тест 168
Складовими частинами аудиторського ризику є:
1) внутрішній ризик і ризик контролю
2) ризик аналітичних процедур
3) ризик вибірки
4) властивий ризик, ризик контролю, ризик не виявлення
Тест 169
Ризик того, що аудитор висловить невідповідну думку, аудитор зменшує
шляхом:
1) збільшення вартості аудиторської перевірки
2) дотримання етичних принципів
3) залучення експертів
4) розробки та виконання процедур для отримання достотніх та відповідних
аудиторських доказів
Тест 170
Аудиторський ризик –це:
1) ризик того, що аудитор може зробити неправильний висновок
2) ризик можливості наступних збитків
3) ризик неправильного підбору виконавців
4) ризик неправильного застосування процедур
Тест 171
Метою тестування системи внутрішнього контролю є:
1) одержання суттєвих доказів ефективності внутрішнього контролю
2) оцінка суттєвості можливих помилок та перекручень
3) оцінка ризику не виявлення
4) оцінка аудиторських доказів
607

Тест 172
Яке значення ризику невиявлення помилок (РН) неможливе:
1) РН=1
2) РН=0,75
3) РН=0,2
4) РН=0,05
Тест 173
Які з наведених значень ризику контролю (РК) неможливе:
1) РК=1
2) РК=0
3) РК=0,8
4) РК=0,5
Тест 174
На якому етапі аудиту оцінюється ймовірність існування перекручень у
фінансовій звітності:
1) на етапі планування та проведення аудиту
2) на етапі проведення та завершення аудиту
3) на всіх етапах аудиту
4) тільки на етапі завершення аудиту
Тест 175
Вкажіть, що є критерієм суттєвості помилки:
1) професійна думка аудитора
2) суттєвість помилки залежить від розміру помилки
3) від суттєвості статті, яка перекручена
4) немає правильної відповіді
Тест 176
Аудитор використовує встановлений рівень суттєвості:
1) при плануванні тестів суттєвості
2) при плануванні тестів на відповідність
3) при оцінці розміру помилки в сукупності
4) при оцінці якості помилки
Тест 177
Чим вищий внутрішній ризик, ти ризик невиявлення:
1) вищий
2) нижчий
3) немає залежності
4) залежність встановлює аудитор
Тест 178
При високих значеннях внутрішнього ризику та ризику контролю аудитор
повинен запланувати:
1) високий рівень ризику невиявлення помилок (РН)
2) низький рівень РН
3) середні значення РН
4) у такий ситуації РН не визначається
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Тест 179
Аудиторський ризик – це:
1) ризик того, що аудитор може зробити неправильний висновок стосовно
фінансової звітності клієнта
2) ризик можливості наступних збитків від небажання замовника оплатити
аудит
3) ризик неправильного підбору виконавців аудиту
4) ризик неправильного підбору і застосування процедур аудиту
Тест 180
Чи використовуються результати оцінки внутрішнього ризику і ризику
невідповідності системи внутрішнього контролю для зменшення аудиторського
ризику:
1) так
2) ні
3) в окремих випадках
4) з дозволу керівника аудиторської фірми
Тест 181
Тести, які проводяться з метою отримання аудиторських доказів стосовно
належної організації системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
– це:
1) тести на суттєвість
2) тести контролю
3) оцінка внутрішнього контролю
4) оцінка ризику контролю
Тест 182
Система внутрішнього контролю – це:
1) сукупність політики і процедур, прийнятих керівництвом економічного
суб‘єкта з метою забезпечення організованого і ефективного ведення
господарської діяльності
2) суворе дотримання вимог і політики керівництва, збереження активів,
попередження і виявлення випадків обману і шахрайства, точність і повноту
облікових записів, а також підготовку надійної фінансової інформації
3) сукупність політики і процедур, прийнятих керівництвом економічного
суб‘єкта з метою забезпечення ефективного ведення господарської діяльності,
що включає суворе дотримання вимог і політики керівництва, збереження
активів, попередження випадків шахрайства, точність фінансової інформації
4) сукупність політики і процедур, прийнятих керівництвом економічного
суб‘єкта з метою забезпечення організованого і ефективного ведення
господарської діяльності, що включає суворе дотримання вимог і політики
керівництва, збереження активів, попередження і виявлення випадків обману і
шахрайства, точність і повноту облікових записів, а також підготовку надійної
фінансової інформації
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Тест 183
Аналіз поняття "суттєвості" в аудиті наведено в:
1) МСА 230
2) МСА 320
3) МСА 420
4) МСА 240
Тест 184
Відповідно до рекомендацій Міністерства фінансів України для визначення
порогу суттєвості можуть використовуватися такі показники:
1) прибуток до оподаткування, чистий прибуток, обсяг продажу, власний
капітал, загальна вартість активів
2) чистий прибуток, обсяг продажу, власний капітал, загальна вартість активів
3) чистий прибуток (збиток), загальна вартість всіх активів і зобов‘язань,
власний капітал, виторг від реалізації
4) прибуток до оподаткування, виторг від реалізації, загальна вартість
зобов‘язань
Тест 185
На скільки рівнів поділяють помилки:
1) 3 рівні
2) 4 рівні
3) 5 рівнів
4) 6 рівнів
Тест 186
Які помилки відносять до помилок першого рівня:
1) помилки, які здійснюють вплив на прийняття рішення
2) суттєвість помилок веде до неправдивої звітної інформації та її об‘єктивність
є під сумнівом
3) невеликі за своїм змістом помилки, які не впливають на результативні
показники
4) помилки, які не призводять до перекручення звітності, але не відображає
дійсний стан підприємства
Тест 187
Система внутрішнього контролю спрямована на:
1) забезпечення процесу формування достовірної фінансової звітності
2) усунення визначених ризиків бізнесу
3) розробку та впровадження відповідних заходів контролю
4) надання адекватної інформації для прийняття рішень зовнішніми та
внутрішніми користувачами
Тест 188
Кінцевою метою аналізу складників аудиторського ризику є визначення:
1) рівня ризику не виявлення
2) рівня аудиторського ризику
3) рівня ризику суттєвих викривлень
4) рівня властивого ризику
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Тест 189
Які з перерахованих факторів обмежують ефективність системи внутрішнього
контролю:
1) ефективність контрольних процедур залежить від розподілу функціональних
обов'язків
2) процедури контролю визначаються згідно з вказівками керівництва
3) значний вплив зовнішніх факторів
4) співвідношення витрат на організацію контролю з перевагами, які він
гарантує
Тест 190
Поясніть зміст ситуації, вираженої такою залежністю: АР = ВР (1,000) х РК
(1,000) х РН (0,005):
1) при високих значеннях властивого ризику та ризику контролю аудиторська
перевірка не дасть бажаних результатів
2) аудитори можуть довіряти зібраним свідченням, навіть, при повній
неефективності системи внутрішнього контролю замовника
3) ймовірність подання неправильного висновку аудитора за вказаних умов
становить 0,005%
4) немає правильної відповіді
Тест 191
Що відбувається із ризиком не виявлення при збільшенні властивого ризику:
1) підвищується
2) зменшується
3) залишається незмінним
4) немає правильної відповіді
Тест 192
Аудитор зробив оцінку внутрішнього ризику (ВР) і ризику контролю (РК).
Який ризик невиявлення аудитор повинен запланувати, якщо ВР = РК = 0,8, а
допустимий аудиторський ризик = 0,02:
1) 0
2) 0,03
3) 0,2
4) 0,15
Тест 193
Аудитор зробив оцінку внутрішнього ризику (ВР) і ризику контролю (РК).
Який ризик не виявлення аудитор повинен запланувати, якщо ВР = РК = 0,6, а
допустимий аудиторський ризик = 0,04:
1) 0
2) 0,03
3) 0,11
4) 0,15
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Тест 194
Аудитор зробив оцінку внутрішнього ризику (ВР) і ризику контролю (РК).
Який ризик не виявлення аудитор повинен запланувати, якщо ВР = РК = 0,3, а
допустимий аудиторський ризик = 0,01:
1) 0,11
2) 0,03
3) 0,2
4) 0,15
Тест 195
Аудитор зробив оцінку внутрішнього ризику (ВР) і ризику контролю (РК).
Який ризик не виявлення аудитор повинен запланувати, якщо ВР = 0,4, РК =
0,2, а допустимий аудиторський ризик = 0,02:
1) 0
2) 0,03
3) 0,25
4) 0,15
Тест 196
Аудитор зробив оцінку внутрішнього ризику (ВР) і ризику контролю (РК).
Який ризик не виявлення аудитор повинен запланувати, якщо ВР = 0,6, РК =
0,3, а допустимий аудиторський ризик = 0,04:
1) 0
2) 0,03
3) 0,22
4) 0,15
Тест 197
Не є формою шахрайства:
1) маніпуляція обліковою політикою
2) фальсифікація бухгалтерських документів і записів
3) неправильне представлення в обліку фактів господарської діяльності
внаслідок несвідомих дій
4) невідповідне відображення записів у обліковій політиці
Тест 198
Оцінюючи внутрішньогосподарський ризик, аудитор повинен врахувати кілька
важливих факторів, а саме:
1) чесність адміністрації
2) результати попереднього аудиту
3) професіоналізм бухгалтерських кадрів
4) всі відповіді правильні
Тест 199
Аудиторський ризик:
1) розраховується за формулою
2) визначається на основі тестування
3) розраховується за формулою або визначається на основі тестування
4) немає правильної відповіді
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Тест 200
Поточне планування роботи аудиторської фірми включає:
1) розробку бізнес-плану на поточний рік
2) планування конкретної аудиторської перевірки
3) розробку плану роботи аудиторської фірми на три роки
4) немає правильної відповіді
Тест 201
Чи доцільно при складанні плану аудиторської фірми, визначення рівня
суттєвості:
1) ні
2) так
3) в окремих випадках
4) за рішенням керівництва аудиторської фірми
Тест 202
На якому з цих етапів аудиторської перевірки не застосовується планування:
1) завершення аудиту
2) переддоговірному етапі та укладанні договору
3) на етапі вибору конкретних аудиторських процедур, необхідних для
одержання аудиторських доказів
4) немає правильної відповіді
Тест 203
Результатом планування на етапі укладання договору є:
1) меморандум попереднього планування
2) стратегія аудиту
3) бюджет витрат часу
4) аудиторський висновок
Тест 204
Форма і зміст Загального плану аудиту залежать від:
1) конкретних методик і прийомів, що застосовує аудитор
2) величини помилки
3) наявності ознак шахрайства
4) кількості працівників підприємства-клієнта
Тест 205
До результатів планування не відносять:
1) меморандум попереднього планування
2) стратегію аудиту
3) бюджет витрат часу
4) немає правильної відповіді
Тест 206
Від чого залежить обсяг документування плану аудиту:
1) розмір та складність роботи підприємства
2) кількості залучених додаткових фахівців
3) ефективності системи внутрішнього контролю
4) всі відповіді правильні
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Тест 207
Чи можливі зміни та уточнення у загальному плані аудиту та в аудиторській
програмі:
1) ні, план і програми залишаються не змінними протягом усієї тривалості
аудиту
2) план аудиту можна змінювати, а программа – ні
3) програми аудиту можуть змінюватись і уточнюватись, а план аудиту - ні
4) протягом усієї тривалості аудиту його загальний план і програма
переглядаються та уточнюються аудитором
Тест 208
Результатом роботи аудитора на переддоговірному етапі є:
1) меморандум попереднього планування
2) стратегія аудиту
3) бюджет витрат часу
4) немає правильної відповіді
Тест 209
Метою планування діяльності аудиторської фірми:
1) забезпечення якості аудиту
2) зменшення професійного ризику
3) розширення ринків збуту та отримання прибутку
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 210
Планування – це:
1) основа детального планування часу
2) основа детального планування витрат
3) процес вироблення аудиторської стратегії
4) визначається клієнтом
Тест 211
Програма – це:
1) основа детального планування часу і витрат
2) основа детального планування витрат
3) процес вироблення аудиторської стратегії
4) визначається клієнтом
Тест 212
Стратегічний план розробляється на строк:
1) не менше двох років
2) не менше трьох років
3) не менше п‘яти років
4) 6 років
Тест 213
До внутрішніх чинників, які впливають на процес планування, відносяться
наступні:
1) система управління і кадрова політика
2) економічна сфера
3) кадрова політика
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4) соціальна сфера
Тест 214
Аудиторський процес складається:
1) з початкової і дослідної стадій
2) з початкової і завершальної стадії
3) з початкової, дослідної і завершальної стадії
4) зі стадії планування
Тест 215
Зарубіжні автори виділяють такі етапи процесу планування аудиту:
1) попереднє планування, збір загальних відомостей, збір інформації про
правові зобов‘язання клієнта, оцінка суттєвості і аудиторського ризику та
ризику бізнесу, ознайомлення з системою внутрішнього контролю, розробка
загального плану аудиту та програми аудиту
2) збір загальних відомостей, збір інформації про правові зобов‘язання клієнта,
оцінка суттєвості і аудиторського ризику та ризику бізнесу, ознайомлення з
системою внутрішнього контролю, розробка загального плану аудиту та
програми аудиту
3) попереднє планування, збір загальних відомостей, оцінка суттєвості і
аудиторського ризику та ризику бізнесу, ознайомлення з системою
внутрішнього контролю, розробка загального плану аудиту та програми аудиту
4) збір інформації про правові зобов‘язання клієнта, оцінка суттєвості і
аудиторського ризику та ризику бізнесу, ознайомлення з системою
внутрішнього контролю, розробка загального плану аудиту та програми аудиту
Тест 216
Які обов‘язкові реквізити повинен містити програма аудиту:
1) конкретні процедури перевірки, обсяг вибірки
2) терміни проведення, виконавці, посилання на робочі документи, примітка
3) перелік робіт і конкретний час перевірки для кожного аудитора
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 217
До зовнішніх чинників, які впливають на процес планування, відносяться
наступні:
1) система управління
2) економічна сфера
3) соціальна сфера
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 218
Які дії здійснюються на початковій стадії аудиту:
1) всі дії проходять безпосередньо на підприємстві, при цьому має бути
здійснена якісна та своєчасна перевірка при забезпеченні відповідних умов та
відповідної оргтехніки
2) всі дії спрямовані на узагальнення і реалізації аудиту
3) визначають об‘єкт дослідження і здійснюють організаційно-методична
підготовка, формується бригада або підбирається окремий аудитор, видається
наказ на проведення аудиту за підписом керівника
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4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 219
Які дії здійснюються на завершальній стадії аудиту:
1) всі дії проходять безпосередньо на підприємстві, при цьому має бути
здійснена якісна та своєчасна перевірка при забезпеченні відповідних умов та
відповідної оргтехніки
2) всі дії спрямовані на узагальнення і реалізації аудиту
3) визначають об‘єкт дослідження і здійснюють організаційно-методична
підготовка, формується бригада або підбирається окремий аудитор, видається
наказ на проведення аудиту за підписом керівника
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 220
Які дії здійснюються на дослідній стадії аудиту:
1) всі дії проходять безпосередньо на підприємстві, при цьому має бути
здійснена якісна та своєчасна перевірка при забезпеченні відповідних умов та
відповідної оргтехніки
2) всі дії спрямовані на узагальнення і реалізації аудиту
3) визначають об‘єкт дослідження і здійснюють організаційно-методична
підготовка, формується бригада або підбирається окремий аудитор, видається
наказ на проведення аудиту за підписом керівника
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 221
Які основні вимоги планування виділено у МСА:
1) набуття знань про облікову систему клієнта, політику і процедури
внутрішнього контролю, визначення очікуваного рівня довіри до внутрішнього
контролю суб‘єкта перевірки
2) визначення і прогнозування змісту, часу проведення й обсягу аудиторських
процедур
3) координація роботи молодших аудиторів, експертів та інших спеціалістів,
залучених до аудиторської перевірки
4) всі відповіді правильні
Тест 222
Що здійснюють при першому етапі стратегічного планування:
1) здійснюють оцінку внутрішнього середовища аудиторської фірми
2) здійснюють оцінку зовнішнього середовища аудиторської фірми
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) визначають мету і завдання
Тест 223
Що здійснюють при другому етапі стратегічного планування:
1) здійснюють оцінку внутрішнього середовища аудиторської фірми
2) здійснюють оцінку зовнішнього середовища аудиторської фірми
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) визначають мету і завдання
Тест 224
Які методи використовують при визначенні стратегії:
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1) емпіричне дослідження, моделювання, аналіз
2) дедукція
3) індукція
4) всі відповіді правильні
Тест 225
На основі чого розробляється загальний план і програма перевірки:
1) визначеної мети і завдання аудиту
2) оцінки існуючого середовища суб‘єкта контролю
3) вибору стратегії бізнесу клієнта
4) всі відповіді правильні
Тест 226
Що передбачає план аудиторської перевірки:
1) перелік процедур
2) перелік робіт на основних етапах аудиту, види робіт, термін
3) конкретні процедури перевірки об‘єктів аудиторського контролю
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 227
Що передбачає програма аудиторської перевірки:
1) перелік процедур
2) перелік робіт, обсяг вибірки, терміни, виконавців
3) конкретні процедури перевірки об‘єктів аудиторського контролю
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 228
Метою МСА 300 "Планування" є:
1) надання рекомендацій щодо методики проведення аудиторської перевірки
2) встановлення положень і надання рекомендацій щодо планування
аудиторської перевірки фінансових звітів
3) встановлення стандартів, які є національними
4) визначення правового поля діяльності аудиторської фірми
Тест 229
Чи має право аудитор самостійно визначати форми і методи контролю:
1) ні, не має такого права
2) так, має право в межах міжнародних стандартів
3) так, має право на підставі власних професійних знань, досвіду та умов
договору
4) відповідне не передбачено Законом України "Про аудиторську діяльність"
Тест 300
Аудиторський файл являє собою:
1) одну чи кілька папок або інших носіїв інформації, в фізичній або електронній
формі, що містять записи, які становлять аудиторську документацію за
конкретним завданням
2) складається за наслідками перевірки – є первинним документом, без якого
неможливе складання аудиторського висновку
3) складається за наслідками перевірки – є первинним документом, без якого
неможливе складання аудиторського висновку та надання достовірного
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аудиторського звіту та висновку щодо висловлення аудиторської думки
відносно фінансової звітності, яка перевірялась
4) є первинним документом, без якого неможливе складання аудиторського
висновку, аудиторський файл, який складається за наслідками перевірки – є
первинним документом, без якого неможливе складання аудиторського
висновку та надання достовірного аудиторського звіту та висновку щодо
висловлення аудиторської думки відносно фінансової звітності, яка
перевірялась
Тест 301
Які із наведених документів аудиторської фірми не належать до
адміністративних:
1) установчі документи
2) стандарти аудиту
3) положення про відділи
4) матеріали службових зустрічей
Тест 302
Які з наведених документів аудиторської фірми не належать до документів,
пов‘язаних із проведенням аудиту:
1) робоча документація аудиторської фірми
2) програми семінарів і тренінгів
3) положення про відділи
4) законодавчі та нормативні матеріали
Тест 303
Зміст робочої документації є:
1) залежним від завдань замовника
2) предметом професійного судження
3) залежить від вказівок керівництва аудиторської фірми
4) залежить від рекомендацій АПУ
Тест 304
Для постійного клієнта постійними робочими документами є:
1) банківські документи
2) касові документи
3) статутні документи
4) інформація про прибутки і збитки
Тест 305
Робочі документи аудитора:
1) можуть використовуватись як частина фінансової документації клієнта
2) що не можуть використовуватись як частина фінансової документації клієнта
3) можуть використовуватись іншим аудитором
4) залежать від рішення замовника
Тест 306
Мінімальний термін зберігання робочих документів:
1) п‘ять років з дня надання аудиторського висновку
2) три роки з дня надання аудиторського висновку
3) чотири роки з дня надання аудиторського висновку
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4) десять років з дня надання аудиторського висновку
Тест 307
Тести, які проводяться для отримання аудиторських доказів стосовно належної
організації системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю – це:
1) тести на суттєвість
2) тести контролю
3) оцінка внутрішнього контролю
4) оцінка ризику контролю
Тест 308
Яке з визначень відповідає терміну "аудиторські докази":
1) аудиторські докази – це інформація, одержана від третіх осіб, що дозволяє
аудитору висловити думку щодо фактів господарської діяльності підприємства
2) аудиторські докази – це внутрішня інформація підприємства, на підставі якої
відбувається підготовка аудиторського звіту
3) аудиторські докази – це інформація, одержана під час перевірки, на якій
ґрунтується аудиторська думка
4) аудиторські докази – це документи, які отримані від замовника
Тест 309
Які критерії згідно з МСА 500 "Аудиторські докази" характеризують
аудиторські докази:
1) достатність та своєчасність
2) правдивість
3) достатність та вірогідність
4) достатність та відповідність
Тест 310
На думку аудитора на достатність аудиторських доказів впливають такі
фактори:
1) джерело та надійність наявної інформації
2) результати попереднього аудиту
3) точка зору замовника аудиторської перевірки
4) точка зору третіх осіб, які мають ділові зв‘язки із замовником аудиту
Тест 311
Який доказ є більш достовірним:
1) одержаний від підприємства-замовника
2) одержаний аудитором самостійно
3) одержаний із засобів масової інформації
4) одержаний від постачальника підприємства-замовника
Тест 312
Який з наведених типів аудиторських доказів є найбільш достовірним:
1) письмове підтвердження залишків на рахунках дебіторської заборгованості,
отримане безпосередньо аудитором від замовника
2) усне представлення керівництва щодо оцінки запасів
3) копія первинного документа
4) процедури аналітичного огляду
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Тест 313
Що таке тести контролю – це тести:
1) які проводяться з метою отримання аудиторських доказів з метою виявлення
суттєвих викривлень у фінансових звітів
2) які проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності
та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 314
Що таке процедури по суті:
1) які проводяться з метою отримання аудиторських доказів з метою виявлення
суттєвих викривлень у фінансових звітів
2) які проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності
та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 315
Які є типи процедур по суті:
1) узгодження первинних документів і фінансових звітів, узгодження облікових
записів із фінансовими звітами
2) узгодження фінансових звітів з первинними обліковими записами, перевірка
суттєвих журнальних проведень та інших корегувань під час складання
фінансових звітів
3) отримання аудиторських доказів щодо відповідності та ефективності
функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 316
Які процедури аудитор використовує для одержання доказів:
1) перевірка записів або документів, перевірка матеріальних активів
2) спостереження, запит
3) підтвердження та перерахування
4) всі відповіді правильні
Тест 317
Дати визначення поняття "вибіркова перевірка":
1) використання аудиторських процедур до частини бухгалтерських записів або
показників фінансової звітності і поширення їх на всю сукупність даних
2) використання аудиторських процедур до частини бухгалтерських записів або
показників фінансової звітності
3) це аудиторська вибірка
4) правильні відповіді 1) і 3)
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Тест 318
Що таке аналітичні процедури:
1) аналіз найважливіших показників і співвідношень, зокрема підсумкову
дослідження відхилення і взаємозв‘язків, які суперечать іншій інформації, або
відхиляють від очікуваних показників
2) належне виконання аудитором процедур чи заходів контролю, які початково
виконувалися як частина системи внутрішнього контролю суб‘єкта
господарювання, або вручну
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) перевірка арифметичної точності показників первинних документів та
реєстрів обліку у самостійному проведенні підрахунків або із застосуванням
інформаційних технологій
Тест 319
Що таке повторне виконання:
1) аналіз найважливіших показників і співвідношень, зокрема підсумкову
дослідження відхилення і взаємозв‘язків, які суперечать іншій інформації, або
відхиляють від очікуваних показників
2) назалежне виконання аудитором процедур чи заходів контролю, які
початково виконувалися як частина системи внутрішнього контролю суб‘єкта
господарювання, або вручну
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) перевірка арифметичної точності показників первинних документів та
реєстрів обліку у самостійному проведенні підрахунків або із застосуванням
інформаційних технологій
Тест 320
Що таке перерахування:
1) аналіз найважливіших показників і співвідношень, зокрема підсумкову
дослідження відхилення і взаємозв‘язків, які суперечать іншій інформації, або
відхиляють від очікуваних показників
2) належне виконання аудитором процедур чи заходів контролю, які початково
виконувалися як частина системи внутрішнього контролю суб‘єкта
господарювання, або вручну
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) перевірка арифметичної точності показників первинних документів та
реєстрів обліку у самостійному проведенні підрахунків або із застосуванням
інформаційних технологій
Тест 321
Аудиторські докази потрібні для:
1) укладання угоди на аудиторську перевірку
2) складання плану аудиторської перевірки
3) складання робочої програми
4) складання аудиторського висновку
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Тест 322
Процес звернення за інформацією до персоналу суб‘єкта господарювання або
третіх осіб називається:
1) запитом
2) підтвердженням
3) підрахунком
4) аналітичними процедурами
Тест 323
Вивчення внутрішніх і зовнішніх записів або документів, що забезпечує
виявлення нетипових статей чи подій, відображених в документах, це:
1) запит
2) підтвердження
3) перевірка
4) аналітичні процедури
Тест 324
Аудитор отримав ряд документів із таких джерел: 1) від третіх осіб; 2) від
клієнтів на основі зовнішніх даних; 3) від клієнтів на основі внутрішніх джерел;
4) одержані аудитором безпосередньо в результаті проведення тестів.
Необхідно оцінити дані докази з точки зору їх надійності: від більш надійного
до менш надійного:
1) 1, 2, 3,4
2) 4, 1, 2, 3
3) 2, 4, 3, 1
4) 1, 4, 3, 2
Тест 325
Аудитор отримує інформацію від завідуючого складським приміщенням щодо
неприбуткових морально застарілих матеріальних цінностей. Така процедура
надає впевненість щодо відповідності фінансової звітності критерію:
1) повноти
2) оцінки
3) існування
4) подання і розкриття
Тест 326
На якому етапі аудиту найбільш ефективним є застосування аналітичних
процедур:
1) початковому
2) дослідному
3) завершальному
4) всі відповідні правильні
Тест 327
Ціль вибіркової перевірки:
1) уникнення або мінімізація аудиторського ризику
2) скорочення часу й вартості аудиту при забезпечені належного рівня його
якості
3) оцінити ефективність системи управління підприємством
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4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 328
Розмір вибіркової сукупності 30 документів. Розмір генеральної сукупності 300
документів. Який інтервал вибірки:
1) 270
2) 10
3) 9000
4) немає правильної відповіді
Тест 329
Якщо до завершення завдання до аудитора звертаються з проханням змінити
завдання на таке, що надає нижчий рівень упевненості, аудиторові слід:
1) розглянути доцільність цього
2) відмовитись від такої зміни
3) обов‘язково прийняти ці зміни
4) немає правильної відповіді
Тест 330
Своєчасна підготовка достатньої та відповідної аудиторської документації
допомагає:
1) зменшити час перевірки
2) підвищити якість аудиту
3) зменшити ризик контролю
4) немає правильної відповіді
Тест 331
Дати визначення поняття "робоча документація":
1) це одна чи кілька папок або інших носіїв інформації, в фізичній чи
електронній формі, що містить записи, які становлять аудиторську
документацію за конкретним завданням
2) це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури
перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки
3) підготована документація, яка надає достатній та відповідний запис основи
для аудиторського висновки та докази того, що аудит планувався та
виконувався відповідно до МСА та застосованих нормативно-правових вимог
4) всі відповіді правильні
Тест 332
Який обов‘язковий документ є обов‘язковим компонентом підсумкової
документації:
1) аудиторський файл
2) робоча документація
3) аудиторський висновок
4) план аудиту
Тест 333
В якому МСА наведено вимоги до робочих документів:
1) МСА 230
2) МСА 500
3) МСА 320
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4) МСА 420
Тест 334
В міжнародних аудиторських фірмах розробляється документ під назвою
"MANUAL", що значить:
1) аудиторський файл
2) внутрішній стандарт із робочої документації
3) внутрішній стандарт з методології аудиту
4) внутрішній стандарт із планування аудиту
Тест 335
Як можуть бути розділені документи аудиторської фірми за їх призначенням:
1) на адміністративні документи та документи пов‘язані із проведенням аудиту
2) аудиторські файли та робоча документація
3) законодавчі документи та матеріали перевірок
4) всі відповіді правильні
Тест 336
Що включають в себе адміністративні документи:
1) установчі документи аудиторської фірми; положення про відділи; положення
про проведення аудиту; законодавчі та нормативні документи; фінансову і
податкову звітність; матеріали службових зустрічей, нарад, семінарів; інша
документація за господарськими операціями аудиторської фірми (придбання
обладнання, оренда офісу тощо)
2) аудиторські файли та робоча документація; законодавчі документи та
матеріали перевірок
3) стандарти аудиту; робоча документація аудиторської фірми; законодавчі та
нормативні документи щодо проведення аудиту; спеціальне аудиторське
програмне забезпечення; програми семінарів та тренінгів; бібліотечні та
довідкові матеріали
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 337
Що включає в себе документація, яка пов‘язана з проведенням аудиту:
1) установчі документи аудиторської фірми; положення про відділи; положення
про проведення аудиту; законодавчі та нормативні документи; фінансову і
податкову звітність; матеріали службових зустрічей, нарад, семінарів; інша
документація за господарськими операціями аудиторської фірми (придбання
обладнання, оренда офісу тощо)
2) аудиторські файли та робоча документація; законодавчі документи та
матеріали перевірок
3) стандарти аудиту; робоча документація аудиторської фірми; законодавчі та
нормативні документи щодо проведення аудиту; спеціальне аудиторське
програмне забезпечення; програми семінарів та тренінгів; бібліотечні та
довідкові матеріали
4) всі відповіді правильні
Тест 338
Яку інформацію повинна відображати робоча документація про кожний із
напрямів, які перевіряють:
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1) методику аудиторської перевірки, проведені під час перевірки тести
2) висновки, рішення і пропозиції аудитора
3) стандарти аудиту; робоча документація аудиторської фірми; законодавчі та
нормативні документи щодо проведення аудиту; спеціальне аудиторське
програмне забезпечення; програми семінарів та тренінгів; бібліотечні та
довідкові матеріали
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 339
Приклади аудиторської документації охоплюють:
1) програми аудиту, результати аналітичних процедур, меморандуми з окремих
питань, резюме важливих питань, листи підтвердження та листи пояснення
2) установчі документи аудиторської фірми; положення про відділи; положення
про проведення аудиту; законодавчі та нормативні документи; фінансову і
податкову звітність; матеріали службових зустрічей, нарад, семінарів; інша
документація за господарськими операціями аудиторської фірми (придбання
обладнання, оренда офісу тощо)
3) стандарти аудиту; робоча документація аудиторської фірми; законодавчі та
нормативні документи щодо проведення аудиту; спеціальне аудиторське
програмне забезпечення; програми семінарів та тренінгів; бібліотечні та
довідкові матеріали
4) всі відповіді правильні
Тест 340
Які чинники не впливають на форму і зміст робочих документів:
1) характер завдання
2) форма аудиторського висновку
3) ідентифіковані ризики суттєвого викривлення
4) законодавча база
Тест 341
Що не входить до складу робочих документів:
1) інформація щодо правової форми та організаційної структури суб‘єкта
господарювання
2) установчі документи аудиторської фірми
3) копії важливих юридичних документів, угод, протоколи або витяги з них
4) інформація щодо галузі промисловості, економічного та законодавчого
середовища, в якому діє суб‘єкт господарювання
Тест 342
Як поділяють робочі документи для постійних клієнтів:
1) постійні і поточні
2) первинні і звітні
3) постійні і нові
4) всі відповіді правильні
Тест 343
Стандарти аудиторської фірми щодо робочої документації повинні
забезпечитите, щоб така документація дозволяла:
1) мати чіткого зв'язок відповідного документу з об'єктом перевірки
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2) чітко і зрозуміло розкрити зміст відповідного документу для особи, яка не
складала такий документ
3) визначити період перевірки, для якого складено документ та об'єктивно
висвітлити інформацію
4) всі відповіді правильні
Тест 344
Основними вимогами до робочих документів є:
1) оцінка, контроль за виконанням, об‘єктивність та незалежність інформації
2) точність складання, правдивість інформації, неупередженість даних
3) достатність та відповідність, об‘єктивність, відповідність стандартам
4) немає правильної відповіді
Тест 345
Постійний файл клієнта не передбачає:
1) формування документального забезпечення інформацією підприємство, яка
не змінюються на нову дату аудиту
2) збереження даних, які стосуються вивчення тенденцій в роботі підприємства
3) підготовки інформації для нових співробітників, щоб допомогти їм
ознайомитися з історією діяльності клієнта, здійсненими операціями
4) немає правильної відповіді
Тест 346
Метою складання аудиторської робочої документації є:
1) зафіксувати всі дії, які було зроблено фахівцями аудиторської фірми з
моменту укладання договору до моменту надання аудиторського висновку
2) забезпечення достатніх та відповідних записів, які слугують основою для
формування аудиторського висновку
3) забезпечити докази того, що аудиторська перевірка виконана відповідно до
МСА та застосовуваних нормативних та законодавчих актів
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 347
Необхідність зберігання робочої документації та період такого зберігання
залежить від:
1) характеру робіт та характеру майбутніх обставин, у зв'язку з якими
необхідно забезпечити таке зберігання
2) організації архіву аудиторської фірми
3) встановлення системи паролів, що обмежують доступ до електронних файлів
4) організаційної структури підприємства
Тест 348
Що необхідно задокументувати стосовно конкретної аудиторської перевірки:
1) виконані аудиторські процедури
2) отримані відповідні аудиторські докази
3) висновки, яких дійшов аудитор
4) всі відповіді правильні
Тест 349
Документування кожного питання, що його розглядає аудитор під час аудиту:
1) потрібне завжди
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2) здійснюється відповідно до умов договору із замовником
3) не потрібне і не можливе практично
4) немає правильної відповіді
Тест 350
Після завершення формування остаточного аудиторського файлу аудиторові:
1) аудиторська документація надається замовнику
2) не слід вилучати або викидати аудиторську документацію до кінця періоду
перевірки
3) не слід вилучати або викидати аудиторську документацію до кінця періоду
зберігання
4) немає правильної відповіді
Тест 351
Аудит проводиться на підставі:
1) договору
2) усної домовленості
3) наказу керівника аудиторської фірми
4) наказу керівника суб‘єкта перевірки
Тест 352
ВАТ "Стиль" звернувся до аудитора з проханням провести перевірку
бухгалтерської звітності до аудитора Іваненка І.О., який є його акціонером.
Якими повинні бути дії аудитора:
1) відмова від проведення аудиту
2) згода на проведення аудиту
3) надання умовно-позитивного висновку
4) надання висновку з пояснювальним параграфом
Тест 353
Нестачі товарно-матеріальних цінностей понад встановлених норм
відшкодовуються за рахунок:
1) собівартості продукції
2) прибутку підприємства
3) винної особи
4) головного бухгалтера
Тест 354
Під час проведення інвентаризації були виявлені надлишки і нестачі, бухгалтер
підприємства здійснив взаємозалік. Чи правомірні дії бухгалтера:
1) так
2) так, якщо нестача і залишок були виявлені у однієї матеріальновідповідальної особи і одного найменування товарів
3) ні
4) так, в окремих випадках
Тест 355
Яким методом проводиться аудит операцій на валютному рахунку в банку:
1) вибірковим
2) суцільним
3) комбінованим
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4) у відповідності з методом, передбаченим програмою перевірки
Тест 356
Який методичний прийом, найчастіше, використовується при вивченні
дебіторської заборгованості:
1) інвентаризація
2) розрахунково – аналітичний метод
3) узагальнення
4) метод зустрічної перевірки
Тест 357
Аудитору слід знати, що своєчасно не видану заробітну плату:
1) депонують
2) перераховують до бюджету
3) відносять на фінансові результати
4) відносять на витрати виробництва
Тест 358
Перевірте наступний запис на рахунках: Дебет 23 Кредит 24:
1) списання витрат на утримання і експлуатацію обладнання на допоміжне
виробництво
2) списання втрат від браку на собівартість
3) списання інших виробничих витрат на допоміжне виробництво
4) списання зворотніх відходів з виробництва
Тест 359
Вказати правильну кореспонденцію рахунків:
1) нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва: Дебет 66
Кредит 23
2) нарахована заробітна плата працівникам збуту: Дебет 92 Кредит 66
3) нарахована заробітна плата керівнику підприємства: Дебет 92 Кредит 66
4) нарахована заробітна працівникам, які зайнятті виправлення виробничого
браку: Дебет 66 Кредит 24
Тест 360
З якою метою аудитор зіставляє дані реєстру обліку розрахунків з
постачальниками з даними реєстрів обліку операцій на рахунках в банку:
1) для перевірки законності розрахунків
2) для перевірки санкціонування операцій
3) для перевірки обліку кредиторської заборгованості
4) для перевірки своєчасності і повноти оплати рахунків постачальників
Тест 361
Яким проведенням можуть бути списані недостачі в межах природного убутку:
1) Дт 21 Кт 91
2) Дт 20 Кт 91
3) Дт 91 Кт 20
4) Дт 661 Кт 91
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Тест 362
Джерелами аудиту праці та її оплати є:
1) розрахунково-платіжні відомості
2) записи по рахунку 20
3) штатний розпис
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 363
Джерелами аудиту рахунків дебіторів є:
1) акти зустрічної звірки розрахунків
2) розрахунково-платіжні відомості
3) письмове підтвердження залишків на рахунках дебіторської заборгованості
4) правильні відповіді 1) і 3)
Тест 364
Який прийом слід використати для перевірки своєчасності і повноти
оприбуткування готівки від підзвітних осіб (внесеними ними в касу
невикористаних підзвітних сум):
1) спостереження
2) звіряння даних прибуткових касових ордерів та касової книги з даними
відомості реалізації продукції, відвантажувальних документів та податкових
накладних
3) звіряння даних прибуткових касових ордерів та касової книги із звітами про
використання коштів, наданих на відрядження або під звіт за даними журналуордеру № 3
4) звіряння записів у касовій книзі і витягів з банку
Тест 365
Основними завданнями під час аудиту розрахунків з покупцями і замовниками
є:
1) перевірка повноти і правильності оцінки
2) правильність оцінки, право клієнта на отримання заборгованості
3) реальність дебіторської заборгованості та право клієнта на її отримання
4) реальність дебіторської заборгованості та повнота обліку
Тест 366
При перевірці правильності заповнення ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий
стан)" необхідно перевірити:
1) чи підписана ф. № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" керівником фірми
2) чи дотримується балансове рівняння
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 367
Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та розрахунку
сум нарахованої заробітної плати проводиться:
1) методом опитування
2) вибірковим методом
3) методом контрольного обміру виконаних робіт
4) методом взаємної перевірки господарських операцій
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Тест 368
До програми аудиту запасів не включається:
1) правильність розрахунку і списання торгової націнки
2) правильність оцінки готової продукції
3) правильність відображення в обліку пересортиці
4) правильність оцінки основних засобів
Тест 369
Аудитор здійснює вибірку документів на відвантаження готової продукції з
метою визначення, чи були складені рахунки-фактури. Цей тест виконується з
метою досягнення:
1) правильності складання документів
2) оцінки об'єктів обліку
3) повноти документування
4) недостовірності операції
Тест 370
Яке завдання стоїть перед аудитором під час перевірки наявності ліцензії на
здійснення певної діяльності:
1) правильність представлення і розкриття
2) достовірність оцінки
3) законність господарських операцій
4) реальність існування операцій та повнота їх відображення у обліку
Тест 371
Назвіть випадки, в яких використовують лабораторний аналіз в аудиті:
1) у разі необхідності встановлення фактичної наявності майна на підприємстві
2) у разі необхідності виявлення фактичних витрат сировини та матеріалів
3) у разі необхідності контролю якості сировини, матеріалів та готової
продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 372
При перевірці правильності визначення прямих витрат на оплату праці
аудиторові необхідно переконатися, що в їх склад були включені:
1) оплата праці апарату управління цехами, ділянками і т.п.
2) заробітна плата і інші виплати робочим, зайнятим у виробництві продукції,
виконанніробіт або наданні послуг
3) оплата праці персоналу загальновиробничого персоналу
4) всі відповіді правильні
Тест 373
Аудит достовірності і об'єктивності інформації про доходи від діяльності
підприємства, а також про доходи від надзвичайних подій здійснюється на
підставі даних:
1) рахунків класу 9
2) рахунків класу 8
3) рахунків класу 7
4) рахунків класу 7 і 9
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Тест 374
За яким документом аудитор може встановити форми і системи оплати праці,
які можна застосовувати на підприємстві:
1) трудовий договір
2) штатний розпис
3) колективний договір
4) генеральна галузева угода
Тест 375
За допомогою маршрутного листа аудитор може перевірити:
1) залишок матеріалів
2) транспортні витрати
3) дотримання технологічного процесу
4) немає правильної відповіді
Тест 376
Аудитор повинен одержати достатні та відповідні аудиторські докази щодо
існування та стану запасів та (за можливості) бути присутнім при їх
інвентаризації у випадку, коли:
1) стаття запасів включена до фінансових звітів
2) величина запасів є суттєвою для фінансових звітів
3) на цьому наполягає замовник
4) немає правильної відповіді
Тест 377
Як розраховують суму, яку матеріально-відповідальна особа повинна внести до
каси внаслідок недостачі понад норм природного убутку при нестачі
дорогоцінних металів:
1) [(Бв-А)*Іінф+ПДВ+Азб]*2
2) [(Бв-А)*Іінф+ПДВ]*2
3) [(Бв - Іінф+ПДВ+Азб]*2
4) немає правильної відповіді
Тест 378
Яким нормативним документом слід керуватися при аудиті касових операцій:
1) Положення про ведення касових операцій у національній та іноземній валюті
в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2001 року № 637
2) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 року № 637
3) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2001 року № 639
4) Положення про ведення касових операцій у національній та іноземній валюті
в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 року № 637
Тест 379
Повноту внесків засновників у статутний капітал підприємства аудитору слід
перевіряти шляхом зіставлення його розміру, що зафіксований в установчих
документах на рахунку:
1) 40 і 67
2) 41 і 67
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3) 42 і 67
4) 43 і 67
Тест 380
Яким П(С)БО керуються при перевірці правильності розподілу прибутку між
учасниками підприємства:
1) НП(С)БО 1
2) П(С)БО 5
3) П(С)БО 7
4) П(С)БО 8
Тест 381
Порядок формування та відображення у звітності інформації про зобов‘язання
визначається П(С)БО:
1) П(С)БО 12
2) П(С)БО 11
3) П(С)БО 17
4) П(С)БО 25
Тест 382
Висновок незалежного аудитора про повний пакет фінансових звітів загального
призначення визначається МСА:
1) МСА 700
2) МСА 705
3) МСА 800
4) МСА 801
Тест 383
МСА "Модифікація висновку незалежного аудитор" це:
1) МСА 700
2) МСА 705
3) МСА 800
4) МСА 801
Тест 384
МСА "Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно
до концептуальних основ спеціального призначення" це:
1) МСА 700
2) МСА 701
3) МСА 800
4) МСА 801
Тест 385
МСА "Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів" це:
1) МСА 320
2) МСА 201
3) МСА 200
4) МСА 401
Тест 386
Зустрічну перевірку відвантаження продукції та розрахунків з покупцями
застосовують для:
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1) виявлення якості реалізованої продукції
2) виявлення повноти реалізації і правильності розрахунків за реалізовану
продукцію
3) перевірки виконання виробничої програми
4) виявлення резервів збільшення обсягів реалізації
Тест 387
Не є формою шахрайства:
1) маніпуляція обліковою політикою
2) фальсифікація бухгалтерських документів і записів
3) неправильне представлення в обліку фактів господарської діяльності
внаслідок несвідомих дій
4) невідповідне відображення записів у обліковій політиці
Тест 388
До аудиторського висновку не включається:
1) адресат
2) опис перевірених документів
3) рівень аудиторської гарантії
4) вступний параграф
Тест 389
Чи може аудитор видавати аудиторський висновок, якщо підприємство за
підсумками річної діяльності має збитки:
1) може, якщо показники діяльності відображені в обліку і звітності є повними і
достовірними і дали змогу підготувати аудиторський висновок і аудиторський
звіт з пропозиціями використання внутрішніх резервів і покриття збитків у
наступному періоді
2) може, за умови здійснення більш глибокої перевірки основних сторін
діяльності підприємства
3) у такій ситуації аудитор сам визначає можливість видачі висновку
4) не може
Тест 390
Аудиторський висновок (аудиторський звіт) завіряється:
1) у нотаріальній конторі
2) штампом і підписом аудитора
3) підписом аудитора
4) підписом керівника АФ і печаткою
Тест 391
За яких обставин аудитор може видати негативний висновок:
1) аудитор задоволений станом обліку та звітності на підприємстві
2) існує незначна невпевненість достовірності обліку окремих господарських
операцій
3) існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку окремих
господарських операцій
4) аудитор не задоволений станом обліку і звітності на підприємстві
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Тест 392
Якщо висновок аудитора обґрунтований, складений неупереджено стосовно до
клієнта та інших зацікавлених сторін, це відповідає принципу:
1) незалежності
2) об‘єктивності
3) конфіденційності
4) професійної компетентності
Тест 393
Офіційний документ, засвідчений підписом і печаткою аудитора (аудиторської
фірми), що складається в установленому порядку, це:
1) аудиторський звіт
2) робочі документи аудитора
3) аудиторський висновок
4) лист аудитора
Тест 394
Обов‘язковими елементами аудиторського висновку є:
1) заголовок, вступний розділ, висновок аудитора про перевірену звітність
2) аудиторський висновок складається у довільній формі
3)
заголовок,
вступ,
відповідальність
управлінського
персоналу,
відповідальність аудитора, висновок аудитора про перевірену звітність, дата
аудиторського висновку, реквізити сторін
4) заголовок, масштаб перевірки, висновок аудитора про перевірену звітність
Тест 395
Який розділ аудиторського висновку дає упевненість, що аудиторська перевірка
здійснена відповідно до вимог чинного законодавства:
1) дата аудиторського висновку
2) підпис аудиторського висновку
3) думка аудитора
4) заголовок
Тест 396
Який розділ аудиторського висновку містить відомості про те, що аудит
проведений незалежним аудитором, а також назву аудиторської фірми:
1) вступна частина
2) заголовок
3) адреса аудитора
4) масштаб перевірки
Тест 397
Який Міжнародний стандарт аудиту регулює написання модифікованих
аудиторських висновків:
1) 700
2) 701
3) 705
4) 703
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Тест 398
Який вид аудиторського висновку складається якщо аудитор виявив великі і
суттєві обмеження обсягів перевірки:
1) негативний
2) умовно-позитивний
3) спеціальний
4) відмова від надання висновку
Тест 399
Пояснювальний параграф складається тоді, якщо:
1) аудитор виявив великі і суттєві обмеження обсягів перевірки
2) якщо фінансова звітність містить суттєві перекручення
3) якщо аудитору стало відомо про майбутні події, які є невизначені за своєю
суттю
4) якщо вплив будь-якої незгоди або з керівництвом не дуже суттєві та
всеохоплюючі
Тест 401
Аудиторський висновок – це:
1) документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає
надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або
іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її
складанні
2) документ, що передбачає надання впевненості користувачам щодо
відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним
основам, які використовувалися при її складанні
3) документ, що складений відповідно до міжнародних стандартів аудиту для
надання впевненості користувачам
4) правильної відповіді не запропоновано
Тест 401
Які Міжнародні стандарти аудиту використовують при складанні
аудиторського висновку:
1) 700, 705
2) 720, 800
3) 730, 830
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 402
Якими документами не може оформлятися додаткова підсумкова документація:
1) аудиторський звіт
2) звіт про експрес-огляд
3) звіт про проведення
4) підсумок аудиторської перевірки
Тест 403
Міжнародний стандарт аудиту "Порівняльні дані" – це:
1) МСА 800
2) МСА 801
3) МСА 710
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4) всі відповіді правильні
Тест 404
Додаткова підсумкова документація надається:
1) обов‘язково
2) не обов‘язково
3) це документація, яка є тільки для аудитора
4) тільки у випадках, якщо це передбачено договором, або коли аудитор вважає
це необхідним
Тест 405
При виконанні огляду оглядів фінансових звітів використовують положення
МСЗО:
1) 2420
2) 2400
3) 4020
4) всі відповіді правильні
Тест 406
Що не відносять до основних завдань з аудиту спеціального призначення:
1) завдання з аудиту фінансової звітності
2) завдання з аудиту окремих статей фінансової звітності
3) завдання з аудиту виконання умов договору
4) завдання з планування роботи аудиторської фірми
Тест 407
Після перевірки фінансової звітності фірми, валюта балансу якої складає 1 млн.
грн., аудитор виявив помилку на 200 грн. Він повинен дати висновок:
1) позитивний
2) негативний
3) умовно-позитивний
4) немає правильної відповіді
Тест 408
Підприємство, яке перевіряють, протягом звітного року несло збитки. Вимоги
до здійснення обліку й аудиту дотримано. Аудитор повинен обрати наступний
вид висновку:
1) позитивний
2) негативний
3) умовно-позитивний
4) немає правильної відповіді
Тест 409
Причини видачі умовно-позитивного аудиторського висновку:
1) наводяться у звіті аудитора
2) у звіті аудитора не відображаються
3) наводяться із розгорнутою аргументацією причин, які вплинули на думку
аудитора
4) немає правильної відповіді
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Тест 410
У який термін аудитор повинен повідомити замовника про виявлені факти
недотримання законодавства:
1) не пізніше дня закінчення перевірки
2) у момент підписання акта приймання-передачі виконаних робіт
3) у можливо короткий термін
4) після складання аудиторського звіту
Тест 411
Розходження між такими поняттями, як негативний аудиторський звіт і відмова
від вираження думки, існують:
1) ні, дані поняття є синонімами
2) дані поняття є різновидами модифікованого аудиторського звіту
3) на відміну від негативного аудиторського звіту, відмова від вираження думки
- більш кращий варіант для економічного суб'єкта, що перевіряється
4) дані поняття не є різновидами аудиторського звіту
Тест 412
Дата аудиторчського висновку – це:
1) це дата, якою датує аудитор свій висновок щодо фінансових звітів.
Аудиторський висновок не може датуватися датою, раніше тієї, на яку аудитор
отримав достатні та відповідні аудиторські докази, на яких він базує свій
висновок щодо фінансових звітів. Достатні та відповідні аудиторські докази
включають і докази того, що повний комплект фінансової звітності суб‘єкта
господарювання було підготовлено, а особи, що мають визнанні повноваження,
визнали свою відповідальність з них
2) це дата, коли особи, що мають визнані повноваження, оголошують, що вони
підготували повний комплект фінансових звітів суб'єкта господарювання
(включно з відповідними примітками), та що вони несуть за них
відповідальність
3) це дата останнього періоду, що описується фінансовими звітами, якою, як
правило, є дата останнього балансу у фінансових звітах, що проходять
аудиторську перевірку
4) це дата, коли аудиторський висновок та фінансові звіти, які пройшли
аудиторську перевірку, стають доступними третім сторонам; цією датою в
багатьох випадках може бути дата подання їх до регуляторних органів
Тест 413
Дата публікації фінансових звітів це:
1) це дата, коли особи, що мають визнані повноваження, оголошують, що вони
підготували повний комплект фінансових звітів суб'єкта господарювання
(включно з відповідними примітками), та що вони несуть за них
відповідальність
2) це дата останнього періоду, що описується фінансовими звітами, якою, як
правило, є дата останнього балансу у фінансових звітах, що проходять
аудиторську перевірку
3) це дата, якою датує аудитор свій висновок щодо фінансових звітів.
Аудиторський висновок не може датуватися датою, раніше тієї, на яку аудитор
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отримав достатні та відповідні аудиторські докази, на яких він базує свій
висновок щодо фінансових звітів. Достатні та відповідні аудиторські докази
включають і докази того, що повний комплект фінансової звітності суб‘єкта
господарювання було підготовлено, а особи, що мають визнанні повноваження,
визнали свою відповідальність з них
4) це дата, коли аудиторський висновок та фінансові звіти, які пройшли
аудиторську перевірку, стають доступними третім сторонам; цією датою в
багатьох випадках може бути дата подання їх до регуляторних органів
Тест 414
Чи зобов‘язане підприємство надати зацікавленим особам іншу підсумкову
документацію за результатами аудиту:
1) так (подається вся підсумкова документація за результатами аудиторської
перевірки)
2) необов‘язково
3) так (подається тільки частина підсумкової документації – аудиторський
висновок)
4) так, якщо надання передбачено договором на проведення аудиту
Тест 415
Вкажіть на необов‘язковий елемент аудиторського висновку:
1) вступний параграф
2) адресат
3) термін перебування аудиторської фірми на ринку аудиторських послуг
4) немає правильної відповіді
Тест 416
Коли АПУ прийняла Положення з національної практики контролю якості
аудиторських послуг:
1) у 2003 році
2) у 2004 році
3) у 2006 році
4) у 2007 році
Тест 417
Яка організація контролює якість аудиторських послуг в Україні:
1) ДПАУ
2) НБУ
3) АПУ
4) ДФІ
Тест 418
Політика контролю якості аудиторських послуг – це:
1) заходи та дії, які застосовує фірма для впровадження політики контролю
якості
2) заходи та дії, які застосовує фірма для впровадження політики контролю
якості та моніторингу відповідності системи контролю якості Положенню І
3) формалізована сукупність принципів, методів, правил, застосовуваних
фірмою при здійсненні контролю якості аудиторських послуг
4) правильні відповіді 2) і 3)
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Тест 419
Процедури контролю якості аудиторських послуг – це:
1) заходи та дії, які застосовує фірма для впровадження політики контролю
якості
2) заходи та дії, які застосовує фірма для впровадження політики контролю
якості та моніторингу відповідності системи контролю якості Положенню І
3) формалізована сукупність принципів, методів, правил, застосовуваних
фірмою при здійсненні контролю якості аудиторських послуг
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 420
Що є об‘єктом контролю якості аудиторських послуг:
1) етичні вимоги до аудиторів
2) моніторинг з питань якості аудиторських послуг
3) ефективність роботи систем контролю якості суб‘єктів аудиторської
діяльності
4) політика і процедури контролю
Тест 421
Перевірки систем якості аудиторських послуг здійснюють:
1) члени профільної комісії АПУ
2) члени профільної комісії АПУ та групи з контролю якості аудиторських
послуг, до яких входять наймані аудитори контролери
3) наймані аудитори контролери
4) працівники державних контролюючих органів
Тест 422
Який МСА регулює події після дати балансу:
1) МСА 320
2) МСА 500
3) МСА 560
4) МСА 545
Тест 423
У МСА 560 надані:
1) рекомендації щодо складання аудиторського висновку
2) рекомендації щодо збору аудиторських доказів
3) рекомендації про обов‘язки аудитора щодо подальших подій після дати
балансу
4) рекомендації щодо визначення аудиторського ризику
Тест 424
Події після дати балансу стосуються:
1) відображення у фінансовій звітності сприятливих і несприятливих подій, що
відбуваються після дати балансу
2) відображення у фінансовій звітності сприятливих і несприятливих подій, що
відбуваються між датою затвердження фінансових звітів
та
датою
затвердження фінансових звітів до публікації
3) відображення у фінансовій звітності сприятливих і несприятливих подій, що
відбуваються до дати балансу
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4) відображення у фінансовій звітності сприятливих і несприятливих подій, що
відбуваються між датою затвердження фінансових звітів та датою складання
аудиторського висновку
Тест 425
Чи зобов‘язане підприємство за наслідками подій, що потребують коригування,
вносити зміни до фінансових звітів:
1) так, обов‘язково
2) ні
3) в окремих випадках, передбачених рішенням АПУ
4) в окремих випадках за розпорядженням керівництва підприємства
Тест 426
Події, що потребують коригування – це події:
1) за яким підприємство зобов‘язане внести зміни до окремих статей балансу чи
інших форм звітності
2) за яким підприємство не зобов‘язане вносити зміни до балансу чи інших
форм звітності
3) за яким підприємство зобов‘язане внести зміни у Примітки до річної
фінансової звітності
4) які потребують розкриття у Примітках до річної фінансової звітності
Тест 427
Події, що потребують розкриття – це події:
1) за яким підприємство зобов‘язане внести зміни до окремих статей балансу чи
інших форм звітності
2) за яким підприємство не зобов‘язане вносити зміни до балансу чи інших
форм звітності
3) за яким підприємство зобов‘язане внести зміни у Примітки до річної
фінансової звітності
4) які потребують розкриття у Примітках до річної фінансової звітності
Тест 428
За яким напрямом аудитор не повинен аналізувати і оцінювати події:
1) від дати фінансової звітності до дати аудиторського висновку
2) від дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів
3) від дати попередньої аудиторської перевірки до дати складання фінансової
звітності
4) після опублікування фінансових звітів
Тест 429
Які існують основні аудиторські процедури призначені для визначення
подальших подій:
1) огляд процедур і процесів, які проводить керівництво
2) огляд бухгалтерських записів і облікових регістрів після дати фінансових
звітів
3) ознайомлення з оперативними звітами керівництва і персоналу
4) всі відповіді правильні
Тест 430
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За якими напрямами аудитору необхідно проаналізувати і оцінити подальші
події:
1) від дати фінансової звітності до дати аудиторського висновку; від дати
аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів; після
опублікування фінансових звітів
2) від дати фінансової звітності до дати аудиторського висновку
3) від дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів
4) після опублікування фінансових звітів
Тест 431
Користувач результатів аудиту - це:
1) фізична особа, зацікавлена у достовірності інформації, що підлягає аудиту
2) юридична особа, зацікавлена у достовірності інформації, що підлягає аудиту
3) фізична або юридична особа, зацікавлена у достовірності інформації, що
підлягає аудиту
4) працівники податкових органів
Тест 432
Користувачі матеріалів аудиту мають право:
1) виступати замовниками на проведення аудиту
2) виступати замовниками на проведення аудиту та встановлювати обсяги та
напрями аудиту в межах повноважень, визначених законодавством,
установчими документами або відповідними договорами
3) використовувати матеріали аудиту на свій розсуд
4) вносити зміни у фінансову звітність суб‘єктів господарювання
Тест 433
Яка ціль аудитора як користувача аудиту:
1) формулювання та висловлення думки про достовірність та відповідність
фінансової звітності діючим концептуальним основам
2) отримання всього спектра достовірної інформації, необхідної для управління
підприємством та уникнення банкрутства
3) можливість отримувати дивіденди
4) отримання інформації відносно стабільності та платоспроможності
роботодавця
Тест 434
Яка ціль акціонерів як користувачів аудиту
1) формулювання та висловлення думки про достовірність та відповідність
фінансової звітності діючим концептуальним основам
2) отримання всього спектра достовірної інформації, необхідної для управління
підприємством та уникнення банкрутства
3) можливість отримувати дивіденди
4) отримання інформації відносно стабільності та платоспроможності
роботодавця
Тест 435
Яка ціль власників як користувачів аудиту:
1) формулювання та висловлення думки про достовірність та відповідність
фінансової звітності діючим концептуальним основам
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2) отримання всього спектра достовірної інформації, необхідної для управління
підприємством та уникнення банкрутства
3) можливість отримувати дивіденди
4) отримання інформації відносно стабільності та платоспроможності
роботодавця
Тест 436
Яка ціль працівників суб‘єкта господарювання як користувачів аудит:
1) формулювання та висловлення думки про достовірність та відповідність
фінансової звітності діючим концептуальним основам
2) отримання всього спектра достовірної інформації, необхідної для управління
підприємством та уникнення банкрутства
3) можливість отримувати дивіденди
4) отримання інформації відносно стабільності та платоспроможності
роботодавця
Тест 437
Надання рекомендацій щодо інформування управлінського персоналу з питань
аудиту подано:
1) у МСА 260
2) у МСА 560
3) у МСА 700
4) у МСА 701
Тест 438
Після закінчення аудиту керівництво підприємство повинно здійснити такі
заходи:
1) скласти Проект рішення за матеріалами аудиту
2) скласти Проект рішення за матеріалами аудиту та розглянути його на
загальних зборах
3) скласти Проект рішення за матеріалами аудиту та розглянути його на
загальних зборах і скласти відповідні довідки
4) скласти Проект рішення за матеріалами аудиту та розглянути його на
загальних зборах і скласти відповідні довідки, передати матеріали замовнику
Тест 439
Аудиторські фірми та окремі аудитори несуть відповідальність перед
замовником в межах:
1) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
2) 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
3) в межах фактично завданих збитків
4) всю відповідальність несе суб‘єкт господарювання
Тест 440
Кримінальна відповідальність аудитора наступає:
1) у випадках невиконання умов договору
2) розголошення комерційної таємниці
3) навмисного приховування істини та видачі позитивного висновку, які
призвели до шкоди
4) у випадках невчасного подання аудиторського висновку
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Тест 441
Які існують користувачі аудиту:
1) аудитори, власники, інвестори і акціонери
2) працівники суб‘єкта господарювання, уряд і урядові установи, громадськість
3) позикодавці суб‘єкта господарювання, постачальники та інші кредитори,
клієнти
4) всі відповіді правильні
Тест 442
Яка ціль позикодавців суб‘єкта господарювання як користувачів аудит:
1) формулювання та висловлення думки про достовірність та відповідність
фінансової звітності діючим концептуальним основам
2) розміщення ресурсів, регулювання діяльності підприємств, формування
податкової політики, отримання статистичних даних про національний дохід
3) можливість отримувати дивіденди
4) отримання інформації, що дає можливість визначити здатність погасити
позики та відсотки
Тест 443
Яка ціль уряду і урядових установ як користувачів аудит:
1) формулювання та висловлення думки про достовірність та відповідність
фінансової звітності діючим концептуальним основам
2) розміщення ресурсів, регулювання діяльності підприємств, формування
податкової політики, отримання статистичних даних про національний дохід
3) можливість отримувати дивіденди
4) отримання інформації, що дає можливість визначити здатність погасити
позики та відсотки
Тест 444
Яка ціль громадськості як користувача аудиту:
1) формулювання та висловлення думки про достовірність та відповідність
фінансової звітності діючим концептуальним основам
2) допомагають отримувати інформацію стосовно останніх тентенцій і
досягнень у добробуті підприємства та обсягів його діяльності
3) можливість отримувати дивіденди
4) отримання інформації, що дає можливість визначити здатність погасити
позики та відсотки
Тест 445
У якій формі аудитор може повідомляти інформацію управлінському
персоналу:
1) усно
2) тільки письмово
3) усно або письмово
4) в документальному порядку із відповідними підписами та печатками
Тест 446
Які фактори не впливають на вибір форми повідомлення інформації
управлінського персоналу:
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1) розмір, операційна структура, організаційно-правова форма суб‘єкта
господарювання і процес повідомлення інформації на суб‘єкті господарювання,
де проводиться аудиторська перевірка
2) характер, чутливість і важливість інформації з питань аудиту, яка має
значення для управління
3) домовленість щодо регулярних зустрічей або звітування про інформацію з
питань аудиту, яка має значення для управління
4) обсяг фінансової звітності
Тест 447
Які існують форми реалізації матеріалів аудиту:
1) в ході аудиту
2) по закінченню аудиту
3) в ході аудиту та по його закінченню
4) в кінці звітного періоду
Тест 448
Які види відповідальності аудитора існують при неналежному виконанні своїх
зобов‘язань:
1) перед органами, що видали дозвіл на заняття аудиторською діяльністю
2) перед аудиторською фірмою
3) перед клієнтом та перед третіми особами
4) всі відповіді правильні
Тест 449
За неналежне виконання своїх обов‘язків аудиторські фірми та окремі аудитори
в плані професійної відповідальності можуть бути винесені:
1) попередження, зупинення дії сертифіката та дозволу на строк до одного року
та анулювання сертифіката і дозволу
2) догана та звільнення
3) майнова відповідальність у межах завданих збитків
4) всі відповіді правильні
Тест 450
Припинення чинності сертифікату на аудиторську діяльність здійснюється на
основі рішення:
1) Спілки аудиторів України
2) Аудиторська Палата України
3) Верховного суду України
4) Міжнародної спілки аудиторів
Тест 451
До третіх осіб, перед якими аудитори можуть нести відповідальність за
результати перевірки відносять:
1) акціонери, торговці, банкіри
2) кредитори, службовці, клієнти
3) громадськість, уряд і урядові організації
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 452
Перелік послуг, які може надавати аудитор:
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1) визначає тільки АПУ
2) визначає АПУ відповідно до МСА
3) Міністерство фінансів України
4) Верховна рада України
Тест 453
До послуг, сумісних з проведенням аудиту належать:
1) оцінка активів і пасивів, економічних та інвестиційних проектів, економічної
безпеки, систем бухгалтерського обліку й організації внутрішнього контролю;
тестування облікового персоналу; проведення ініціативного аудиту; організація
та ведення бухгалтерського обліку; покращення ведення обліку і складання
звітності
2) контроль нарахування і сплати податків та інших обов‘язкових платежів;
аналіз господарської діяльності; оцінка активів і пасивів, економічних та
інвестиційних проектів, , економічної безпеки, систем бухгалтерського обліку й
організації внутрішнього контролю; представлення інтересів клієнта за
дорученнями перед третіми особами
3) консультування з питань фінансового, податкового, банківського та іншого
господарського законодавства, інвестиційної діяльності, менеджменту,
маркетингу, оптимізації оподаткування, реєстрації, реорганізації та ліквідації
підприємства, інформаційне та експертне обслуговування; підбір і тестування
облікового персоналу господарюючих суб‘єктів; підбір і тестування персоналу
аудиторських фірм
4) всі відповіді правильні
Тест 454
Послуги, що не сумісні з проведенням у господарюючого суб‘єкта аудиту
включають:
1) ведення та відновлення бухгалтерського обліку; складання декларацій з
податків; складання бухгалтерської звітності
2) підтвердження достовірності фінансової звітності
3) підбір і тестування облікового персоналу господарюючих суб‘єктів;
експертне обслуговування
4) аналіз господарської діяльності; оцінка активів і пасивів підприємства
Тест 455
Аудитор, який проводить консультації, повинен володіти навичками,
необхідними для:
1) розв‘язання проблем та обміну досвідом, виявлення проблем, знаходження
необхідної інформації
2) аналізу і синтезу, розроблення пропозицій щодо вдосконалення фінансовогосподарської роботи
3) спілкування з людьми, планування змін, допомоги клієнтам у накопиченні
досвідом
4) всі відповіді правильні
Тест 456
До завдань з надання впевненості належать:
1) тільки аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності
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2) тільки аудит і огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової
звітності та завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом
історичної фінансової інформації
3) супутні послуги
4) відновлення бухгалтерського обліку
Тест 457
До інших послуг, пов‘язаних з професійною діяльністю аудиторів відносяться:
1) тільки аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності
2) тільки аудит і огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової
звітності та завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом
історичної фінансової інформації
3) супутні послуги
4) відновлення бухгалтерського обліку
Тест 458
Складання податкових декларацій та звітів відноситься до:
1) завдань з надання впевненості
2) супутніх послуг
3) інших послуг, пов‘язаних з професійної діяльністю
4) організаційного та методичного забезпечення аудиту
Тест 459
Обов‘язковий аудит фінансової звітності належить:
1) завдань з надання впевненості
2) супутніх послуг
3) інших послуг, пов‘язаних з професійної діяльністю
4) організаційного та методичного забезпечення аудиту
Тест 460
Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів належить до:
1) завдань з надання впевненості
2) супутніх послуг
3) інших послуг, пов‘язаних з професійної діяльністю
4) організаційного та методичного забезпечення аудиту
Тест 461
Представлення інтересів замовника з питань обліку в судових органів належить
до:
1) завдань з надання впевненості
2) супутніх послуг
3) інших послуг, пов‘язаних з професійної діяльністю
4) організаційного та методичного забезпечення аудиту
Тест 462
Встановлення положень та надання рекомендацій з виконання погоджених
процедур наведено:
1) у МССП 4400
2) у МСА 4400
3) у МССП 4410
4) у МСА 4410
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Тест 463
Встановлення основних положень та надання рекомендацій з виконання
погоджених процедур наведено:
1) у МССП 4400
2) у МСА 4400
3) у МССП 4410
4) у МСА 4410
Тест 464
Яким документом оформляється надання консультацій аудитором:
1) аудиторським висновком
2) аудиторським звітом
3) довідкою
4) експертним висновком
Тест 465
Чи може аудитор при виконанні завдань з підготовки фінансової інформації
надавати аудиторський висновок, складений відповідно до МСА 700:
1) ні, це є великим порушенням
2) так, може у відповідності із МСА
3) може в окремих випадках, передбачених МСА
4) може в окремих випадках передбачених Законом України "Про аудиторські
діяльність"
Тест 466
Які послуги відповідно до МСА і Законом України "Про аудиторську
діяльність" може надавати аудитори чи аудиторські фірми:
1) супутні послуги та інші послуги
2) завдання з надання впевненості
3) супутні послуги, завдання з надання впевненості, інші послуги, організаційне
та методичне забезпечення аудиту
4) організаційне та методичне забезпечення аудиту
Тест 467
Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю – це:
1) аудит історичної фінансової інформації
2) огляд історичної фінансової інформації
3) завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
фінансової інформації
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 468
До супутніх послуг, визначених Міжнародними стандартами аудиту відносять:
1) завдання з виконання погоджених процедур
2) завдання з підготовки фінансової інформації
3) завдання з виконання погоджених процедур та завдання з підготовки
фінансової інформації
4) завдання з надання впевненості та завдання з виконання погоджених
процедур
Тест 469
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Консультації з питань системи внутрішнього контролю – це:
1) інші послуги, пов‘язані із професійною діяльністю аудиторів
2) супутні послуги
3) завдання з надання впевненості
4) організаційного та методичного забезпечення аудиту
Тест 470
Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг належать до:
1) завдань з надання впевненості
2) супутніх послуг
3) інших послуг, пов‘язаних з професійної діяльністю
4) організаційного та методичного забезпечення аудиту
Тест 471
Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації та організації та
здійснення господарської діяльності належать до:
1) завдань з надання впевненості
2) супутніх послуг
3) інших послуг, пов‘язаних з професійної діяльністю
4) організаційного та методичного забезпечення аудиту
Тест 472
Що може бути предметом погоджених процедур:
1) звірка взаємних розрахунків з кредиторами(дебіторами)
2) участь в інвентаризації
3) розрахунки ліквідності
4) всі відповіді правильні
Тест 473
МССП 4410 використовують разом із:
1) МСА 120
2) МСА 130
3) МСА 230
4) МСА 320
Тест 474
Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися:
1) усно
2) письмово
3) у вигляді довідки або інших офіційних документів
4) всі відповіді правильні
Тест 475
Які види консультацій з питань ведення бухгалтерського обліку та фінансової
звітності може надавати аудитор чи аудиторська фірма:
1) розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів та
інформаційних потоків
2) консолідація фінансової звітності
3) оцінка надійності системи бухгалтерського обліку
4) економічні експертизи
Тест 476
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Які види консультацій з питань управління та ведення бізнесу може надавати
аудитор чи аудиторська фірма:
1) розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів та
інформаційних потоків
2) консолідація фінансової звітності
3) оцінка надійності системи бухгалтерського обліку
4) економічні експертизи
Тест 477
Які види консультацій не може надавати аудитор та аудиторська фірма:
1) з питань бухгалтерського обліку
2) з питань системи внутрішнього контролю
3) з питань застосування інформаційних технологій
4) з питань надання впевненості
Тест 478
Які супутні послуги може надавати аудитор у зарубіжних країнах:
1) ведення бухгалтерського обліку
2) сумісні
3) несумісні
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 479
Внутрішній аудит це:
1) сукупність політики і процедур
2) сукупність політики і процедур, прийнятий керівництвом економічного
суб‘єкта
3) сукупність політики і процедур, прийнятий керівництвом економічного
суб‘єкта господарювання з метою забезпечення організованого і ефективного
ведення господарської діяльності
4) сукупність політики і процедур, прийнятий керівництвом економічного
суб‘єкта господарювання з метою забезпечення організованого і ефективного
ведення господарської діяльності, що включає суворе дотримання вимог і
політики керівництва
Тест 480
Попереджувальний контроль – це:
1) заходи контролю, що попереджують небажані дії
2) з‘ясовує небажані події, що сталися
3) розробляє стратегію, політику, процедури тощо
4) проводить заходи контролю, які компенсують частково відсутній контроль
Тест 481
Компенсуючий контроль – це:
1) заходи контролю, що попереджують небажані дії
2) з‘ясовує небажані події, що сталися
3) розробляє стратегію, політику, процедури тощо
4) проводить заходи контролю, які компенсують частково відсутній контроль
Тест 482
Директивний контроль – це:
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1) заходи контролю, що попереджують небажані дії
2) з‘ясовує небажані події, що сталися
3) розробляє стратегію, політику, процедури тощо
4) проводить заходи контролю, які компенсують частково відсутній контроль
Тест 483
Пошуковий контроль – це:
1) заходи контролю, що попереджують небажані дії
2) з‘ясовує небажані події, що сталися
3) розробляє стратегію, політику, процедури тощо
4) проводить заходи контролю, які компенсують частково відсутній контроль
Тест 484
Середовишще контролю – це:
1) окремі заходи контролю
2) окремі засоби контролю
3) засоби і записи, які характеризують важливість чинної системи внутрішнього
контролю
4) немає правильної відповіді
Тест 485
Розгляд роботи внутрішнього аудиту розглядає МСА №:
1) МСА 315
2) МСА 320
3) МСА 500
4) МСА 610
Тест 486
Суб‘єктами внутрішнього аудиту є:
1) тільки керівник підприємства
2) тільки обліково-економічна служба
3) тільки служби внутрішнього аудиту
4) всі відповіді правильні
Тест 487
Середовище, де відбуваються операції – це:
1) заходи
і записи, які характеризують важливість чинної системи
внутрішнього контролю для підприємства
2) сукупність політики і процедур, прийнятий керівництвом економічного
суб‘єкта господарювання з метою забезпечення організованого і ефективного
ведення господарської діяльності, що включає суворе дотримання вимог і
політики керівництва
3) це специфічні заходи контролю
4) немає правильної відповіді
Тест 488
Що належить до факторів середовища, де відбуваються операції:
1) політика і методи керівництва
2) заходи контролю
3) розроблена стратегія
4) всі відповіді правильні
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Тест 489
Хто є замовником внутрішнього аудиту:
1) власники
2) керівництво підприємства
3) держава
4) всі відповіді правильні
Тест 490
Хто є замовником зовнішнього аудиту:
1) власники
2) керівництво підприємства
3) держава
4) всі відповіді правильні
Тест 491
Вибрати правильне твердження для внутрішнього аудиту:
1) нарахування зарплати згідно штатного розпису підприємства
2) об‘єкти аудиту залежать від господарсько-фінансової діяльності суб‘єкта
перевірки та визначається договором
3) регламентація аудиту здійснюється згідно Закону України "Про аудиторську
діяльність" та МСА
4) аудиторський висновок за змістом і формою повинен відповідати вимогам
МСА
Тест 492
Вибрати правильне твердження для зовнішнього аудиту:
1) нарахування зарплати згідно штатного розпису підприємства
2) об‘єкти аудиту залежать тільки від господарсько-фінансової діяльності
суб‘єкта перевірки та визначається керівництвом
3) замовником такого аудиту є керівництво підприємства
4) аудиторський висновок за змістом і формою повинен відповідати вимогам
МСА
Тест 493
Мета внутрішнього аудиту є:
1) забезпечення дотримання законності й економічної доцільності
господарсько-фінансової діяльності
2) оцінка якості економічної інформації, що формується управлінською
системою підприємства
3) експертна оцінка обліково-економічної політики підприємства, оцінка
функціонування внутрішньогосподарського контролю
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 494
Завдання внутрішнього аудиту є:
1) попередження здійснення незаконних, економічно недоцільних
господарських операцій на стадії прийняття управлінських рішень
2) усунути недопущення недоліків на стадії здійснення господарських операцій,
встановлення законності, економічної доцільності вже здійснених
господарських операцій
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3) експертна оцінка економічної політики підприємства з допомогою
проведення аналітичного тестування і застосування тестів контролю,
забезпечення користувачів інформацією про реальний фінансовий стан
підприємства, достовірності обліку і звітності, визначення фінансової стратегії
підприємства
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 495
Суб‘єктами внутрішнього аудиту є:
1) керівник, начальники структурних підрозділів
2) бухгалтер-аудитор, експерт-аналітик, експерт-юрист
3) ревізійна комісія
4) всі відповіді правильні
Тест 496
Об‘єкти внутрішнього аудиту – це:
1)
система
управління підприємством,
у тому числі система
внутрішньогосподарського обліку та контролю, економічна інформація,
складена менеджерами, в тому числі дані обліку та звітності
2) організаційно-технологічні, фінансово-економічні процеси та їх елементи,
стан і використання всіх видів господарських засобів і джерела їх утворення
3) трудова діяльність колективу й окремих його членів (дотримання законів,
правових норм і встановлення правил роботи)
4) правильні відповіді 2) і 3)
Тест 497
Користувачами контрольної інформації внутрішнього аудиту можуть бути:
1) власники (засновники), менеджери вищої ланки управління
2) президент фірми
3) менеджери структурних підрозділів
4) всі відповіді правильні
Тест 498
Які види звітності внутрішнього аудиту можуть бути:
1) акти перевірок і обстежень
2) контрольні розрахунки
3) відомості контролю
4) аудиторська звітність, акт аудиту
Тест 499
Суб‘єкти внутрішнього аудиту призначаються:
1) аудиторською фірмою
2) фіскальними органами
3) професійною організацією
4) власником або управлінським персоналом суб‘єкта господарювання
Тест 500
Чи має право служба внутрішнього аудиту підтверджувати достовірність
фінансової звітності:
1) так
2) ні
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3) за погодженням із Спостережною Радою господарюючого суб‘єкта
4) у разі взаємодії із незалежним зовнішнім аудитором
Тест 501
Чи характерний принцип незалежності для внутрішнього аудитора в такому ж
рівні як і для зовнішнього
1) так
2) ні
3) за умови координації дії із зовнішнім аудитором
4) так, щодо висловлювання думки про достовірність фінансової звітності
Тест 502
Чи зобов‘язаний зовнішній аудитор ознайомитися із внутрішніми
аудиторськими звітами:
1) так
2) ні
3) лише частково
4) на розсуд аудитора
Тест 503
Розрахунок часу та обсягу перевірки конкретної роботи внутрішнього аудитора
залежить від:
1) судження зовнішнього аудитора про ризик та суттєвість відповідної сфери
аудиту
2) попередньої оцінки системи внутрішнього аудиту та оцінки конкретної
роботи внутрішнього аудитора
3) правильні відповіді 1) і 2)
4) немає правильної відповіді
Тест 504
Чи зобов‘язаний зовнішній аудитор документувати висновки щодо
ефективності роботи служби внутрішнього аудиту:
1) так, за умови застосування відповідних процедур з оцінки ефективності
роботи служби внутрішнього аудиту
2) ні, лише зробити висновки та приймати їх до уваги в процесі аудиту
3) на розсуд аудитора
4) правильні відповіді 1) і 2)
Тест 505
Методологія внутрішнього аудиту – це:
1) сукупність прийомів і методів внутрішнього контролю
2) сукупність прикладних способів, спрямованих на вивчення порядку
організації служби внутрішнього аудиту
3) основні методи внутрішнього контролю
4) загальнонаукові методи вивчення внутрішнього контролю
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РОЗДІЛ 7
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
Основним завданням управлінського обліку є надання неупередженої
інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень відповідними
управлінськими ланками підприємства. Управлінський облік – це процес
виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки інтерпретації та
передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для
планування, оцінки та контролю всередині організації і для забезпечення
ефективного використання ресурсів.
Необхідність упровадження управлінського обліку на вітчизняних
підприємствах зумовлено причинами:наявність різних форм власності, що веде
до
появи
різних
груп
та
рівнів
користувачів
управлінської
інформації;загострення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках
збуту вітчизняної продукції, що потребує своєчасної інформації про їх
кон‘юнктуру;інтеграція економіки України у світову економіку, що неодмінно
приводить до переорієнтації як практики, так і теорії облікових знань.
Історичні етапи еволюції управлінського обліку:
калькуляційний облік (кінець XIX - початок XX ст);
виробничий облік з елементами управлінського (початок XX -50-ті
рр. XX ст);
управлінський облік, як окрема галузь теоретичних і практичних
знань (50-70 рр. XX ст.);
стратегічний управлінський облік (70-ті рр. XX ст. - сучасний
період).
Суть управлінського обліку, його призначення відображає формулювання:
«виробництво інформації для здійснення ефективного управління».
Управлінський облік є складовою облікової системи кожного суб‘єкта
господарювання, до якої також належать виробничий, фінансовий, податковий,
статистичний облік.Залежно від управлінської ланки, якій подається
інформація, можна виділити такі основні її групи:стратегічна інформація, яку
використовує вище керівництво;тактична інформація, для керівників середньої
ланки;оперативна інформація, для керівників нижчого рівня управління.
До основних функцій системи управлінського обліку належать:
інформаційна; контрольна, прогнозна, аналітична, комунікаційна.
Предметом управлінського обліку є сукупність процесів виробничогосподарської діяльності, які відображаються в системі узагальнення облікової
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інформації виходячи з вимог контролю, аналізу, планування, прогнозування,
забезпечення ухвалення обґрунтованих і ефективних управлінських рішень на
всіх етапах управління.
До основних об‘єктів управлінського обліку належать: затрати (поточні і
капітальні) та доходи підприємства в цілому й окремих його структурних
підрозділів;собівартість як форма цільового спрямування затрат;внутрішнє
ціноутворення (трансфертні ціни);планування;внутрішня звітність.
Метод управлінського обліку – це сукупність різноманітних способів і
прийомів, за допомогою яких вивчають об‘єкт управлінського обліку в
інформаційній системі підприємства. Методи управлінського обліку, які
забезпечують управління затратами: калькулювання затрат життєвого циклу
продукту, цільова калькуляція собівартості, функціональний аналіз,
калькулювання затрат за системою „кайдзен‖, АВС-метод, ланцюг цінності,
метод „JIT‖ (точно в зазначений термін).
Етапи організації управлінського обліку на підприємстві:визначення
управлінських завдань та порядку їх вирішення;визначення складу і термінів
подання інформації для прийняття управлінських рішень;організація системи
збору управлінської інформації та затвердження порядку документообігу;
затвердження облікової політики з управлінського обліку;призначення осіб
відповідальних за формування та подання управлінської інформації та
внутрішньої управлінської звітності.
Система управлінського обліку це система збирання, групування та аналізу
управлінської інформації, використання її для прийняття управлінських рішень
та контролю за їх реалізацією.Міжнародна практика застосовує дві основні
системи до побудови плану рахунків обліку: 1)двокругову (автономну) систему,
за якої фінансовий облік ведуть окремо від управлінського; 2) інтегровану
(моністичну) систему, яка об‘єднує фінансовий та управлінський облік.
Взаємодія управлінського і фінансового обліку досягається на основі:
спадкоємності й комплексного використання первинної облікової інформації;
єдності норм і нормативів, а також нормативно-довідкової інформації в цілому
з доповненням інформації одного виду обліку даними іншого; одноразової
фіксації
усієї
початкової
змінної
інформації
в
первинному
обліку;взаємопроникнення методів або їх елементів; єдиного підходу до
розробки завдань управлінського і фінансового обліку виробництва при
проектуванні або вдосконаленні систем автоматизованого управління
виробництвом.
Тема 2. Класифікація і поведінка витрат
Витрати – це важлива та складна економічна категорія, яка займає
особливо вагоме місце в управлінні підприємством. Це пояснюється тим, що
витрати мають вирішальний вплив на фінансовий результат функціонування
суб‘єктів господарювання, застосовуються для визначення цінової політики
підприємства, показують рівень технології та організації виробництва,
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використовуються для оцінки ефективності господарювання шляхом
порівняння витрат та результатів діяльності.
Формування інформації про витрати в системі управлінського обліку
базується на класифікації витрат за різними ознаками, яка забезпечуватиме
ефективне планування, нормування, аналіз, облік, калькулювання, контроль та
підтримку прийняття управлінських рішень. Склад витрат підприємства та їх
класифікацію для визначення собівартості продукції регламентує Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО 16 "Витрати", а у податковому
обліку – Податковий кодекс України.
Більшість міністерств та інших центральних органів управління розробили
і затвердили методичні рекомендації з питань організації обліку витрат та
калькування собівартості продукції для відповідних галузей.
В основу класифікації витрат в управлінському обліку покладено три
основні підходи, які відповідають основним завданням управління, зокрема, це:
1) оцінювання запасів і визначення фінансових результатів діяльності
підприємства;
2) обґрунтоване прийняття стратегічних та поточних управлінських
рішень;
3) здійснення контролю за витратами.
З метою визначення собівартості продукції витрати класифікують: за
економічними елементами та статтями калькуляції. В основі групування витрат
за економічними елементами лежить економічна однорідність витрат,
обумовлена технологією й організацією виробництва, яка включає п‘ять
елементів: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на
соціальні заходи; амортизація; інші витрати.
Класифікація витрат, яка відповідає основним завданням і цілям
управління:
1. Визначення собівартості продукції (витрати на продукцію і витрати
періоду; прямі і непрямі витрати; витрати за економічними елементами;
витрати за статтями калькуляції; основні і накладні витрати).
2. Здійснення процесу контролю та регулювання (контрольовані і
неконтрольовані;ефективні і неефективні витрати; за місцем виникнення).
3. Прийняття управлінських рішень (змінні та постійні; релевантні та не
релевантні; маржинальні та середні витрати; дійсні та можливі).
Діяльність, яка впливає на витрати, називають фактором витрат (Cost
Driver). Поведінка витрат (Cost Behavior) – це характер реагування витрат на
зміни в діяльності підприємства. Оцінка витрат – це процес встановлення
кількісного взаємозв‘язку між витратами та різними факторами на основі
дослідження діяльності підприємства. Функція витрат – це математичний
опис взаємозв‘язку витрат та їх фактора. Модель функції витрат підприємства
визначається
характером
його
виробництва
(однопродуктове
чи
багатопродуктове) і може бути зображена наступним чином:
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- для однопродуктового виробництва - однофакторна модель функції
витрат:
Y = a + bx, де
Y – залежна змінна величина (сукупні витрати);
- для багатопродуктового виробництва - багатофакторна модель функції
витрат:
Y = а + b1х1 + b2х2 + … + bnхn, де
Y – залежна змінна величина (сукупні витрати);
х1,х2,хn – незалежна змінна величина (фактор витрат стосовно окремих
видів продукції);
а – загальні постійні витрати;
b1,b2,bn – змінні витрати на одиницю окремих видів продукції.
Для визначення функції витрат використовують методи: технологічний
аналіз, метод аналізу рахунків, метод вищої та нижчої точки, метод візуального
пристосування, регресійний аналіз, метод спрощеного аналізу.
Тема 3. Система обліку і калькулювання собівартості за повними
витратами
Організація обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості
продукції залежить від виду діяльності підприємства, прийнятої структури
управління, характеру виробництва, номенклатури продукції, що виробляється,
регулярності її випуску. Методи обліку витрат на виробництво продукції –
це сукупність способів та прийомів у процесі яких здійснюється групування та
розподіл виробничих витрат за об‘єктами калькулювання (носіями витрат) для
обчислення собівартості окремих видів та одиниць продукції. В управлінському
обліку застосовують різні методи обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції. Ознаки класифікації методів обліку затрат:
за типами (напівфабрикатний, безнапівфабрикатний);
за кількістю продуктів (одно продуктовий, багато продуктовий);
за способом розподілу непрямих затрат (одно коефіцієнтний, багато
коефіцієнтний);
за терміном складання (плановий, звітний);
за охопленням затрат (повна, виробнича, центру відповідальності,
окремих видів робіт (процесів), технологічна);
за видом вихідних даних для обчислення собівартості (планові,
нормативні, звітні).
Калькулювання собівартості продукції одна із важливих функцій
обліку, також є інформаційною базою для вибору виробничої стратегії та
ціноутворення. включає групування витрат, віднесення їх на об‘єкти обліку
затрати та калькулювання собівартості окремих видів виробів. Під
калькулюванням собівартості розуміють сукупність прийомів визначення
собівартості як усієї товарної продукції, так і її окремих видів. Існує зв‘язок між
обліком і калькулюванням собівартості продукції. Метою калькулювання
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собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) є формування інформації
про: величину витрат на всіх стадіях виготовлення цієї продукції; економічні
показники (необхідні для контролю витрат, прийняття управлінських рішень).
Залежно від кількості продукції розрізняють види собівартості:
собівартість одиниці продукції;
собівартість всього обсягу продукції.
Залежно від об’єкта обліку (замовлення, поділ, процес) виділяють такі
методи калькулювання собівартості:
процентний;
попередільний;
позамовний.
Залежно від повноти включення витрат у собівартість продукції
розрізняють:
повну виробничу собівартість;
неповну (пряму) виробничу собівартість.
Суть методу обліку калькулювання фактичних витрат полягає у
послідовному накопиченні даних про фактичні виробничі витрати без
відображення в обліку даних про їх величину за діючими нормами.
Собівартість виготовленої продукції визначають за формулою:
Свп = Внп + В - Внк, де
Свп - собівартість виготовленої продукції;
В – виробничі витрати підприємства за місяць, грн.;
Внп, Внк – залишки незавершеного виробництва відповідно на початок та
кінець звітного періоду, грн.
Собівартість реалізованої продукції визначають за формулою:
Срп = Пгп + Свп - Пгк, де
Срп - собівартість реалізованої продукції;
Пгп, Пгк – залишки готової продукції на початок та кінець звітного
періоду, грн.
Прибуток операційної діяльності визначають за формулою:
По = Д – Срп – Во, де
По – прибуток операційної діяльності, грн.;
Д – дохід від реалізації продукції, грн.;
Во – сума операційних витрат, грн.
Організація зведеного обліку витрат і порядок складання на його основі
звітних калькуляцій залежать від типу і характеру виробництва, методу обліку
витрат і калькулювання, обсягу і кількості видів продукції, структури
управління виробництвом та інших чинників. Система виробничого обліку
займається підготовкою інформації про витрати виробництва, визначення
собівартості виготовленої продукції та собівартості незавершеного
виробництва для визначення прибутку підприємства. Системою обліку та
калькулювання за повними витратами називається система, яка базується на
використанні методу обліку витрат і калькулювання повної собівартості,
включає збір та видачу інформації про витрати, калькулювання повної
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собівартості продукції. Основні варіанти обліку витрат і калькулювання повної
собівартості продукції, які можуть бути передбачені обліковою політикою
підприємства:
1) адміністративні та загальновиробничі витрати відносять на продукт,
витрати на збут є витратами періоду;
2) загальновиробничі витрати відносять на продукт, а адміністративні та
витрати на збут відносять до витрат періоду.
Особливістю системи обліку витрат та калькулювання за повною
собівартістю є віднесення частини непрямих витрат до вартості запасів
незавершеного виробництва. Будь-яке витрачання матеріальних цінностей
підлягає контролю, для чого використовують:
метод сигнального документування;
метод партіонного розкрою;
інвентарний метод.
Розподіл (віднесення витрат на об’єкти обліку) накладних витрат
складається з етапів:
1) збирання і відображення накладних витрат на рахунках обліку за
статтями;
2) виділення центрів витрат і розподіл відповідальності величини витрат
між конкретними особами;
3) розподіл витрат накладних витрат за центрами витрат;
4) розподіл витрат допоміжних цехів між виробничими центрами витрат;
5) вибір бази розподілу та віднесення витрат виробничих центрів на види
продукції.
Виділяють два основних підходи до кількісної оцінки незавершеного
виробництва:
інвентаризація, яка проводиться наприкінці звітного періоду;
облік руху, який здійснюють протягом звітного періоду в процесі
виробництва продукції.
Зарубіжні методи обліку повних витрат: метод однорідних секцій,
стандарт-кост, метод нормативного розподілу постійних витрат.
Метод обліку повних витрат, оснований на класифікації витрат на прямі та
непрямі,
передбачає
включення
до
собівартості
продукції
усіх
загальновиробничих витрат як змінних, так і постійних, здебільшого
зорієнтований на виробництво, а його принципи покликані задовольняти
потреби стратегічного управління і лежать в основі прийняття довгострокових
рішень.
Тема 4. Система обліку і калькулювання собівартості за змінними
витратами
Директ-костинг - це система управлінського обліку, що базується на
класифікації витрат на змінні й постійні і включає в себе облік витрат за їх
видами, місцями виникнення і носіями, облік результатів виробничої
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діяльності, а також аналіз витрат і результатів для прийняття управлінських
рішень. Маржинальний дохід – це різниця між доходом від реалізації
продукції та змінними затратами.
Дохід від реалізації продукції = Кількість продукції * Ціну на одиницю
продукції.
Загальні змінні витрати = Кількість продукції * Змінні витрати на одиницю
продукції.
Директ-костинг базується на використанні таких основних показників
калькулювання собівартості продукції:
коефіцієнт змінних затрат (відношення величини змінних затрат до
ціни реалізації);
коефіцієнт маржинальних надходжень (відношення різниці між
ціною реалізації та змінними затратами, маржинального доходу, до
ціни реалізації);
маржинальний дохід (надлишок надходжень після відшкодування
змінних затрат за конкретним центром відповідальності, сегментом
діяльності, окремим видом продукції);напівмаржа (перевищення
маржинального доходу центру відповідальності, виробу над
специфічними затратами);
запас фінансової міцності (зона безпеки), в грн. (різниця між
плановим або фактичним та беззбитковим обсягом реалізації);
запас фінансової міцності (зона безпеки), в процентах (частка від
ділення різниці планового або фактичного й беззбиткового обсягу
реалізації на виручку).
Метод "директ-костинг" може функціонувати у вигляді двох основних
варіантів:
1) простого директ-костингу, згідно з яким у собівартість продукції
включаються лише прямі змінні затрати;
2) розвиненого директ-костингу, згідно з яким у собівартість продукції,
крім прямих змінних, включаються прямі постійні затрати на виробництво та
реалізацію продукції.
Основою методу простого директ – костингу є постійна спрямованість
обліку на кінцевий результат. Суттєва відмінність розвинутого директ-костингу
від простогополягає в тому, що модель "затрати - обсяг – прибуток" почала
діяти не лише в центрах відповідальності підприємства, а й за їх межами.
Звіти про фінансові результати, що складаються на основі маржинального
доходу, є багатоступеневі. Вони мають не менше двох розділів: верхній показує
маржинальний дохід, а нижній, чистий дохід (французька модель). Якщо змінні
витрати поділяються на виробничі та невиробничі, тоді звіт буде трирівневим.
У цьому разі на першому етапі визначається виробничий маржинальний дохід
як різниця між обсягом реалізованої продукції та змінними виробничими
витратами. На другому етапі як різниця між виробничим маржинальним
доходом та невиробничими змінними витратами визначається маржинальний
дохід у цілому по підприємству. На третьому етапі шляхом віднімання від
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загальної суми маржинального доходу суми постійних витрат визначають
чистий прибуток (американська модель). Деякі українські підприємства
впроваджують директ-костинг до підсистеми управлінського обліку для
застосування можливостей маржинального підходу в управлінні.
Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами
Система обліку і калькулювання за нормативними витратами - це
сукупність процедур з планування, нормування, обліку, контролю, складання
звітності з витрат, калькулювання собівартості продукції на основі норм витрат.
Суть організації системи нормативного метод обліку витрат і
калькулювання собівартості полягає в тому, що на підприємстві на кожний
виріб складається попередня нормативна калькуляція, тобто калькуляція
собівартості, обчислена по діючих на початок місяця нормам витрати
матеріалів і трудових витрат. Нормативна калькуляція використовується для
визначення фактичної собівартості продукції, оцінки браку у виробництві і
розмірів незавершеного виробництва. Облік організується таким чином, щоб всі
поточні витрати поділити на витрати по нормах і відхилення від норм.
Ф = Н + В + З, або Ф = Н – В – З, де
Н – поточні витрати за встановленими нормами плану;
В – відхилення від діючих норм витрат;
З – зміни діючих норм витрат.
Для обчислення фактичної собівартості одиниці продукції підраховану
фактичну собівартість всієї продукції ділять на кількість виготовлених виробів.
Фактичну собівартість одиниці продукції визначають за допомогою індексів
відхилень, розрахованих як відношення фактичної собівартості продукції до
нормативної.
Нормальна виробнича потужність - це очікуваний середній обсяг
діяльності, що може бути досягнутий за умови звичайної діяльності протягом
кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого
обслуговування виробництва.
Управління відхиленнями – це практика, за допомогою якої менеджери
концентрують свою увагу на тих підрозділах, результати яких відрізняються від
тих, що передбачені бюджетами. Для визначення відхилень користуються
формулою:
ΔП=ΔД-ΔЗ, де
ΔП- відхилення прибутку;
ΔД- відхилення доходу (виручки);
ΔЗ - відхилення затрат.
Існують такі види відхилень:
за матеріалами і трудовитратами;
за виробничими накладними витратами.
Для прямих матеріалів і прямої праці визначають два види відхилень: за
ціною на матеріали або ставкою заробітної плати; за кількістю використаних
матеріалів або за продуктивністю праці.
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Характерною особливістю методу "стандарт-кост" є не документування
виявлених відхилень від норм у процесі витрачання засобів, а відображення
відхилень на спеціальних рахунках.
Тема 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Суть, мета, методи та значення аналізу взаємозв‘язку "витрати-обсягприбуток".
Аналіз "витрати – обсяг – прибуток" – це метод системного дослідження
взаємозв‘язку витрат, виручки(доходу) та прибутку підприємства для
визначення:обсягу реалізації, який забезпечить покриття всіх витрат і
отримання бажаного прибутку; величини прибутку при певному запланованому
обсязі реалізації; впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на
прибуток підприємства; оптимальної структури витрат підприємства.
Точка беззбитковості (критична точка) – це обсяг реалізації , при якому
доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток відповідно рівний
нулю. Маржинальний дохід показує перевищення виручки від реалізації над
усіма змінними витратами, пов‘язаними із даним об‘єктом продажу:
Мд = Др (Вр) – Зв
Точка беззбитковості в натуральних і грошових одиницях:
ТБН.ОД. = Пв/Мд 0Д., де
Мд од. - маржинальний дохід на одиницю продукції.
Для розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях використаємо
коефіцієнт маржинального доходу (Кмд), який дорівнює
співвідношенню
маржинального доходу і ціни:
КМд = Мд од. / Ц од.
Виходячи з рівняння: ТБ гр.од. = ТБ н.од. X Ц Од., тоді
ТБ гр.од. = ПвхЦод./МДОД.ТБ гр.од.= Пв / Кмд.
Яким повинен бути обсяг реалізації продукції (ОРП) для отримання
бажаного прибутку (БП)? ОРП гр.од. = Зв + Пв + БП, ОРП нод. = ОРП гр..од./ Цод.
При плануванні прибутку використовують показник маржинального
доходу:
ОРП н. од. = (Пв + БП) / Мд од.;ОРП гр. од. = (ПВ + БП) / Кмд.
Корисність графічного відображення взаємозв‘язку "витрати-обсягприбуток" передбачає застосування графічних методів: графік беззбитковості,
графік взаємозв‘язку "обсяг реалізації – прибуток", графік маржинального
доходу. Для аналізу чутливості прибутку до зміни витрат, цін та/або обсягу
реалізаціїзастосовують методи: порівняння звітів про фінансові результати,
диференціальний аналіз, порівняння маржинального доходу. Аналіз
взаємозв‘язку "витрати-обсяг-прибуток" в умовах багато-продуктового
виробництва здійснюють з використанням показників:запас міцності,
операційний важіль, структура витрат, комбінація продажу виробів,
середньозважений маржинальний дохід.
Запас міцності (Зм) – це величина, на яку фактичний або запланований
обсяг реалізації продукції (ОРПф) перевищує критичний обсяг реалізації (ТБ).
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Змн.од. = ОРПф – ТБ
Коефіцієнт запасу міцності (Кзм) є відносною величиною та вимірником
ризику нерентабельної роботи підприємства:
Кзм = Зм / ОРПф
Операційний важільце співвідношення постійних та змінних витрат, яке
забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток
зростання обсягу реалізації. Кількісним показником операційного важеля є
фактор операційного важеля. Фактор операційного важеля (Фов) =
маржинальний дохід (Мд) / прибуток (П).
Комбінація продажу виробів – це співвідношення окремих видів
продукції в загальному обсязі реалізації. Співвідношення окремих виробів
може бути показано у відсотках або в пропорціях виробів.Середньозважений
маржинальний дохід це сума величин маржинального доходу різних виробів,
зважених за допомогою комбінації їхпродажу:
СМД = £МДІ Х КПІ, де
СМД - середньозважений маржинальний дохід;
МД І - маржинальний дохід одиниці і-го виробу;
КП І - комбінація продажу і-го виробу.
Тема 7. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
У процесі прийняття управлінського рішення необхідно брати до уваги
лише релевантні витрати, оскільки майбутній прибуток буде максимізовано за
умови, що грошові потоки в результаті здійснення діяльності теж
максимізуються.
Релевантний діапазон – це діапазон діяльності, в межах якого
зберігається взаємозв‘язок між величиною витрат та їх фактором. Прийняття
рішень – це вибір найбільш вигідної альтернативи.Прийняття стратегічних
рішень передбачає вибір стратегії, що забезпечить установлення
довгострокових конкурентних переваг підприємства. Прийняття тактичних та
операційних рішень пов‘язано з вибором альтернативи, наслідки впровадження
якої проявляються негайно або через короткий проміжок часу.
Операційні (поточні) рішення класифікують: рішення стосовно
спеціального замовлення; рішення щодо розширення чи скорочення діяльності;
рішення стосовно виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи
придбання їх зовні; рішення щодо управління в умовах обмежених ресурсів;
рішення стосовно методу визначення ціни продукту (послуги). Прийняття
рішень в процесі постачання (рішення стосовно запасів, застосування методів:
визначення оптимальної партії поставок:
Е = 2 АР / З, де
Е – розмір замовлення;
А – річна потреба одиниць запасу;
З – поточні витрати на зберігання одиниці замовлення;
Р – витрати на виконання замовлення).
Число замовлень визначають (n):
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n=А/Е
Інтервал між двома послідовними замовленнями (за умови, що в році 250
робочих днів) складає:
t = 250 / n
Загальні витрати можна обчислити, використовуючи формулу:
С = А * Р /Е + Е * З / 2,
де Е – значення будь-якої партії поставок (необов‘язково оптимальної).
Рішення приймаютьв процесі виробництва дляпідготовки інформації до
обґрунтування варіантів альтернативних рішень типу виробляти чи купувати,
щодо спеціального замовлення, та інших, здійснюютьоцінювання грошових
потоків при прийнятті інвестиційних управлінських рішень. Систему "АВС"аналізу використовують з метою виявлення ключової інформації в процесі
постачання сировини, при цьому встановлюють натуральні показники (за
питомою вагою в загальній кількості постачальників), які відповідають
вартісним характеристикам (за питомою вагою обороту).Суть системи "точно в
строк" (JIT) полягає у відмові від виробництва великими партіями і створення
безперервного циклу виробництва, орієнтована на виробництво та реалізацію
готової продукції в момент, коли цього вимагає покупець, а також на
постачання напівфабрикатів тоді, коли в них є необхідність. У процесі
реалізації, підприємства приймають рішення: щодо підвищення прибутковості
продукції;щодо надання знижок покупцям; щодо вибору найвигідніших
покупців та видів продукції на основі "АВС-аналізу"; щодо вибору системи
оплати праці.
Тема 8. Бюджетування і контроль
Бюджетування - це процес планування майбутніх операцій фірми та
оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів. Тому бюджетування
звичайно розглядають як двосторонній поток інформації: низхідний, визначення
цілей та завдань для кожного підрозділу підприємства виходячи із загальних
цілей; висхідний,інтеграція бюджетів окремих підрозділів у єдиний бюджет.
Зведений бюджет - це узагальнюючий план роботи підприємства, який
відображує майбутні операції всіх його підрозділів протягом бюджетного
періоду, залежить від розміру підприємства й характеру його діяльності.
Зведений бюджет складається з операційних і фінансових бюджетів. Операційні
бюджети являють собою сукупність бюджетів, що відображують доходи й
витрати підприємства.
Фінансові бюджети - це сукупність бюджетів, що містять інформацію про
заплановані грошові потоки і фінансовий стан підприємства.
Статичний бюджет відображає доходи і витрати, розраховані виходячи
із очікуваного обсягу діяльності (або іншого чинника).
Гнучкий бюджет, бюджет, складений на підставі запланованих даних про
доходи і витрати підприємства для фактичного обсягу реалізації. Відхилення за
гнучким бюджетом це різниця між фактичним обсягом і обсягом гнучкого
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бюджету для фактичного рівня діяльності. Гнучкий бюджет витрат базується на
формулі:
Змінні бюджетні витрати на одиницю (Змб) * Фактичний обсяг
виробництва (Фоб) + Загальні постійні витрати (ЗПв).
Бюджетування як управлінська технологія, включає три складові частини:
технологія бюджетування;
організація бюджетування;
автоматизація фінансових розрахунків.
Методика складання бюджету підприємства передбачає складання таких
бюджетів: загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут
та інших витрат операційної діяльності.
Завдання бюджетного контролю є привернення уваги менеджера до
значних відхилень, які вимагають детальнішого аналізу, тобто менеджер
здійснює управління за відхиленнями.
Бюджетний контроль та управління за відхиленнями здійснюється на
основі звіту про виконання бюджету, в якому дається порівняння
запланованих та фактичних показників та розрахунок відхилень із зазначенням
їх причини.
Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності
Центр відповідальності - це сфера (сегмент) діяльності, в межах якої
встановлено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності,
які він повинен контролювати. В концепції центрів відповідальності діє
правило, за яким кожна структурна одиниця підприємства несе
відповідальність лише за ті витрати або доходи, які перебувають під її
контролем. Облік відповідальності це система обліку, яка забезпечує контроль
та оцінку діяльності кожного центру відповідальності. Делегування
повноважень приймати рішення означає децентралізацію управління.
Децентралізація управління має певні переваги та недоліки.
Організація обліку за центрами відповідальності передбачає:
визначення центрів відповідальності;
складання бюджету для кожного центру відповідальності;
регулярне складання звітності про
виконання бюджету
центром відповідальності;
аналіз причин відхилень та оцінка діяльності центру.
Виділяють чотири види центрів відповідальності:
центри витрат;
центри доходів;
центри прибутків;
центри інвестицій.
Оцінювання діяльності центру інвестицій здійснюють за допомогою
показників: прибутковості інвестицій (ROI) і суми доданої економічної вартості
(EVA).
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Показник ROI обчислюють за формулою:
ROI = П : І , де
П - операційний прибуток до оподаткування центру інвестицій;
І - середнє значення інвестованого капіталу в операційні активи центру
інвестицій.
Значення доданої економічної вартості (EVA) визначають за формулою:
EVA =Пч – Bк, де
Пч - чистий операційний прибуток підрозділу;
Bк - загальна річна вартість задіяного капіталу.
Трансфертна ціна - це ціна, за якої продукти або послуги одного центру
відповідальності передаються іншому центру відповідальності в межах одного
підприємства, базуються на ринкових цінах, витратах або договірних цінах.
Мінімальна трансфертна ціна = дійсні витрати + альтернативні
витрати.
Мінімальна трансфертна ціна рівнятиметься:
Змінні витрати на одиницю продукції + МД на од. продукції, яка
втрачається внаслідок продажу внутрішнім покупцям.
Трансферне ціноутворення передбачає чітке фіксування факту прийманняпередачі між центрами відповідальності вироби (послуги), що неможливо
безорганізованої системи сегментарного обліку та звітності. Управлінський
облік є складником процесу управління та надає інформацію, важливу для:
визначення стратегії підприємства; контролювання її поточної діяльності;
оцінки ефективності діяльності.
Тест 1
Основою управлінського обліку є:
1) збір інформації про витрати підприємства і собівартість
2) інформаційна система для прогнозування майбутньої
підприємства
3) інформація про фінансовий стан підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 2
Визначити функції управління:
1) планування, організація, контроль, регулювання
2) комунікація, контроль, інформація, прогноз, аналітика
3) планування, організація, інформаційна, прогнозування
4) всі відповіді правильні
Тест 3
Суть управлінського обліку:
1) виробництво інформації для здійснення ефективного управління
2) визначення та відображення результатів діяльності
3) окреме відображення активів і пасивів
4) всі відповіді правильні
Тест 4
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діяльності

Мета управлінського обліку:
1) виробництво інформації для здійснення ефективного управління
2) забезпечення інформацією для прийняття рішень керівний персонал
підприємства на всіх рівнях
3) визначення та відображення результатів діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 5
Управлінський облік – це:
1) процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки,
інтерпретації та передавання інформації, яку використовують менеджери
різних рівнів управління підприємством для планування, оцінювання і
контролю його діяльності та прийняття управлінських рішень
2) процес виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення,
зберігання та передавання інформації про діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень
3) процес відображення кількісних і якісних характеристик масових соціальноекономічних явищ і процесів, закономірностей їхнього розвитку за конкретних
умов місця і часу
4) всі відповіді правильні
Тест 6
Цілі управлінського обліку:
1) інформаційна допомога керівництву, контроль та прогнозування витрат,
прийняття управлінських рішень, вибір ефективного шляху розвитку
підприємства
2) визначення та відображення результатів діяльності, аналіз стану і руху
об‘єктів
3) окреме відображення активів і пасивів
4) всі відповіді правильні
Тест 7
Основні завдання управлінського обліку:
1) стійкий фінансовий стан підприємства, стратегічний розвиток, реалізація
завдань, збереження ринкових позицій
2) інформаційна допомога керівництву щодо прийняття управлінських рішень,
зменшення витрат
3) визначення та відображення результатів діяльності, управління витратами
4) всі відповіді правильні
Тест 8
Управлінський облік виконує такі основні функції:
1) інформаційна, комунікаційна, контрольна, прогнозна, аналітична
2) інформаційна, контрольна, регулююча, прогнозна
3) інформаційна, комунікаційна, аналітична, стратегічна, комплексна
4) всі відповіді правильні
Тест 9
Етапи розвитку управлінського обліку за Т. Джонсон і Р. Каплан:
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1) кінець XIX – початок XX ст., початок XX – 50-ті рр. XX ст, 70-ті рр. XX ст. –
сучасний період
2) середина XIX ст., остання третина XIX ст., кінець XIX ст
3) кінець XIX ст. – початок XX ст
4) всі відповіді правильні
Тест 10
Етапи виникнення та еволюції управлінського обліку:
1) калькуляційний облік (кін. XIX – поч. XX ст.), виробничий облік (поч. XX –
50-ті р), управлінський облік (50-70 р. XX ст.), стратегічний управлінський
облік (70- рр. - сучасність)
2) кінець XIX – початок XX ст., початок XX – 50-ті рр. XX ст., 70- рр. XX ст. –
сучасний період
3) калькуляційний облік (кін. XIX ст. – поч. XX ст.), виробничий облік (поч.
XX – 50-ті р.)
4) всі відповіді правильні
Тест 11
Концепції управлінського обліку закріплені:
1) Джоном А. Хіггінсом "організація обліку затрат за центрами
відповідальності"
2) Комітетом управлінського та фінансового обліку Міжнародної Федерації
бухгалтерів
3) Р.Ентоні, Д.М.Кларк (1923 р.), Т. Джонсон і Р. Каплан
4) всі відповіді правильні
Тест 12
Визначити системи обліку рахунків, що сформувались історично:
1) інтегрована, загальна
2) інтегрована, загальна, переплетена
3) загальна, переплетена
4) всі відповіді правильні
Тест 13
Міжнародною практикою вироблено підходи до структури плану рахунків:
1) двокруговий принцип, інтегрований принцип
2) превалювання сутності над формою
3) суттєвість, безперервність
4) всі відповіді правильні
Тест 14
Визначити об‘єкти управлінського обліку:
1) витрати та доходи; собівартість, трансфертні ціни, планування, внутрішня
звітність
2) стандарт-кост, директ-костинг, респонсибл-центр
3) системний аналіз, ланцюг цінності, функціональний аналіз
4) всі відповіді правильні
Тест 15
Предметом управлінського обліку є:
1) механізм ефективного управління підприємством
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2) комплексний системний підхід
3) сукупність об‘єктів в процесі всього циклу управління виробництвом
4) всі відповіді правильні
Тест 16
Методи управлінського обліку, які забезпечують управління витратами:
1) стандарт-кост, директ-костинг, облік за центрами відповідальності,
респонсибл-центри
2) калькулювання життєвого циклу продукту, функціональний аналіз,
калькулювання затрат за системою "кайдзен", АВС-метод, ланцюг цінності,
метод "JIT"
3) імітаційне моделювання, системний аналіз, побудова кривих, регресійнокореляційний аналіз, лінійне програмування
4) всі відповіді правильні
Тест 17
Визначити кількісні методи для вирішення завдань управлінського обліку.
1) калькулювання життєвого циклу продукту, функціональний аналіз,
калькулювання затрат за системою "кайдзен", АВС-метод, ланцюг цінності,
метод "JIT"
2) стандарт-кост, директ-костинг, облік за центрами відповідальності,
респонсибл-центри
3) імітаційне моделювання, системний аналіз, побудова кривих, регресійнокореляційний аналіз, лінійне програмування
4) всі відповіді правильні
Тест 18
Трансфертні ціни це:
1) внутрішні ціни, за яким один структурний підрозділ підприємства передає
іншому підрозділові продукцію або послуги
2) інформаційна система для прогнозування майбутньої діяльності
підприємства
3) забезпечує зворотні зв‘язки об‘єкта та суб‘єкта управління
4) всі відповіді правильні
Тест 19
Інтегрована система обліку:
1) забезпечує калькулювання собівартості окремих видів продукції та контроль
витрат на її виробництво
2) базується на періодичному обліку запасів
3) передбачає роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого обліку
4) всі відповіді правильні
Тест 20
Внутрішня звітність це:
1) зворотні зв‘язки об‘єкта та суб‘єкта управління,
які безпосередньо
впливають на результат діяльності підприємства
2) внутрішні ціни, де один підрозділ підприємства передає іншому продукцію
або послуги
3) інформаційна система для прогнозування діяльності
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4) всі відповіді правильні
Тест 21
Переплетена система обліку:
1) періодичний облік запасів
2) роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, які не
кореспондуються один з одним
3) інформаційна система для прогнозування діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 22
Метод управлінського обліку це
1) сукупність традиційних методів нормування, планування, обліку, аналізу і
контролю, що забезпечують дослідження поведінки витрат з метою управління
ними
2) сукупність різноманітних прийомів і способів, за допомогою яких вивчають
об‘єкти управлінського обліку в інформаційній системі підприємства
3) сукупність різноманітних прийомів, за допомогою яких вивчають об‘єкти
управління діяльністю підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 23
Загальна система обліку:
1) періодичний облік запасів
2) роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, які не
кореспондуються один з одним
3) безперервний облік запасів
4) всі відповіді правильні
Тест 24
Собівартість продукції це показник який:
1) характеризує ефективність діяльності підприємства (прибуток, рівень
рентабельності)
2) сукупність об‘єктів в процесі всього циклу управління виробництвом
3) інформаційна система для прогнозування діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 25
Організація управлінського обліку ґрунтується:
1) на системі рахунків бухгалтерського обліку, визначених Законом України
2) на загальноприйнятих та власних системах
3) на двокруговому та інтегрованому принципі
4) всі відповіді правильні
Тест 26
Визначити види собівартості:
1) виробнича собівартість, собівартість реалізованої продукції, собівартість
замовлення, собівартість центру відповідальності, повна та неповна, фактична
та нормативна
2) неповна собівартість, напівзмінна собівартість
3) змінна собівартість, постійна собівартість
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4) всі відповіді правильні
Тест 27
Двокруговий принцип до структури плану рахунків передбачає:
1) виділення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей
управлінського та фінансового обліку
2) передбачає, що за результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа
3) рахунки управлінського обліку кореспондуються з рахунками фінансового
обліку
4) всі відповіді правильні
Тест 28
Інтегрований принцип до структури плану рахунків передбачає:
1) рахунки управлінського обліку кореспондуються з рахунками фінансового
обліку в межах єдиної системи рахунків
2) виділення двох автономних систем рахунків відповідно до цілей
управлінського та фінансового обліку
3) передбачає його місце в системі рахунків бухгалтерського обліку
4) всі відповіді правильні
Тест 29
Головна відмінність між управлінським та фінансовим обліком:
1) споживачі облікової інформації та націленість обліку
2) спрямованість на майбутню діяльність, оперативність інформації, різні
вимірники
3) мета та характер інформації
4) всі відповіді правильні
Тест 30
Взаємозв‘язок фінансового та виробничого обліку в переплетеній системі
обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків:
1) "Контрольний рахунок фінансового обліку", "Контрольний рахунок
виробничого обліку", рахунки що мають протилежну побудову і дзеркально
відображають один одного
2) рахунки: "Виробництво", "Виробничі накладні витрати", "Адміністративні
витрати"
3) "Прибутки і збитки", "Зведений рахунок виробництва"
4) всі відповіді правильні
Тест 31
Визначити суть принципу методологічного плюралізму:
1) вирішення проблем на основі методологічних прийомів різних дисциплін
2) за результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа
3) постійне зіставлення витрат з отриманим доходом
4) всі відповіді правильні
Тест 32
Визначити суть принципу результативності:
1) за результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа
2) постійне співставлення витрат з отриманим доходом
671

3) витрати на створення управлінського обліку не повинні перевищувати
вигоду від її використання
4) всі відповіді правильні
Тест 33
Визначити суть принципу комплексності (оперативного управління):
1) управлінський облік базується на комплексній інформації незалежно від
того, в якій системі ця інформація виникла
2) витрати на створення системи управлінського обліку не повинні
перевищувати отриману вигоду
3) постійне співставлення витрат з отриманим доходом
4) всі відповіді правильні
Тест 34
Визначити суть принципу економічності:
1) витрати на створення системи управлінського обліку не повинні
перевищувати отриману вигоду
2) роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, які не
кореспондуються один з одним
3) за результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа
4) всі відповіді правильні
Тест 35
Принцип "різної собівартості для різних цілей" ґрунтується на:
1) використанні різних видів собівартості для досягнення різних цілей
2) постійному співставленні витрат з отриманим доходом
3) за результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа
4) всі відповіді правильні
Тест 36
Суть принципу орієнтації обліку на досягнення стратегічних цілей
підприємства:
1) на різних рівнях управління, пріоритетними вважають стратегічні цілі
підприємства
2) використання комплексної інформації незалежно від того, де інформація
виникла
3) використання різних видів собівартості для досягнення різних цілей
4) всі відповіді правильні
Тест 37
Визначити суть принципу відповідальності за прийняття рішень:
1) за вирішення методологічних прийомів різних дисциплін відповідає
менеджер
2) за результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа
3) на різних рівнях управління, пріоритетними вважають стратегічні цілі
підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 38
У системі управління підприємством управлінський облік є:
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1) автономною системою фінансового обліку витрат і доходів, нормування,
планування (бюджетування), контролю та аналізу діяльності підприємства
2) автономною інформаційною системою, повністю незалежно від фінансового
та статистичного обліку на підприємстві
3) інтегрованою системою обліку витрат і доходів, нормування, планування
(бюджетування), контролю та аналізу діяльності підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 39
Основним призначенням управлінського обліку є:
1) формування інформації для планування інвестиційної діяльності, контролю
за нею та прийняттям рішень
2) складання інформації, що є допоміжною для формування фінансової
звітності
3) формування інформації для планування операційної діяльності, контролю за
нею та прийняття рішень
4) всі відповіді правильні
Тест 40
Інформаційна функція управлінського обліку полягає у:
1) формуванні даних, необхідних для контролю й оцінювання результатів
діяльності як окремих структурних підрозділів, так і підприємства загалом
2) забезпечення керівників усіх рівнів управління підприємством інформацією,
необхідною для планування, контролю й прийняття управлінських рішень
3) формуванні комунікаційних зв‘язків між рівнями управління і різними
структурними підрозділами одного рівня
4) всі відповіді правильні
Тест 41
Управлінський облік є складовою:
1) облікової системи суб‘єкта господарювання
2) виробничого (оперативно-технічного) обліку
3) фінансового обліку
4) всі відповіді правильні
Тест 42
Для управлінської ланки виділяють такі основні групи інформації:
1) стратегічна, статистична та звітна інформація
2) тактична, оперативна інформація
3) стратегічна, тактична та оперативна інформація
4) всі відповіді правильні
Тест 43
Теоретичні і прикладні аспекти організації управлінського обліку досліджують
такі міжнародні і національні професійні організації:
1) Міжнародна спілка аудиторів, Інститут управлінських бухгалтерів США,
Привілейований інститут управлінських бухгалтерів Великобританії
2) Міністерство фінансів України, Міжнародна федерація бухгалтерів, Інститут
управлінських бухгалтерів США, Привілейований інститут управлінських
бухгалтерів Великобританії
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3) Міжнародна федерація бухгалтерів, Інститут управлінських бухгалтерів
США, Привілейований інститут управлінських бухгалтерів Великобританії
4) всі відповіді правильні
Тест 44
Ведення управлінського обліку на підприємстві є:
1) обов‘язковим для великих корпорацій
2) обов‘язковим згідно з вимогами податкових органів
3) не обов‘язковим (ведуть за рішеннями адміністрацій підприємства)
4) всі відповіді правильні
Тест 45
Управлінський облік ведеться з метою:
1) отримання статистичної звітності
2) формування інформаційного забезпечення для ефективного управління
підприємством
3) надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття
рішень
4) всі відповіді правильні
Тест 46
Користувачами інформації управлінського обліку є:
1) керівники та власники підприємства
2) податкові органи та фінансові аналітики
3) керівники та власники підприємства, податкові органи та фінансові
аналітики
4) всі відповіді правильні
Тест 47
В управлінському обліку використовують вимірники:
1) натуральні та грошові
2) кількісні та якісні
3) кількісні і грошові
4) всі відповіді правильні
Тест 48
Періодичність складання і форма звітності в управлінському обліку:
1) регламентуються законодавством
2) регламентуються податковими органами
3) визначаються рішенням керівників
4) всі відповіді правильні
Тест 49
Інформація, сформована в управлінському обліку є:
1) складовою облікової інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів
2) доступною всім зацікавленим особам
3) комерційною таємницею підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 50
Взаємодії фінансового і управлінського обліку досягаються на підставі:
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1) комплексного використання первинної інформації, єдності норм і
нормативів, доповнення інформації одного виду обліку іншим, використання
спільних методичних прийомів тощо
2) даних фінансової, статистичної та податкової звітності суб‘єкта
господарювання
3) сформованого та затвердженого Наказу про облікову політику на
підприємстві
4) всі відповіді правильні
Тест 51
Завдання ефективного використання управлінської звітності:
1) визначення термінів і технології складання управлінської звітності
2) розроблення форматів і загальних вимог до звітності
3) встановлення взаємозв‘язків з процедурами планування
4) всі відповіді правильні
Тест 52
Основні засади концепції методу управлінського обліку:
1) визнання закономірностей розвитку (методологія бухгалтерського обліку
здатна оцінити не тільки ефективне формування корпоративної стратегії
підприємства, а й управління цією стратегією)
2) визнання існування різних методологічних прийомів і різних видів
фінансової і нефінансової інформації з урахуванням причинно-наслідкових
зв‘язків між результативними показниками і ключовими факторами
3) визнання можливості створення ефективних альтернативних моделей
інформаційного забезпечення функціонування та управління суб‘єктами
господарювання
4) всі відповіді правильні
Тест 53
Складові методу управлінського обліку:
1) кількісні методи дослідження, загальнометодичні прийоми дослідження,
загальнонаукові методичні прийоми
2) кількісні методи дослідження, методи, які забезпечують управління
витратами, загальнометодичні прийоми дослідження, загальнонаукові
методичні прийоми, специфічні методичні прийоми
3) загальнометодичні прийоми дослідження, загальнонаукові методичні
прийоми, специфічні методичні прийоми
4) всі відповіді правильні
Тест 54
Особливості методів управлінського обліку, які забезпечують управління
витратами:
1) безперервне впровадження вдосконалень на всіх етапах життєвого циклу
продукції
2) вибір варіанта дій, які б сприяли скороченню витрат при одночасному
максимальному задоволенні потреб споживачів і постійному зіставленні
вартості кожної функції витрат з вигодами понесених витрат
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3) постійне вдосконалення тих властивостей продукту, які споживач згоден
оплатити
4) всі відповіді правильні
Тест 55
Інформація управлінського обліку обов‘язково повинна бути:
1) абсолютно точною
2) часто приблизною, розрахунковою
3) відображеною в облікових регістрах
4) всі відповіді правильні
Тест 56
Інформація управлінського обліку може бути використана з ціллю:
1) оптимізації використання ресурсів підприємства
2) оцінки результатів діяльності окремих підрозділів і їх керівників
3) оперативного планування і контролю діяльності підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 57
Об‘єктом управлінського обліку не є:
1) доходи підприємства
2) розрахунки з дебіторами і кредиторами, покупцями і замовниками
3) доходи і витрати центрів відповідальності
4) всі відповіді правильні
Тест 58
Норми етичної поведінки фахівців з управлінського обліку не передбачають:
1) незалежності
2) компетентності
3) конфіденційності, об‘єктивності
4) всі відповіді правильні
Тест 59
Ведення управлінського обліку в англосаксонських країнах є функцією:
1) відділу внутрішнього аудиту
2) підрозділу контролера
3) відділу персоналу
4) всі відповіді правильні
Тест 60
Управлінський облік як система сформувався:
1) у середині XIXст
2) на початку XXст
3) в останній чверті XXст
4) всі відповіді правильні
Тест 61
Управлінський облік відрізняється від фінансового:
1) рівням відкритості даних
2) спрямованістю у часі
3) користувачами інформації
4) всі відповіді правильні
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Тест 62
Управлінський облік орієнтований на аналіз:
1) минулих подій
2) детермінованих явищ і подій
3) майбутніх подій
4) всі відповіді правильні
Тест 63
Періодичність складання звітності з управлінського обліку:
1) місячна
2) без регламентованого інтервалу
3) річна
4) всі відповіді правильні
Тест 64
Система управлінського обліку – це:
1) формування інформаційного забезпечення для ефективного управління
підприємством
2) сукупність різноманітних прийомів і способів, за допомогою яких
визначають об‘єкти управлінського обліку в інформаційній системі
підприємства
3) система збирання, групування та аналізу управлінської інформації,
використання її для планування, прийняття управлінських рішень та контролю
за її реалізацією
4) всі відповіді правильні
Тест 65
Розрізняють такі системи управлінського обліку:
1) автономна та інтегрована
2) інтегрована та моністична
3) незалежна та автономна
4) всі відповіді правильні
Тест 66
При застосуванні автономної системи управлінського обліку:
1) бухгалтерський облік ведуть окремо від управлінського
2) фінансовий облік ведуть окремо від управлінського
3) фінансовий облік ведуть об‘єднано із управлінським
4) всі відповіді правильні
Тест 67
За видами управлінських рішень, для яких формується інформація,
управлінський облік поділяють на:
1) стратегічний і тактичний
2) поточний і тактичний
3) стратегічний, поточний і оперативний управлінський облік
4) всі відповіді правильні
Тест 68
За широтою охоплення інформації управлінський облік поділяється на:
1) систематичний і проблемний
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2) стратегічний, поточний
3) систематичний, стратегічний
4) всі відповіді правильні
Тест 69
При застосуванні інтегрованої системи управлінського обліку:
1) бухгалтерський облік ведуть разом з управлінським
2) фінансовий облік ведуть окремо від управлінського
3) бухгалтерський облік ведуть разом з управлінським
4) всі відповіді правильні
Тест 70
На підприємствах на організацію управлінського обліку впливають такі
чинники:
1) технологічні та обліково-організаційні чинники, стратегічні цілі
підприємства
2) законодавчо-нормативні, загальноорганізаційні, технологічні чинники
3) загальноорганізаційні, обліково-організаційні,технічні чинники
4) всі відповіді правильні
Тест 71
До обліково-організаційних чинників організації управлінського обліку
належать:
1) облікова політика підприємства, стратегічні цілі
2) особливості технології виробництва, перервність (неперервність)
технологічного циклу, характер організації робочих місць, особливості
продукції (складність, віднесення до основної чи допоміжної)
3) склад калькуляційних статей витрат, методи оцінювання об‘єктів обліку,
організація внутрішньогосподарських відносин, повнота включення витрат,
використання нормативів тощо
4) всі відповіді правильні
Тест 72
До загально-організаційних чинників організації управлінського обліку
належать:
1) вид підприємницької діяльності, галузь та підгалузь виду діяльності, форма
спеціалізації, організаційна структура підприємства, тип виробництва
2) особливості технології виробництва, перервність (неперервність)
технологічного циклу, характер організації робочих місць, особливості
продукції (складність, віднесення до основної чи допоміжної)
3) склад калькуляційних статей витрат, методи оцінювання об‘єктів обліку,
організація внутрішньогосподарських відносин, повнота включення витрат,
використання нормативів тощо
4) методи оцінювання об‘єктів обліку, особливості технології виробництва, тип
виробництва
Тест 73
До технічних чинників організації управлінського обліку належать:
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1) особливості технології виробництва, перервність (неперервність)
технологічного циклу, характер організації робочих місць, особливості
продукції (складність, віднесення до основної чи допоміжної)
2) склад калькуляційних статей витрат, методи оцінювання об‘єктів обліку,
організація внутрішньогосподарських відносин, повнота включення витрат,
використання нормативів тощо
3) методи оцінювання об‘єктів обліку, особливості технології виробництва, тип
виробництва
4) вид підприємницької діяльності, галузь та підгалузь виду діяльності, форма
спеціалізації, організаційна структура підприємства, тип виробництва
Тест 74
В управлінському обліку не здійснюються процедури:
1) надання оперативної інформації управлінській ланці всередині підприємства
2) визначення результатів діяльності за центрами відповідальності
3) калькулювання собівартості продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 75
Для якого етапу розвитку управлінського обліку характерне існування обліку за
центрами відповідальності:
1) стратегічного
2) аналітичного
3) маржинального
4) всі відповіді правильні
Тест 76
Не є функцією управлінського обліку:
1) аналітична
2) прогнозна; комунікаційна
3) стимулююча
4) всі відповіді правильні
Тест 77
До побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку в основу
національного Плану рахунків покладено підхід:
1) автономний; статистичний
2) інтегрований
3) вмонтування рахунків виробничої бухгалтерії у загальну систему рахунків
4) всі відповіді правильні
Тест 78
Для маржинального етапу розвитку управлінського обліку характерні
особливості обліку доходів та витрат:
1) багатоступенева побудова звітів про фінансові результати
2) здійснення обліку за центрами відповідальності
3) розробка стандартів та гнучких бюджетів; здійснення обліку за зовнішніми
сегментами діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 79
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В умовах чинного Плану рахунків управлінський облік найбільш доцільно
організовувати за допомогою відповідним чином побудованого:
1) синтетичного обліку витрат і доходів
2) аналітичного обліку витрат і доходів
3) оперативного обліку витрат і доходів, позасистемного обліку витрат і
доходів
4) всі відповіді правильні
Тест 80
Функції обліку й аналізу витрат пов‘язані з такими управлінськими діями:
1) розроблення рішень
2) реалізація рішень
3) контроль
4) всі відповіді правильні
Тест 81
Витрати це вартісний вираз:
1) використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових,
фінансових та інших ресурсів
2) рівня затрат, який би забезпечив передбачену підприємством величину
прибутку
3) пов‘язаний з виробництвом та реалізацією продукції та забезпечує основну
частку його доходу
4) всі відповіді правильні
Тест 82
Суть витрат (за стандартами бухгалтерського обліку П(С)БО 16:
1) використання у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових,
фінансових та інших ресурсів
2) зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів чи збільшення
зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу
3) спожиті ресурси або гроші, які необхідно заплатити за товари, роботи і
послуги
4) всі відповіді правильні
Тест 83
Основні підходи класифікації витрат в управлінському обліку:
1) оцінювання запасів і визначення фінансових результатів діяльності
підприємства
2) здійснення контролю за витратами
3) обґрунтоване прийняття стратегічних та поточних управлінських рішень
4) всі відповіді правильні
Тест 84
В основі групування витрат за економічними елементами є:
1) економічна однорідність витрат обумовлена технологією й організацією
виробництва
2) нормативи витрат матеріалів, заробітної плати, робочого часу, накладних
витрат
3) цільове призначення витрат та їх зв'язок з технологічним процесом
680

4) всі відповіді правильні
Тест 85
Переваги групування за економічними елементами:
1) вдосконалення ціноутворення, визначення трудомісткості й матеріалоємності
виробництва
2) аналізування співвідношення використання трудових і матеріальних ресурсів
у різних виробах, ефективності заміни одних продуктів іншими
3) порівняльний аналіз собівартості продукції окремої галузі
4) всі відповіді правильні
Тест 86
Недоліки групування за економічними елементами:
1) не відображення цільового призначення витрат
2) ускладнене виявлення резервів зниження собівартості
3) зниження аналітичності що є більш трудомістким процесом
4) всі відповіді правильні
Тест 87
Для чого використовують групування витрат за калькуляційними статтями:
1) для контролю за складом витрат за місцями їх виникнення і для визначення
собівартості за видами продукції
2) для відображення економічної однорідності витрат обумовленої технологією
й організацією виробництва
3) для зниження аналітичності
4) всі відповіді правильні
Тест 88
Управлінський аспект формування витрат пов‘язаний із забезпеченням:
1) потреб податкових органів
2) внутрішніх потреб підприємства
3) потреб акціонерів підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 89
Які з перелічених видів витрат не беруться до уваги у процесі прийняття
управлінського рішення:
1) постійні; очікувані
2) дійсні
3) безповоротні; уявні
4) всі відповіді правильні
Тест 90
Із наведеного переліку статтями витрат є:
1) матеріальні затрати; витрати на оплату праці
2) загальновиробничі витрати
3) втрати від браку
4) всі відповіді правильні
Тест 91
За економічною суттю витрати – це:
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1) натуральне вираження суми ресурсів (технічних, трудових, матеріальних,
фінансових, інформаційних), витрачених з певною метою
2) натуральне та грошове вираження суми ресурсів (технічних, трудових,
матеріальних, фінансових, інформаційних), витрачених з певною метою
3) сума ресурсів (технічних, трудових, матеріальних, фінансових,
інформаційних), витрачених з певною метою
4) всі відповіді правильні
Тест 92
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності" витрати – це:
1) 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 вланиками)
2) зменшення економічної вигоди у звітному періоді і формі вибуття або
використання активів чи збільшення зобов‘язань, які зумовлює зменшення
власного капіталу підприємства, враховуючи витрати на розподіл капіталу між
учасниками (акціонерами) чи його вилучення за умови, що ці витрати можуть
бути достовірно оцінені
3) збільшення економічної вигоди у звітному періоді у формі вибуття або
використання активів чи збільшення зобов‘язань, що зумовлює зменшення
власного капіталу підприємства (за винятком розподілу капіталу між
учасниками (акціонерами) чи його вилучення за умови, що ці витрати можуть
бути достовірно оцінені
4) всі відповіді правильні
Тест 93
Основним нормативним документом, що регламентує склад витрат
підприємства та їх класифікацію для визначення собівартості продукції, є:
1) Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності"
2) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
3) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
4) всі відповіді правильні
Тест 94
Стаття калькуляції – це:
1) сукупність економічно однорідних витрат
2) певний вид витрат, що характеризує їхнє цільове призначення
3) сукупність витрат, згрупованих відповідно до вимог П(С)БО
4) всі відповіді правильні
Тест 95
Елемент витрат – це:
1) сукупність витрат, згрупованих відповідно до внутрішніх нормативних
документів підприємства
2) сукупність економічно однорідних витрат
3) певний вид витрат, що характеризує їхнє цільове призначення
4) всі відповіді правильні
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Тест 96
До операційних не належать такі основні види витрат:
1) адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної
діяльності
2) адміністративні витрати, витрати на збут, інвестиційні витрати
3) інші витрати операційної діяльності, витрати на збут
4) всі відповіді правильні
Тест 97
Для обґрунтованого прийняття управлінських рішень особливе значення має:
1) визначення даних про відхилення фактичних витрат від їх очікуваного
значення
2) розподіл витрат між виготовленою і реалізованою продукцією та
виробничими запасами
3) визначення релевантної інформації про витрати та їхню поведінку
4) всі відповіді правильні
Тест 98
У разі використання підприємством супутньої продукції у власному
виробництві її оцінюють за:
1) справедливою вартістю
2) собівартістю
3) ціною можливого використання
4) всі відповіді правильні
Тест 99
Суму зворотних відходів:
1) додають до собівартості продукції повністю
2) віднімають від собівартості продукції
3) віднімають від собівартості продукції з коефіцієнтом 0,5
4) всі відповіді правильні
Тест 100
Зворотні відходи оцінюють в обліку за:
1) справедливою ціною і залишковою вартістю
2) ціною можливого використання і залишковою вартістю
3) ціною можливого використання і справедливою ціною
4) всі відповіді правильні
Тест 101
Основна діяльність підприємства пов‘язана:
1) з виробництвом та реалізацією продукції забезпечує основну частку його
доходу
2) з використанням у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових,
фінансових та інших ресурсів
3) з рівнем затрат, який би забезпечив передбачену підприємством величину
прибутку
4) всі відповіді правильні
Тест 102
Суть стратегії скорочення (оптимізації) затрат:
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1) орієнтація підприємства на виробника, калькулювання собівартості продукції
та облік затрат
2) створення підприємством відповідної цінності для своїх покупців
3) постійне досягнення конкурентних переваг
4) всі відповіді правильні
Тест 103
Суть концепції конкурентних переваг Портера:
1) підприємства створюють відповідні цінності для своїх покупців
2) калькулювання собівартості продукції та облік затрат
3) орієнтація на виробника, калькулювання собівартості продукції та облік
затрат
4) всі відповіді правильні
Тест 104
Об‘єкт витрат це:
1) продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують
визначення пов‘язаних з їх виробництвом витрат
2) визначення величини витрат та їх цільового спрямування
3) одиниця продукції (робіт послуг) тобто кінцевий продукт, виготовлений на
підприємстві
4) всі відповіді правильні
Тест 105
Мета управління витратами полягає у:
1) класифікації витрат за різними ознаками
2) визначенні величини витрат та їх цільового спрямування
3) ефективному плануванні, нормуванні, аналізу, обліку, калькулюванні,
контроль та підтримці прийняття управлінських рішень
4) всі відповіді правильні
Тест 106
Визначити як класифікуються витрати в управлінському обліку відповідно до
цілей:
1) визначення собівартості продукції, здійснення процесу контролю та
регулювання; прийняття управлінських рішень
2) прийняття управлінських рішень
3) визначення собівартості продукції, калькулювання, контроль та аналіз
4) всі відповіді правильні
Тест 107
За ціллю визначення собівартості продукції витрати класифікуються на:
1) витрати на продукцію і витрати періоду, витрати за економічними
елементами
2) прямі та непрямі, основні та накладні витрати
3) витрати за статтями калькуляції
4) всі відповіді правильні
Тест 108
Контрольовані витрати це:
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1) витрати, які менеджер певного підрозділу підприємства може безпосередньо
контролювати або мати на них значний вплив
2) витрати які виникають у результаті певних недоліків організації виробництва
3) витрати передбачені технологією та організацією виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 109
По відношенню до технологічного процесу витрати поділяють:
1) основні та накладні
2) прямі та непрямі
3) маржинальні та середні витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 110
Основні витрати – це витрати які :
1) становлять основу собівартості продукції, яку виробляють на підприємстві
2) пов‘язані із обслуговуванням і управлінням виробничого процесу
3) витрати передбачені технологією та організацією виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 111
Накладні витрати - це витрати:
1) пов‘язані із обслуговуванням і управлінням виробничого процесу
2) витрати на утримання та експлуатацію обладнання, загальновиробничі
витрати
3) витрати передбачені технологією та організацією виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 112
Змішаними визнають витрати, які:
1) у своєму складі містять елементи змінних і постійних витрат
2) визначаються за місцем виникнення
3) змінюються прямо пропорційно зміні обсягу діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 113
Прямі витрати це:
1)витрати, які пов‘язані з виробництвом певного виду продукції
2)витрати, які пов‘язані з виробництвом певного виду продукції і відносять на
собівартість продукції в момент понесення та відображають безпосередньо в
складі витрат з її виробництва
3)витрати, які відображають безпосередньо в складі витрат з її виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 114
Неконтрольовані витрати:
1) не зазнають впливу керівника, а тому не можуть ними контролюватись
2) поділ, яких залежить від сфери впливу того чи іншого менеджера
3) витрати, що не мають лінійної залежності від фактора витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 115
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Ефективні витрати це витрати:
1) передбачені технологією та організацією виробництва
2) залежать від сфери впливу того чи іншого менеджера
3) не зазнають впливу керівника
4) всі відповіді правильні
Тест 116
Неефективні витрати це:
1) витрати, які виникають у результаті певних недоліків організації
виробництва, порушення технології
2) витрати, які залежить від сфери впливу того чи іншого менеджера
3) витрати, що не мають лінійної залежності від фактора витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 117
Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво
поділяють на:
1) основне та допоміжне
2) ефективне та неефективне
3) повне та неповне
4) всі відповіді правильні
Тест 118
Фактор витрат це:
1) діяльність, яка впливає на витрати
2) зміни у величині та складі витрат під впливом певних подій та операцій
3) адміністративне відокремленими структурними підрозділами виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 119
За ціллю прийняття управлінських рішень витрати класифікуються на:
1) змінні та постійні, релевантні та не релевантні, маржинальні та середні
витрати, дійсні та можливі, поточні та одноразові
2) дійсні та можливі, поточні та одноразові, основні та накладні
3) планові та непланові, інкрементні та змішані, можливі та дійсні
4) всі відповіді правильні
Тест 120
Визначити як поділяються витрати в залежності їх поведінки при зміні обсягу
виробництва:
1) змінні та постійні
2) основні та допоміжні
3) можливі та дійсні
4) всі відповіді правильні
Тест 121
Змінними є витрати, що:
1) змінюються прямо пропорційно зміні обсягу діяльності
2) не мають лінійної залежності від фактора витрат
3) мають у своєму складі елементи змінних і постійних витрат
4) всі відповіді правильні
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Тест 122
Напівзмінні витрати це витрати, що:
1) змінюються не прямо пропорційно змінам обсягу діяльності
2) витрати на придбання за умови отримання знижки при закупівлі великої
партії (сировини, матеріалів)
3) мають у своєму складі елементи змінних і постійних частин
4) всі відповіді правильні
Тест 123
Постійні витрати це:
1) витрати, які є незмінними для різних обсягів виробництва протягом певного
часу
2) витрати при досягненні певного рівня діяльності змінюються різко,
стрибками
3) витрати, які є постійними для певного обсягу виробництва, але в якийсь
критичний момент починають зростати на певну постійну величину
4) всі відповіді правильні
Тест 124
Cтупінчасті витрати це:
1) витрати постійні для певного обсягу виробництва
2) витрати, які є постійними для певного обсягу виробництва, але в якийсь
критичний момент починають зростати на певну постійну величину
3) витрати, які є незмінними для різних обсягів виробництва протягом певного
часу
4) всі відповіді правильні
Тест 125
Обов‘язкові витрати це витрати що:
1) визначаються потужністю підприємства
2) залишаються незмінними відносно зміни обсягу діяльності в межах коротких
періодів
3) витрати, розмір яких визначається керівництвом підприємства і не має
прямого зв‘язку зі змінами поточної діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 126
Дискреційні витрати це витрати які:
1) визначаються керівництвом підприємства і не мають прямого зв‘язку зі
змінами поточної діяльності
2) витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського
рішення
3) визначаються потужністю підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 127
Релевантні витрати:
1) витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського
рішення
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2) витрати, у критичний момент величина яких, може бути змінена без зміни
обсягу діяльності
3) витрати, які вимагатимуть реальних грошових виплат в майбутньому
4) всі відповіді правильні
Тест 128
Нерелевантні витрати це:
1) витрати, які не залежать від прийняття рішення
2) майбутні диференціальні витрати і доходи
3) витрати, які вимагатимуть реальних грошових виплат в майбутньому
4) всі відповіді правильні
Тест 129
Диференційовані витрати це:
1) витрати, які становлять різницю між альтернативними рішеннями
2) витрати, які не залежать від прийняття рішення
3) витрати, які вимагатимуть реальних грошових виплат в майбутньому
4) всі відповіді правильні
Тест 130
Можливі витрати це:
1) витрати, які становлять різницю між альтернативними рішеннями
2) вигода, яка втрачається коли вибір одного напряму дії вимагає відмовитись
від альтернативного рішення
3) витрати, які з‘являються в результаті виготовлення і реалізації додаткової
партії продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 131
Інкрементні витрати це:
1) витрати, які з‘являються в результаті виготовлення і реалізації додаткової
партії продукції
2) витрати, які можуть включати або не включати постійні витрати
3) витрати, які становлять різницю між альтернативними рішеннями
4) всі відповіді правильні
Тест 132
Маржинальні витрати це:
1) витрати на виробництво та реалізацію додаткової одиниці продукції
2) витрати, які з‘являються в результаті виготовлення і реалізації додаткової
партії продукції
3) витрати, які становлять різницю між альтернативними рішеннями
4) всі відповіді правильні
Тест 133
Дійсні витрати це:
1) витрати, що вимагають сплати грошей або витрачання інших активів
2) витрати на виробництво та реалізацію додаткової одиниці продукції
3) витрати, які становлять різницю між альтернативними рішеннями
4) всі відповіді правильні
Тест 134
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Оцінка витрат – це процес:
1) встановлення кількісного взаємозв‘язку між витратами та різними факторами
на основі дослідження діяльності підприємства
2) аналізу діяльності із метою визначення технологічного взаємозв‘язку між
витратами ресурсів та результатом діяльності
3) системного аналізу функцій діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 135
Функція витрат це:
1) математичний опис взаємозв‘язку витрат та їх фактора
2) процес сприяння прогнозуванню витрат
3) процес встановлення кількісного взаємозв‘язку між витратами та різними
факторами на основі дослідження діяльності підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 136
Суть методу технологічного аналізу:
1) системний аналіз функцій діяльності із метою визначення технологічного
взаємозв‘язку між витратами ресурсів та результатом діяльності
2) графічний підхід до визначення функції витрат
3) розподіл витрат на змінні та постійні на підставі даних бухгалтерського
обліку
4) всі відповіді правильні
Тест 137
Суть методу аналізу рахунків:
1) розподіл витрат на змінні та постійні на підставі даних бухгалтерського
обліку
2) системний аналіз функцій діяльності із метою визначення технологічного
взаємозв‘язку між витратами ресурсів та результатом діяльності
3) графічний підхід до визначення функції витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 138
Суть методу вищої та нижчої точки:
1) різниця між загальними змінними витратами при найвищому та найнижчому
рівнях діяльності
2) розподіл витрат на змінні та постійні на підставі даних бухгалтерського
обліку
3) графічний підхід до визначення функції витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 139
Суть методу візуального пристосування:
1) графічний підхід до визначення функції витрат, при якому аналітик візуально
проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат
2) різниця між загальними змінними витратами при найвищому та найнижчому
рівнях діяльності
3) знаходження оцінок параметрів генеральної сукупності
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4) всі відповіді правильні
Тест 140
Регресійний аналіз це:
1) статистична модель, яка використовується для визначення зміни середнього
значення залежної змінної величини під впливом зміни значення однієї або
кількох незалежних змінних величин
2) статистичний метод знаходження оцінок параметрів генеральної сукупності
3) графічний підхід до визначення функції витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 141
Метод найменших квадратів це:
1) статистичний метод знаходження оцінок параметрів генеральної сукупності
2) поділ сукупності витрат на дві групи за зростанням фактора витрат
3) графічний підхід до визначення функції витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 142
Суть методу спрощеного аналізу:
1) поділ сукупності витрат на дві групи за зростанням фактора витрат
2) статистична модель, яка використовується для визначення зміни середнього
значення залежної змінної величини під впливом зміни значення однієї або
кількох незалежних змінних величин
3) різниця між загальними змінними витратами при найвищому та найнижчому
рівнях діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 143
Розрахувати та знайти правильну відповідь розрахунку функції сукупних
витрат підприємства, якщо загальні постійні витрати становлять – 100 грн.,
змінні витрати на одиницю товару – 10 грн., а підприємство планує реалізувати
70 одиниць товару:
1) 800 грн
2) 700 грн
3) 180 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 144
Розрахувати та знайти правильну відповідь розрахунку середніх витрат на
виробництво крісла, якщо на виробництво 1-го крісла витрачено 600 грн., а на
виробництво 2-го крісла – 500 грн:
1) 550 грн
2) 110 грн
3) 500 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 145
Розрахувати собівартість 1-ї порції на 30 відвідувачів, якщо витрати на
продукти і напої включають: змінні витрати – 150 грн., а орендна плата,
заробітна плата та ін. витрати (постійні витрати) – 750 грн:
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1) 175 грн
2) 30 грн
3) 900 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 146
Розрахувати загальні витрати, враховуючи що підприємство планує реалізувати
в наступному місяці 10 одиниць продукції, загальні постійні витрати складають
– 160 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 12 грн:
1) 120 грн
2) 280 грн
3) 172 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 147
Витрати допоміжних (підсобних) виробництв розподіляють на основні
підрозділи, використовуючи метод:
1) взаємних послуг
2) цільового розподілу
3) кошторисних ставок
4) всі відповіді правильні
Тест 148
За відношенням до зміни фактора витрати поділяють на:
1) змінні, прямі, накладні витрати
2) постійні і змінні
3) постійні, змінні, на півзмінні, напівпостійні, змішані
4) всі відповіді правильні
Тест 149
За відношенням до витрачання активів витрати класифікують на:
1) дійсні і можливі
2) змінні і постійні
3) витрати на виробництво продукції та витрати періоду
4) всі відповіді правильні
Тест 150
За способом віднесення до певних видів продукції (товарів, робіт, послуг)
витрати класифікують на:
1) основні, накладні, конверсійні
2) релевантні, не релевантні
3) спожиті, нормативні витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 151
За повнотою здійснення витрати класифікують на:
1) постійні, змінні
2) вичерпані, не вичерпані
3) спожиті, нормативні
4) всі відповіді правильні
Тест 152
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Для визначення рівня контрольованості витрати класифікують:
1) за рівнем собівартості виробленої продукції
2) за рівнем впливу менеджерів на обсяги та динаміку витрат, а також даних
про відхилення фактичних витрат від очікуваного значення
3) за альтернативними варіантами прийняття рішень
4) всі відповіді правильні
Тест 153
Для оцінювання запасів і визначення фінансових результатів враховують:
1) калькулювання, обчислення собівартості виробленої продукції
2) визначення релевантної інформації про витрати та їхню поведінку
3) зміну витрат залежно від прийнятого управлінського рішення
4) всі відповіді правильні
Тест 154
Собівартість реалізованої продукції складається з:
1) собівартості продукції, що була реалізована у звітному періоді,
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат
2) виробничої собівартості продукції, що була реалізована у звітному періоді,
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних
виробничих витрат
3) собівартості виготовленої продукції та нерозподілених постійних
загальновиробничих витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 155
Об‘єкт обліку:
1) сукупність витрат на виробництво, реалізацію та доведення продукту до
споживання, згрупованих для забезпечення прийнятного їх рівня та постійного
скорочення
2) поділ сукупності витрат на дві групи
3) обчислення питомої собівартості
4) всі відповіді правильні
Тест 156
Визначити завдання групування витрат:
1) планування, контроль та обчислення собівартості одиниці продукції для
формування ціни
2) оцінка матеріальних цінностей та складання форм фінансової звітності
3) облік витрат на виробництво
4) всі відповіді правильні
Тест 157
Калькулювання собівартості продукції – це:
1) інформаційна база для вибору виробничої стратегії та ціноутворення
2) кінцевий продукт, виготовлений на підприємстві
3) процес формування інформації про витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 158
Елементи процесу калькулювання собівартості:
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1) облік витрат на виробництво
2) облік виходу продукції (результату виробництва)
3) обчислення питомої собівартості (собівартості одиниці продукції)
4) всі відповіді правильні
Тест 159
Завдання групування витрат:
1) планування, контроль та обчислення собівартості одиниці продукції для
формування ціни; оцінка матеріальних цінностей та складання форм фінансової
звітності
2) інформаційна база для вибору виробничої стратегії та ціноутворення
3) калькулювання собівартості окремих видів виробів
4) всі відповіді правильні
Тест 160
Собівартість продукції це:
1) якісний показник і об‘єкт управлінського обліку, який характеризує
ефективність діяльності підприємства
2) групування витрат, віднесення їх на об‘єкти обліку
3) кінцевий продукт виготовлений на підприємстві
4) всі відповіді правильні
Тест 161
Елементи процесу калькулювання собівартості:
1) облік витрат на виробництво; облік виходу продукції; обчислення питомої
собівартості
2) контроль витрат, прийняття управлінських рішень
3) групування витрат, віднесення їх на об‘єкти обліку
4) всі відповіді правильні
Тест 162
Метою калькулювання собівартості є формування інформації про:
1) величину витрат на всіх стадіях виготовлення цієї продукції та економічні
показники
2) економічні показники необхідні для контролю витрат
3) питому собівартості одиниці продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 163
Калькуляція – це:
1) процес визначення собівартості певного об‘єкта витрат
2) розрахунок у грошовому виразі витрат на виготовлення певного об‘єкта
калькулювання
3) вимір витрат на виробництво продукції за звітний період
4) всі відповіді правильні
Тест 164
Калькулювання – це:
1) процес вимірювання прямих витрат на виробництво продукції
2) процес визначення собівартості певного об‘єкта витрат
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3) розрахунок у грошовому виразі витрат на виготовлення певного об‘єкта
калькулювання
4) всі відповіді правильні
Тест 165
Еквівалентна одиниця готової продукції – це:
1) незакінчена продукція на різних стадіях технологічного процесу і запаси
напівфабрикатів власного виробництва, на які списують витрати
2) одиниця готової продукції, яка пройшла всі технологічні етапи обробки
3) вимір продукції, обробленої за звітний період
4) всі відповіді правильні
Тест 166
Планова калькуляція – це:
1) калькуляція, у якій визначають витрати на виробництво продукції
2) калькуляція, у якій обчислюють середній рівень собівартості певного виду
продукції на підприємстві
3) калькуляція, яку складають за нормами витрат і враховують технічні,
технологічні та організаційні особливості діяльності підприємства, пов‘язані з
конкретними умовами виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 167
Звітна калькуляція – це:
1) калькуляція, яку складають за нормами витрат і враховують технічні,
технологічні та організаційні особливості діяльності підприємства, пов‘язані з
конкретними умовами виробництва у звітному періоді
2) калькуляція, яку складають за даними бухгалтерського обліку про фактичні
витрати на виробництво продукції
3) калькуляція, у якій визначають витрати на виробництво продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 168
Кошторисна калькуляція – це:
1) калькуляція, у якій визначають витрати на виробництво продукції, тобто
виробничу собівартість продукції підприємства
2) калькуляція, у якій визначають витрати на виконання певних технологічних
процесів
3) калькуляція, яку складають для визначення витрат на виконання будівельномонтажних робіт
4) всі відповіді правильні
Тест 169
Виробнича калькуляція – це:
1) калькуляція, у якій визначають витрати на виробництво продукції на
конкретному підприємстві, тобто виробничу собівартість продукції
підприємства
2) калькуляція, яку складають за даними бухгалтерського обліку про фактичні
витрати на виробництво продукції
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3) калькуляція, яку складають за нормами виробничих витрат для визначення
граничного рівня витрат на виробництво певної одиниці продукції у плановому
періоді
4) всі відповіді правильні
Тест 170
Сутність способу нагромадження (підсумування) витрат у процесі
калькулювання полягає у:
1) додаванні витрат на виробництво певних видів продукції, зокрема за
процесами, переділами
2) додаванні витрат пропорційно до обгрунтовано вибраного показника
3) визначенні сукупності витрат виробництва загалом чи за окремими статтями
4) всі відповіді правильні
Тест 171
Спосіб розподілу витрат у процесі калькулювання – це:
1) спосіб калькулювання, який застосовують при розмежуванні витрат і
визначенні собівартості супутньої продукції, отримуваної в одному
виробничому процесі
2) спосіб калькулювання, згідно з яким сукупні витрати виробництва загалом
чи за окремими статтями ділять на кількість одиниць виготовленої продукції
3) спосіб калькулювання витрат, який використовують на підприємствах, які
здійснюють комплексну переробку сировини і виробляють декілька видів
продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 172
Сутність способу прямого розрахунку витрат у процесі калькулювання полягає
у тому, що:
1) собівартість об‘єкта калькулювання визначають прямим додаванням витрат
за видами продукції, процесами, переділами
2) сукупні витрати виробництва загалом чи за окремими статтями ділять на
кількість одиниць виготовленої продукції
3) витрати розподіляють пропорційно до певного показника
4) всі відповіді правильні
Тест 173
Спосіб вилучення витрат – це:
1) спосіб калькулювання, який використовують на підриємствах, де виробляють
декілька видів продукції
2) спосіб калькулювання, який застосовують для розмежування витрат і
визначення собівартості основної продукції за наявності супутньої продукції,
отримуваної в одному виробничому процесі, з врахуванням зворотних відходів
3) спосіб, який використовують для визначення собівартості реалізованої
продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 174
Систему калькулювання повних витрат називають:
1) стандарт-кост
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2) директ-кост
3) абзорпшен-кост
4) всі відповіді правильні
Тест 175
За системи калькулювання повних витрат до собівартості продукції відносять:
1) усі змінні та постійні виробничі витрати
2) усі змінні виробничі витрати
3) виробничі та операційні витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 176
Виробничі накладні витрати відносять до собівартості продукції на основі:
1) ставки розподілу
2) маржинального доходу
3) індексу цін
4) всі відповіді правильні
Тест 177
Ставку розподілу виробничих накладних витрат визначають як відношення:
1) бази розподілу до виробничих накладних витрат
2) бази розподілу до собівартості виробленої продукції
3) суми виробничих накладних витрат до бази розподілу
4) всі відповіді правильні
Тест 178
Перерозподілені постійні виробничі накладні витрати виникають, якщо:
1) фактична кількість одиниць виробленої продукції перевищує планову
2) фактична кількість одиниць виробленої продукції менша за планову
3) фактична їх сума перевищує планову
4) всі відповіді правильні
Тест 179
Система калькулювання на основі діяльності передбачає:
1) включення до собівартості продукції усіх виробничих витрат на
виготовлення продукції
2) включення до собівартості продукції тільки змінних витрат
3) розподіл накладних витрат пропорційно до фактора витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 180
Основні завдання калькулювання:
1) обчислення фактичної собівартості одиниці продукції, контроль за
виконанням завдань, визначення рентабельності продукції, оцінка ефективності
роботи, формування інформаційної бази
2) оцінка ефективності роботи, формування інформаційної бази для
планування, аналізу витрат та прийняття рішень
3) обчислення питомої собівартості продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 181
Система виробничого обліку - це система обліку, яка:
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1) забезпечує калькулювання витрат та контроль собівартості об‘єктів витрат
2) визначення витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжних
виробництв та віднесення їх на основне виробництво
3) оцінка незавершеного виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 182
Об‘єктом калькулювання є:
1) одиниця продукції (робіт послуг), кінцевий продукт виготовлений на
підприємстві
2) вид діяльності підприємства, прийнятої структури управління
3) характер виробництва, номенклатура продукції, що виробляється,
регулярність її випуску
4) всі відповіді правильні
Тест 183
Організація обліку витрат на виробництво та калькулювання продукції
залежить від:
1) виду діяльності підприємства, прийнятої структури управління, характеру
виробництва, номенклатури продукції, регулярності її випуску
2) накопичення і розподілу витрат
3) організації і технології виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 184
Методи обліку витрат на виробництво продукції це:
1) сукупність способів та прийомів у процесі яких здійснюється групування та
розподіл виробничих витрат за об‘єктами калькулювання для обчислення
собівартості окремих видів та одиниць продукції
2) сукупність способів та прийомів для визначення виду діяльності
підприємства, прийнятої структури управління
3) сукупність способів та прийомів, які пов‘язані з виробництвом і реалізацією
продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 185
Які види собівартості розрізняють залежно від кількості продукції:
1) собівартість одиниці продукції, собівартість всього обсягу продукції,
собівартість видів діяльності
2) повну і неповну виробничу собівартість
3) фактична і нормативна собівартість
4) всі відповіді правильні
Тест 186
Визначити стадії системи виробничого обліку:
1) накопичення витрат, розподіл витрат
2) проектування документопотоків, визначення характеру виробництва
продукції, підхід до постійних витрат
3) система калькулювання повних витрат, система калькулювання змінних
витрат, контроль витрат
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4) всі відповіді правильні
Тест 187
Визначити систему калькулювання за замовленнями:
1) калькулювання на основі обліку витрат по кожному індивідуальному виробу
або окремій партії виробів
2) калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат в межах
окремих стадій або процесів виробництва
3) калькулювання та розподіл виробничих витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 188
Визначити систему калькулювання за процесами:
1) система обліку та контролю матеріальних витрат
2) система калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат в
межах окремих стадій або процесів виробництва
3) система калькулювання на основі даних інвентаризації
4) всі відповіді правильні
Тест 189
Основна заробітна плата – це:
1) сукупність виплат, включаючи премії та заохочувальні надбавки
2) сукупність виплат, спрямованих на стимулювання планомірного і
найдоцільнішого використання праці робітників з метою досягнення її високої
продуктивності
3) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених умов праці (норм
часу, виробітку, обслуговування, посадових обов‘язків)
4) всі відповіді правильні
Тест 190
До статті калькуляції "Сировина і матеріали" не включають вартість:
1) додаткових матеріалів
2) комплектуючих та напівфабрикатів, малоцінних та швидкозношуваних
предметів
3) використаних канцтоварів придбаних у сторонніх підприємств та організацій
4) всі відповіді правильні
Тест 191
Незворотні відходи в обліку:
1) відображають тільки у кількісному виразі
2) відображають у кількісному та грошовому виразі
3) не відображають взагалі
4) всі відповіді правильні
Тест 192
Повна собівартість включає:
1) всі види витрат підприємства, пов‘язані з виробництвом і реалізацією
продукції
2) собівартість одиниці продукції, собівартість всього обсягу продукції
3) змінні витрати на виробництво, які визначаються за окремими видами
продукції
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4) всі відповіді правильні
Тест 193
Пряма (неповна) виробнича собівартість включає:
1) змінні витрати на виробництво, які визначаються за окремими видами
продукції
2) собівартість одиниці продукції, собівартість всього обсягу продукції
3) калькулювання на основі обліку витрат по кожному індивідуальному виробу
або окремій партії виробів
4) всі відповіді правильні
Тест 194
Система обліку та калькулювання за повними витратами базується на:
1) калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат в межах
окремих стадій
2) зборі та видачі інформації про витрати, калькулюванні повної собівартості
продукції
3) обліку витрат по кожному індивідуальному виробу
4) всі відповіді правильні
Тест 195
Основні елементи повної собівартості включають:
1) прямі матеріальні витрати, прямі трудові витрати з відрахуванням,
загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут
2) невиробничу собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут
3) планову вартість придбання
4) всі відповіді правильні
Тест 196
Суть розрахунку повної собівартості полягає в:
1) розрахунку фінансового результату, прийнятті рішень відносно ціни
продукції
2) прийнятті рішень відносно ціни продукції
3) визначенні собівартості за окремими видами продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 197
Яким методом визначаються прямі матеріальні витрати:
1) як добуток кількості матеріалу, який можна віднести прямо на об‘єкт обліку
економічно обгрунтованим методом на ціну одиниці цього матеріалу
2) як суму (різницю) вартості матеріалів за обліковими цінами і відхилень
облікових цін від фактичних
3) як вартість фактично використаних на виробництво матеріальних цінностей
4) всі відповіді правильні
Тест 198
Визначити статті матеріальних витрат, які включають до складу собівартості
продукції:
1) сировина й основні матеріали, напівфабрикати, паливо й електроенергія на
технологічні потреби, зворотні відходи
2) брак та зворотні відходи
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3) планова вартість придбання
4) всі відповіді правильні
Тест 199
Визначити класифікацію матеріалів за ХУZ-аналізом:
1) споживання має постійний характер, споживання має сезонний характер,
споживання має нерегулярний характер
2) вартість матеріалів фактично використана
3) виробничі і невиробничі витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 200
Визначити методи контролю витрачання матеріальних цінностей:
1) метод сигнального документування, метод партіонного розкрою,
інвентарний метод
2) метод безпосереднього віднесення до конкретного об‘єкта обліку
3) метод, який застосовується у разі позапланових змін норм
4) всі відповіді правильні
Тест 201
Суть інвентарного методу обліку і контролю витрат:
1) процес списання матеріалів на витрати виробництва, який оформляється
первинними документами
2) процес, який грунтується на даних інвентаризації матеріалів на робочих
місцях, незавершеному виробництві
3) процес, коли у виробництво поступає наперед визначена партія матеріалів
4) всі відповіді правильні
Тест 202
Фактичну собівартість матеріалів розраховують:
1) як суму (різницю) вартості матеріалів за обліковими цінами і відхилень
облікових цін від фактичних
2) як суму залишку матеріалів на початок місяця, вартості матеріалів, що
надійшли протягом місяця, внутрішнє переміщення матеріалів, залишок
матеріалів на кінець місяця
3) як ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного періоду та
вартості матеріальних цінностей, які надійшли протягом звітного місяця
4) всі відповіді правильні
Тест 203
Сутність методу обліку і контролю сигнального документування:
1) застосовується в разі позапланових змін норм або перевищення ліміту
споживання виробничих ресурсів
2) порівняння фактичного витрачання ресурсів з нормативним в розрізі
кожного робочого місця
3) грунтується на даних інвентаризації матеріалів на робочих місцях, у
незавершеному виробництві
4) всі відповіді правильні
Тест 204
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Сутність методу партіонного розкрою – це метод обліку і контролю
матеріальних витрат:
1) коли у виробництво поступає наперед визначена партія матеріалів із якої
шляхом розкрою, нарізування або штампування виготовляється одна або кілька
деталей
2) визначається списанням використаних на виробництво матеріалів
3) визначається управлінням операціями, що відбуваються на підприємстві
4) всі відповіді правильні
Тест 205
Визначити, формулу вартості фактично використаних на виробництво
матеріальних цінностей
1) НВп + З = Сп +Зб +Вв + НВк
2) Вф = Зм + Нм +Вп – Зк
3) Ф = Н + В + З
4) всі відповіді правильні
Тест 206
Які витрати належать до непрямих витрат:
1) витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об‘єкта
обліку
2) витрати, які безпосередньо можна віднести на об‘єкт витрат
3) витрати, які пов‘язують з конкретною одиницею продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 207
Визначити бази розподілу загальновиробничих накладних витрат:
1) людино-години; основна заробітна плата виробничих робітників; машиногодини; прямі затрати; прямі матеріальні затрати; кошторисні ставки; ринкові
ціни; обсяг виробництва
2) кошторисні (нормативні) ставки; ринкові ціни; обсяг виробництва продукції
3) основна заробітна плата виробничих робітників, машино-години, прямі
затрати, прямі матеріальні затрати, об‘єкт витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 208
Основні напрями формування накладних витрат:
1) виробнича діяльність; діяльність служб; діяльність пов‘язана з експлуатацією
будівель та управлінням
2) витрати, пов‘язані з експлуатацією будівель та управлінням виробництвом
3) витрати, які пов‘язані з перерозподілом ресурсів
4) всі відповіді правильні
Тест 209
Визначити етапи розподілу накладних витрат:
1) відображення витрат за статтями; виділення центрів витрат і розподіл
відповідальності, розподіл за центрами витрат; розподіл допоміжних цехів,
віднесення витрат виробничих центрів на види продукції
2) виділення центрів витрат і розподіл відповідальності, розподіл за центрами
витрат, віднесення витрат виробничих центрів на види продукції
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3) розподіл витрат на утримання та експлуатацію обладнання
4) всі відповіді правильні
Тест 210
Витрати на збут поділяють на:
1) прямі витрати на збут; витрати, пов‘язані з обслуговуванням процесу збуту;
витрати, пов‘язані з управлінням відділу збуту
2) витрати виробничих центрів на види продукції
3) розподіл витрат на утримання та експлуатацію обладнання
4) всі відповіді правильні
Тест 211
На основі чого встановлюються кошториси:
1) кількості годин роботи обладнання відповідних видів та величини витрат на
його утримання та експлуатацію
2) в залежності від обсягу діяльності
3) в розрізі структурних підрозділів – за кожною статтею
4) всі відповіді правильні
Тест 212
Визначити бази розподілу витрат на утримання та експлуатацію обладнання:
1) час роботи обладнання; кошторисні ставки, заробітна плата виробничих
робітників без доплат, кількість випущеної продукції; витрати по переділах
2) кількість випущеної продукції; витрати по переділах
3) кошторисні ставки, людино-години, машино-години
4) всі відповіді правильні
Тест 213
Які методи розподілу цехових витрат застосовують в залежності від
особливостей виробництв:
1) пропорційно зарплаті виробничих робітників, пропорційно сумі основних
витрат без врахування вартості сировини, пропорційно витратам по переділах,
пропорційно кількості виготовленої продукції
2) пропорційно зарплаті виробничих робітників, пропорційно кількості (масі)
виготовленої або добутої продукції
3) пропорційно зарплаті виробничих робітників, пропорційно витратам по
переділах
4) всі відповіді правильні
Тест 214
Визначити основні завдання обліку незавершеного виробництва:
1) перевірка правильності формування собівартості готової продукції;
інформація про балансову вартість сировини, матеріалів
2) забезпечення необхідною інформацією про зменшення балансової вартості
придбаних товарів, матеріалів, сировини у незавершеному виробництві
3) врахування вартості сировини, зарплата виробничих робітників
4) всі відповіді правильні
Тест 215
Незавершене виробництво – це:
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1) продукція (послуги), яка не пройшла всіх стадій (фаз) виробництв,
передбачених технологічним процесом
2) вироби, які не укомплектовані та не пройшли випробувань і технічного
приймання
3) забезпечення необхідною інформацією про зменшення вартості придбаних
товарів, сировини у незавершеному виробництві
4) всі відповіді правильні
Тест 216
Суть визначення собівартості незавершеного виробництва:
1) кількісне вираження незавершеного виробництва в деталях, виробах та їх
оцінка
2) здійснення оцінки незавершеного виробництва
3) інформація про зменшення вартості придбаних товарів, сировини у
незавершеному виробництві
4) всі відповіді правильні
Тест 217
Визначити підходи до кількісної оцінки незавершеного виробництва:
1) інвентаризація, облік руху
2) кількісне вираження незавершеного виробництва в деталях, вузлах і виробах
3) оцінка незавершеного виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 218
Визначити формулу методу балансового узагальнення для розподілу витрат:
1) НВп + З = Сп +Зб +Вв + НВк
2) Вф=Зм + Нм +Вп – Зк
3) Дм = Д – Вз
4) всі відповіді правильні
Тест 219
Особливість системи обліку витрат та калькулювання за повною собівартістю:
1) віднесення частини непрямих витрат до вартості запасів незавершеного
виробництва та розподіл витрат між видами продукції, незавершеним
виробництвом
2) розподіл витрат між видами продукції, незавершеним виробництвом та
готовою продукцією
3) розподіл за конкретними об‘єктами витрат пропорційно до певної бази
розподілу
4) всі відповіді правильні
Тест 220
Визначити наслідки некоректного розподілу накладних витрат:
1) неправильна оцінка діяльності підрозділів підприємства, невідповідності цін
попиту, необгрунтоване зняття з виробництва продукції
2) невідповідності цін ринковому попиту на окремі продукти, необгрунтоване
зняття з виробництва вигідних або розширення виробництва збиткових для
підприємства видів продукції
3) знижена точність розрахунків собівартості
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4) всі відповіді правильні
Тест 221
Недоліки методу обліку за повною собівартістю:
1) знижена точність розрахунків собівартості внаслідок розподілу та
перерозподілу затрат та неоперативна інформація
2) отримана інформація є неоперативною
3) не врахування загальновиробничих затрат
4) всі відповіді правильні
Тест 222
Переваги методу обліку за повною собівартістю:
1) використання наявних виробничих потужностей, реальне визначення ціни
продажу
2) врахування загальновиробничих затрат
3) збільшення прибутку та формування асортименту продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 223
Суть АВС-методу:
1) інформаційне забезпечення управління операцій для прийняття рішень,
збільшення прибутку та формування асортименту продукції, реорганізація
підприємства
2) формування рекомендацій щодо збільшення прибутку та формування
асортименту продукції, рішення з реорганізації підприємства та виходу на нові
ринки
3) використання виробничих потужностей
4) всі відповіді правильні
Тест 224
Супутню продукцію не оцінюють за:
1) справедливою вартістю
2) чистою вартістю реалізації
3) за ціною можливого використання
4) всі відповіді правильні
Тест 225
До статті калькуляції «Паливо й енергія на технологічні цілі» належать витрати
на:
1) усі види палива й енергії, які придбані лише від сторонніх підприємств та
організацій, що їх безпосередньо використовують у процесі виробництва
продукції
2) усі види палива й енергії – як одержані від сторонніх підприємств та
організацій, так і виготовлені самим підприємством, що безпосередньо
використовують у процесі виробництва продукції
3) лише тверде паливо та електроенергія, які отримані як від сторонніх
організацій, так і виготовлені самим підприємством і використовують в процесі
виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 226
704

У процесі калькулювання собівартості продукції вартість супутньої продукції:
1) додають до собівартості основної продукції
2) віднімають від собівартості основної продукції
3) не враховують при визначенні собівартості основної продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 227
До собівартості продукції відносять:
1) усі витрати на виправлення браку та вартість остаточно забракованої
продукції
2) вартість остаточно забракованої продукції та витрати на виправлення
технічно-неминучого браку
3) вартість остаточно забракованої продукції з технічних причин продукції,
зменшену на її справедливу вартість та витрати на виправлення технічнонеминучого браку
4) всі відповіді правильні
Тест 228
Витрати допоміжних (підсобних) виробництв розподіляють на основні
підрозділи, використовуючи метод:
1) цільового розподілу
2) кошторисних розцінок
3) загального розподілу
4) всі відповіді правильні
Тест 229
За методом прямого розподілу витрати обслуговуючих підрозділів:
1) списують безпосередньо на витрати основних виробничих підрозділів, а
взаємні послуги обслуговуючих підрозділів не беруть до уваги
2) розподіляють накладні витрати між обслуговуючими підрозділами шляхом їх
додавання чи віднімання до витрат кожного обслуговуючого підрозділу
3) для розподілу накладних витрат між обслуговуючими підрозділами спочатку
розв‘язують систему рівнянь, складену на основі даних про розподіл послуг
обслуговуючих підрозділів
4) всі відповіді правильні
Тест 230
За методом послідовного розподілу витрати обслуговуючих підрозділів:
1) списують безпосередньо на витрати основних виробничих підрозділів, а
взаємні послуги обслуговуючих підрозділів не беруть до уваги
2) розподіляють послідовно на витрати виробничих підрозділів – допоміжний
підрозділ, витрати якого розподіляються першим, повинен якнайменше
обслуговуватися іншими підрозділами
3) розподіляють накладні витрати між обслуговуючими підрозділами шляхом їх
додавання чи віднімання до витрат кожного обслуговуючого підрозділу
4) всі відповіді правильні
Тест 231
За методом взаємних послуг витрати обслуговуючих підрозділів:
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1) списують безпосередньо на витрати основних виробничих підрозділів, а
взаємні послуги обслуговуючих підрозділів не беруть до уваги
2) розподіляють накладні витрати між обслуговуючими підрозділами шляхом
додавання чи віднімання до витрат кожного обслуговуючого підрозділу інших
обслуговуючих підрозділів, після чого отриману суму накладних витрат
кожного обслуговуючого підрозділу розподіляють між виробничими
підрозділами так само, як і за методом прямого розподілу
3) розподіляють послідовно повністю на витрати виробничих підрозділів
4) всі відповіді правильні
Тест 232
За методом одночасного розподілу витрати обслуговуючих підрозділів:
1) списують безпосередньо на витрати основних виробничих підрозділів, а
взаємні послуги обслуговуючих підрозділів не беруть до уваги
2) розподіляють накладні витрати між обслуговуючими підрозділами шляхом
додавання чи віднімання до витрат кожного обслуговуючого підрозділу інших
обслуговуючих підрозділів, після чого отриману суму накладних витрат
кожного обслуговуючого підрозділу розподіляють між виробничими
підрозділами так само, як і за методом прямого розподілу
3) спочатку розв‘язують систему рівнянь, складену на основі даних про
розподіл послуг обслуговуючих підрозділів
4) всі відповіді правильні
Тест 233
Директ-костинг (калькулювання змінних витрат) – це система:
1) обчислення собівартості тільки на основі прямих виробничих витрат
2) обчислення змінних витрат на виробництво за окремими видами продукції
3) обчислення собівартості усіх виробничих витрат на її виготовлення
4) всі відповіді правильні
Тест 234
Визначити основні ознаки директ-костингу:
1) облік і планування собівартості за змінними затратами, визначення
взаємозв‘язку між обсягом, затратами і прибутком, оцінювання залишків за
змінними витратами
2) оцінювання залишків готової продукції й незавершеного виробництва
проводиться за змінними витратами
3) збільшення прибутку та формування асортименту продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 235
Ким і коли було запроваджено систему "директ-костинг":
1) Джонатаном Гаррісоном у 1936 р
2) Т. Джонсон і Р. Каплан, середина XIX ст.
3) Дж.Кларком у 1926 р.
4) всі відповіді правильні
Тест 236
Маржинальний дохід – це:
1) різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами
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2) різниця постійних витрат та суми покриття
3) різниця між ціною реалізації та змінними витратами
4) всі відповіді правильні
Тест 237
Суть методу директ-костингу:
1) поділ витрат на постійні та змінні залежно від зміни обсягу виробництва
2) поділ витрат на прямі та непрямі
3) поділ постійних витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 238
Визначити, які рішення приймають в системі обліку сум покриття:
1) оптимізація асортименту продукції при наявності вузьких місць, прийняття
додаткового замовлення за цінами, нижчими за звичайні, або закупівлі їх зі
сторони, оптимального розміру закупівлі партії
2) визначення оптимального розміру закупівлі партії товарно-матеріальних
цінностей, серії деталей
3) оцінка економічної доцільності виготовлення продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 239
Переваги методу "директ-костингу":
1) визначення собівартості продукції, оцінка економічної доцільності
виготовлення чи закупівлі їх зі сторони, прогноз щодо обсягів виробництва,
оптимізація цін, скорочення постійних затрат, оптимального співвідношення
обсягу та прибутку
2) прогноз щодо обсягів виробництва; прогноз, щодо обсягів реалізації
3) зменшення точності калькулювання
4) всі відповіді правильні
Тест 240
Суть принципу точності калькуляції:
1) включення до собівартості витрат, що пов‘язані з випуском конкретної
продукції, інформація для регулювання виробництва
2) сприяння оперативному отриманню необхідної інформації для регулювання
виробничого процесу
3) оперативність отриманої інформації
4) всі відповіді правильні
Тест 241
Постійні витрати за ступенем специфічності класифікують на:
1) загальні постійні витрати, специфічні постійні витрати
2) умовно-постійні витрати
3) постійні виробничі витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 242
На основі чого формується в системі "директ-костинг" показник напівмаржі:
1) класифікації постійних витрат за ступенем специфічності
2) використанні основних показників калькулювання собівартості продукції
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3) відношення маржинального доходу до ціни реалізації
4) всі відповіді правильні
Тест 243
До загальних постійних належать витрати:
1) на управління та організацію підприємства
2) пов‘язані з функціонуванням підприємства в цілому
3) постійні виробничі витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 244
Напівмаржа визначається як:
1) різниця між сумою покриття та прямими специфічними постійними
витратами
2) відношення величини змінних затрат до ціни реалізації
3) різниці планового або фактичного й беззбиткового обсягу реалізації на
виручку продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 245
Визначити чи правильно розраховано маржинальний дохід, якщо дохід від
реалізації шкільних парт складає – 100 тис. грн., змінні витрати на виробництво
парт – 30 тис. грн., постійні витрати – 60 тис. грн:
1) 90 тис
2) 70 тис
3) 40 тис
4) всі відповіді правильні
Тест 246
Визначити чи правильно розраховано суму покриття, якщо дохід від реалізації
офісних крісел – 200 грн., змінні витрати на виробництво складають – 50 грн.,
постійні витрати – 95 грн:
1) 150 грн
2) 55 грн
3) 250 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 247
Визначити чи правильно розраховано суму покриття, якщо виручка від
реалізації чобіт на лотку – 200 грн., змінні витрати становили – 50 грн., постійні
витрати – 150 грн:
1) 250 грн
2) 150 грн
3) 50 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 248
Визначити чи правильно розраховано фінансовий результат, використовуючи
систему "директ – кастинг", якщо дохід від реалізації крісел складає 3 000 грн.,
змінні витрати на виробництво крісел – 1000 грн., постійні витрати – 1500 грн:
1) 200 грн
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2) 100грн
3) 500 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 249
Визначити чи правильно розраховано напівмаржу, використовуючи систему
"директ – кастинг", якщо виручка від реалізації пальто складає 2600 грн.,
змінні витрати на виробництво крісел – 500 грн., постійні витрати – 2 000 грн:
1) 160 грн
2) 500 грн
3) 100 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 250
Запас фінансової міцності (зона безпеки), в одиницях:
1) різниця між плановим або фактичним та беззбитковим обсягом реалізації
2) частка від ділення різниці планового або фактичного й беззбиткового обсягу
реалізації на виручку
3) перевищення маржинального доходу центру відповідальності, виробу над
специфічними затратами
4) всі відповіді правильні
Тест 251
Запас фінансової міцності (зона безпеки), в процентах.:
1) різниця між плановим або фактичним та беззбитковим обсягом реалізації
2) частка від ділення різниці планового або фактичного й беззбиткового обсягу
реалізації на виручку
3) перевищення маржинального доходу центру відповідальності, виробу над
специфічними затратами
4) всі відповіді правильні
Тест 252
Визначити методи, які застосовують для обліку виробітку прямих трудових
витрат:
1) інвентарний, за кінцевою виробничою операцією, за кожною виробничою
операцією, розрахунковий
2) метод розрахунковий, партіонного розкрою
3) метод директ-костингу, АВС–метод
4) всі відповіді правильні
Тест 253
Основні принципи простого директ-костингу:
1) групування затрат на змінні та постійні; визначення собівартості продукції на
основі змінних затрат; постійне зіставлення змінної собівартості з ціною
реалізації; визначення рентабельності конкретного виду продукції
2) відшкодування постійних затрат за рахунок маржинального доходу для
визначення рентабельності продукції
3) групування та розподіл виробничих витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 254
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Основні переваги методу простого директ-костингу:
1) простота розрахунків, відсутність потреби в розподілі постійних затрат,
визначення мінімальної ціни продукції, визначення абсолютних і відносних сум
покриття, визначення найбільш рентабельних видів продукції, визначення
критичної точки
2) визначення точки беззбитковості для кожного виду продукції
3) складність розподілу витрат на змінні та постійні
4) всі відповіді правильні
Тест 255
Коефіцієнт маржинальних надходжень – це:
1) надлишок надходжень після відшкодування змінних витрат за конкретним
центром відповідальності, сегментом діяльності, окремим видом продукції
2) відношення різниці між ціною реалізації та змінними витратами,
маржинального доходу до ціни реалізації
3) перевищення маржинального доходу центру відповідальності, виробу над
специфічними затратами
4) всі відповіді правильні
Тест 256
Коефіцієнт змінних витрат – це:
1) відношення величини змінних витрат до ціни реалізації
2) відношення різниці між ціною реалізації та змінними витратами,
маржинального доходу до ціни реалізації
3) перевищення маржинального доходу центру відповідальності, виробу над
специфічними постійними затратами
4) всі відповіді правильні
Тест 257
Визначити суть методу простого директ-костингу:
1) включення у собівартість продукції лише прямих змінних витрат
2) включення у собівартість продукції крім прямих змінних витрат, прямих
постійних витрат на виробництво та реалізацію продукції
3) включення у собівартість продукції лише прямих постійних витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 258
Визначіть суть методу розвиненого директ-костингу:
1) включення у собівартість продукції лише прямих змінних витрат
2) включення у собівартість продукції крім прямих змінних витрат, прямих
постійних витрат на виробництво та реалізацію продукції
3) включення у собівартість продукції лише прямих постійних витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 259
Основні недоліки простого директ-костингу:
1) складність розподілу затрат; ризик відшкодування загальних постійних
затрат; неможливість обчислення повної собівартості; врахування витрат щодо
ціни продукції
2) при формуванні ціни враховують змінні та постійні затрати
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3) уникнення умовного розподілу постійних витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 260
Відмінність розвинутого директ-костингу від простого:
1) визначення результатів діяльності за сегментами
2) рішення приймаються щодо ціни реалізації, величини затрат та прибутку за
кожним видом продукції
3) врахування специфічного характеру постійних витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 261
Сфера застосування простого (однопередільного) методу обліку витрат і
калькулювання:
1) наявність залишків незавершеного виробництва
2) відсутність залишків незавершеного виробництва
3) випуск кількох видів продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 262
Сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання:
1) наявність залишків незавершеного виробництва
2) відсутність залишків незавершеного виробництва
3) випуск продукції з тривалим циклом виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 263
Об‘єктом обліку витрат при застосуванні позамовного методу обліку витрат і
калькулювання є:
1) окреме замовлення
2) окремий вид продукції
3) окремий переділ (стадія) виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 264
Об‘єктом обліку витрат при застосуванні попередільного методу обліку витрат
і калькулювання є:
1) окреме замовлення
2) окремий вид продукції
3) окремий переділ (стадія) виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 265
У зведеній відомості витрат виробництва є дані:
1) тип і характер виробництва, обсяг і кількість видів продукції
2) регістри синтетичного обліку
3) калькуляція собівартості окремих видів продукції (послуг)
4) всі відповіді правильні
Тест 266
Зведений облік – це:
711

1) система узагальнення витрат виробництва за статтями витрат у розрізі цехів,
переділів, видів продукції (робіт, послуг) і в цілому по підприємству з метою
підготовки інформації для обчислення собівартості окремих видів продукції і
всієї викупленої продукції підприємства, а також з метою розподілу понесених
підприємством витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом
2) частина технологічного процесу (сукупність технологічних операцій), яка
завершується отриманням готового напівфабрикату, що може бути
відправлений на наступний переділ або реалізований на сторону
3) вимірювач об‘єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його
собівартості
4) всі відповіді правильні
Тест 267
Система обліку і калькулювання – це:
1) науково обґрунтована сутність прийомів, які застосовуються під час
калькулювання собівартості продукції (як усієї товарної продукції, так і
окремих її видів)
2) система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості
об‘єктів витрат
3) вимірювач об‘єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його
собівартості
4) всі відповіді правильні
Тест 268
Калькуляційна одиниця – це:
1) частина технологічного процесу (сукупність технологічних операцій), яка
завершується отриманням готового напівфабрикату, що може бути
відправлений на наступний переділ або реалізований на сторону
2) вимірювач об‘єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його
собівартості
3) система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості
об‘єктів витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 269
Метод калькулювання – це:
1) науково обґрунтована сутність прийомів, які застосовуються під час
калькулювання собівартості продукції (як усієї товарної продукції, так і
окремих її видів)
2) система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості
об‘єктів витрат
3) вимірювач об‘єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його
собівартості
4) всі відповіді правильні
Тест 270
Переділ – це:
1) система узагальнення витрат виробництва за статтями витрат у розрізі цехів,
переділів, видів продукції (робіт, послуг) і в цілому по підприємству з метою
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підготовки інформації для обчислення собівартості окремих видів продукції і
всієї викупленої продукції підприємства, а також з метою розподілу понесених
підприємством витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом
2) частина технологічного процесу (сукупність технологічних операцій), яка
завершується отриманням готового напівфабрикату, що може бути
відправлений на наступний переділ або реалізований на сторону
3) вимірювач об‘єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його
собівартості
4) всі відповіді правильні
Тест 271
Система обліку і калькулювання – це:
1) система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості
об‘єктів витрат
2) частина технологічного процесу (сукупність технологічних операцій), яка
завершується отриманням готового напівфабрикату, що може бути
відправлений на наступний переділ або реалізований на сторону
3) вимірювач об‘єкта калькуляції, який застосовується під час визначення його
собівартості
4) всі відповіді правильні
Тест 272
Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо
показник маржинального доходу для неї:
1) дорівнює нулю
2) перевищує постійні витрати
3) перевищує змінні витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 273
Яка з економічних категорій не відповідає визначенню директ-костинг:
1) облік змінної собівартості
2) облік часткової собівартості
3) облік маржинальної собівартості
4) всі відповіді правильні
Тест 274
У чому полягає основна особливість методу директ-костинг:
1) калькулюванні виробничої собівартості продукції
2) класифікації витрат на змінні та постійні
3) нормуванні витрат виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 275
Що є основною передумовою виникнення методу розвинутого директкостингу:
1) поява категорії специфічних (прямих) постійних витрат
2) виникнення категорії «однорідних секцій»
3) поява категорії «маржинальний дохід»
4) всі відповіді правильні
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Тест 276
Що спричинило появу стратегічного управлінського обліку:
1) існування напівмарж за різними сегментами діяльності
2) нормування доходів і витрат усередині виробничого процесу
3) використання маркетингових принципів у системі управлінського обліку
4) всі відповіді правильні
Тест 277
Визначіть суть системи обліку та калькулювання за нормативними витратами:
1) відображення фактичних витрат, наявність облікових цін і норм, облік
відхилень від норм, облік змін норм, формування звітів про витрати, аналіз
відхилень за причинами і винуватцями
2) облік витрат і калькулювання нормативної собівартості продукції та надання
інформації про відхилення фактичних витрат від нормативних
3) наявність норм і облікових цін на ресурси
4) всі відповіді правильні
Тест 278
Система
обліку та
калькулювання
за нормативними витратами
використовується:
1) для складання кошторисів, спрощення оцінки матеріально-виробничих
запасів, прогнозування витрат майбутніх періодів, прийняття рішень, а також
для контролю за ефективним використанням ресурсів та оцінки діяльності
підприємства в цілому
2) для удосконалення методики прийняття управлінських рішень
3) для калькулювання змінних витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 279
Система обліку та калькулювання за нормативними витратами застосовується
у:
1) технологічних процесах, для складання великої кількості операцій, що
постійно повторюються
2) калькулюванні собівартості залежно від зміни ринкової кон‘юнктури та
інших зовнішніх чинників
3) вдосконаленні методики прийняття управлінських рішень
4) всі відповіді правильні
Тест 280
Визначіть суть організації нормативного методу:
1) на підприємстві на кожний виріб складається попередня нормативна
калькуляція, обчислена по діючих на початок місяця нормам матеріальних і
трудових витрат
2) процес розподілу витрат на змінні та постійні, ризик відшкодування
загальних постійних затрат, неможливість обчислення повної собівартості
готової продукції/незавершеного виробництва
3) виготовлення одиниці продукції за умови використання прогресивної
технології
4) всі відповіді правильні
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Тест 281
Норма – це:
1) кількісний вираз ресурсу на виготовлення одиниці продукції за умови
використання прогресивної технології та організації виробництва
2) кількісний вираз ціни реалізації, величини затрат та прибутку за кожним
видом продукції
3) кількісний вираз величини затрат та прибутку
4) всі відповіді правильні
Тест 282
Базові норми – це:
1) норми, які не змінюються протягом тривалого періоду
2) норми, які розробляються відповідно до певних умов
3) норми, які розробляють відповідно до ідеальних умов
4) всі відповіді правильні
Тест 283
Ідеальні норми – це:
1) норми, які розробляються з врахуванням спеціальних умов функціонування
підприємства
2) норми, які розробляють відповідно до ідеальних умов (не включають
непродуктивні втрати)
3) норми, які не змінюються протягом тривалого періоду
4) всі відповіді правильні
Тест 284
Досяжні норми – це:
1) норми, які розробляються з врахуванням нормальних умов функціонування
підприємства та включають витрати залежно від специфіки технології та
організації виробництва
2) норми, які розробляються з врахуванням спеціальних умов функціонування
підприємства в залежності від специфіки організації виробництва
3) норми, які не змінюються протягом тривалого періоду
4) всі відповіді правильні
Тест 285
Нормальна виробнича потужність – це:
1) очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умови
звичайної діяльності протягом кількох років або операційних циклів
2) обсяг діяльності з врахуванням спеціальних умов функціонування
підприємства в залежності від специфіки організації виробництва
3) обсяг, який не змінюється протягом тривалого періоду
4) всі відповіді правильні
Тест 286
На основі чого розраховується нормативна калькуляція:
1) технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних і трудових ресурсів
2) визначення критичної точки для кожного виду продукції та всього
асортименту продукції
3) з врахуванням спеціальних умов функціонування підприємства
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4) всі відповіді правильні
Тест 287
Нормативна калькуляція використовується:
1) для визначення фактичної собівартості продукції, оцінки браку у
виробництві і розмірів незавершеного виробництва
2) для визначення критичної точки щодо кожного виду продукції та всього
асортименту продукції
3) для визначення рентабельності підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 288
Як здійснюють розрахунок нормативної собівартості товарної продукції:
1) як добуток кількості відвантаженої продукції на діючі в звітному періоді
норми витрат по кожній статті калькуляції
2) як відношення фактичної собівартості продукції до нормативної
3) за допомогою індексів відхилень, розрахованих як відношення фактичної
собівартості продукції до нормативної
4) всі відповіді правильні
Тест 289
Як здійснюють розрахунок фактичної собівартості одиниці продукції:
1) як відношення фактичної собівартості продукції до нормативної за
допомогою індексів відхилень
2) як добуток кількості відвантаженої продукції на діючі в звітному періоді
норми витрат
3) розраховують за кожною виробничою операцією для виготовлення
конкретного продукту
4) всі відповіді правильні
Тест 290
Нормативні витрати – це:
1) витрати, необхідні для виробництва певної продукції або послуг за
нормальних умов діяльності
2) витрати для визначення фактичної собівартості продукції, оцінки браку у
виробництві, розмірів незавершеного виробництва
3) витрати для виготовлення конкретного продукту
4) всі відповіді правильні
Тест 291
Нормативний метод обліку витрат передбачає класифікацію обліку відхилень за
ознаками:
1) за видами витрат та причинами відхилень
2) відхилення за рахунок зміни цін, відхилення за рахунок зміни норм,
відхилення за рахунок зміни обсягу виробництва
3) відхилення за рахунок зміни норм, відхилення за рахунок зміни обсягу
виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 292
Базові стандарти – це:
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1) стандарти витрат, які встановлюються на строк від двох до п‘яти років, щоб
вивчити динаміку цін та продуктивності праці
2) стандарти, які відображають рівень, що його можна досягти за наявних умов
діяльності
3) стандарти, що відображають витрати, необхідні для
виготовлення
продукції у звітному періоді
4) всі відповіді правильні
Тест 293
Теоретичні стандарти – це:
1) стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних умов
діяльності
2) стандарти, які відображають рівень, що його можна досягти за наявних умов
діяльності
3) стандарти, що відображають витрати, необхідні для
виготовлення
продукції у звітному періоді
4) всі відповіді правильні
Тест 294
Поточні стандарти – це:
1) стандарти (нормативи витрат), що відображають витрати, необхідні для
виготовлення продукції у звітному періоді за наявних умов діяльності
2) стандарти, які відображають рівень витрат, що його можна досягти за
наявних умов діяльності
3) стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних умов
діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 295
Мотивуючі стандарти – це:
1) нормативи витрат, які можна витримувати, докладаючи розумних зусиль в
нормальних виробничих умовах
2) нормативи витрат, які встановлюються на строк від двох до п‘яти років, щоб
вивчити динаміку цін та продуктивності праці
3) стандарти витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних умов
діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 296
Реальні стандарти – це:
1) нормативи витрати, яких можна очікувати при даних ймовірних умовах
функціонування виробництва
2) нормативи витрат, які можна витримувати, докладаючи розумних зусиль в
нормальних виробничих умовах
3) нормативи витрат, які можуть бути досягнуті лише за ідеальних умов
діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 297
Відхилення від норм витрат матеріалів за рахунок цін – це:
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1) різниця між фактичною і стандартною ціною, помноженою на фактичну
кількість витрачених на виробництво матеріалів
2) сума (різниця) нормативної собівартості та відповідної питомої ваги
відхилень від норм за кожною статтею
3) відхилення фактичної собівартості від нормативної
4) всі відповіді правильні
Тест 298
Основною метою обліку нормативних витрат є:
1) точніший розподіл фактичних витрат
2) контроль витрат і управління ними
3) визначення нормативної собівартості готової продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 299
У системі обліку нормативних витрат за методом стандарт-кост усі записи на
рахунках запасів і витрат ведуться:
1) тільки за нормативами
2) за нормативами, відхиленнями і разом (фактично)
3) тільки за фактичними витратами
4) всі відповіді правильні
Тест 300
Управління за відхиленнями ґрунтується на:
1) визначенні й аналізі абсолютно всіх відхилень
2) нехтуванні відхиленнями
3) визначенні й аналізі тільки значних відхилень від норм
4) всі відповіді правильні
Тест 301
Техніка виявлення й аналізу незвичайних результатів діяльності називається:
1) аналізом відхилень
2) управління за відхиленнями
3) цільове управління
4) всі відповіді правильні
Тест 301
У системі обліку нормативних витрат за вітчизняною практикою записи на
рахунках запасів і витрат ведуться:
1) тільки за нормативами
2) тільки за фактичними витратами
3) за фактичними витратами і відхиленнями від норм
4) всі відповіді правильні
Тест 302
Сприятливим відхиленням вважають:
1) перевищення норм витрат
2) фактичні витрати, які менші за нормативні
3) перевитрати ресурсів
4) всі відповіді правильні
Тест 303
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Несприятливим відхиленням вважають:
1) перевищення норм витрат
2) фактичні витрати, які більші за нормативні
3) перевитрати ресурсів
4) всі відповіді правильні
Тест 304
Відхилення від норм за ціною основних матеріалів визначають як добуток від
множення:
1) (фактична ціна – нормативна ціна)
фактичну кількість витраченого
матеріалу
2) (фактична кількість – нормативна кількість матеріалу)
нормативну
(стандартну) ціну
3) (фактична ціна – нормативна ціна) кількість матеріалу за нормою
4) всі відповіді правильні
Тест 305
Відхилення від норм за використанням основних матеріалів визначають як
добуток від множення:
1) (фактична ціна – нормативна ціна)
фактичну кількість витраченого
матеріалу
2) (фактична кількість – нормативна кількість матеріалу) нормативну ціну
3) (фактична ціна – нормативна ціна) кількість матеріалу за нормою
4) всі відповіді правильні
Тест 306
Відхилення від норм за ставкою оплати прямих трудозатрат визначають як
добуток від множення:
1) (фактична ставка – нормативна ставка) фактичний час роботи
2) (фактична ставка – нормативна ставка) нормативний час роботи
3) (фактичний час роботи – нормативний час роботи)
нормативну ставку
оплати праці
4) всі відповіді правильні
Тест 307
Відхилення від норм затрат за продуктивністю праці визначають як добуток від
множення:
1) (фактична ставка – нормативна ставка) фактичний час роботи
2) (фактична ставка – нормативна ставка) нормативний час роботи
3) (фактичний час роботи – нормативний час роботи)
нормативну ставку
оплати праці
4) всі відповіді правильні
Тест 308
Реалістично визначені наперед (заздалегідь) витрати прямих матеріалів,
прямої праці та загальновиробничих витрат на одиницю продукції відомі як:
1) змінні витрати
2) постійні витрати
3) нормативні витрати
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4) всі відповіді правильні
Тест 309
Для визначення нормативного коефіцієнта постійних загальновиробничих витрат
загальна сума планових постійних загальновиробничих витрат ділиться на:
1) максимальну потужність
2) мінімальну потужність
3) нормальну потужність
4) всі відповіді правильні
Тест 310
Переоцінка незавершеного виробництва – це:
1) вимога застосування одних і тих самих норм для обчислення нормативної
величини всіх елементів руху витрат протягом місяця
2) перерахунок залишків незавершеного виробництва на початок місяця зі
старих норм на нові у разі їх зміни
3) відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний
прибуток підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 311
Принцип рівності нормативів – це:
1) відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний
прибуток підприємства
2) вимога застосування одних і тих самих норм для обчислення нормативної
величини всіх елементів руху витрат протягом місяця
3) перерахунок залишків незавершеного виробництва на початок місяця зі
старих норм на нові у разі їх зміни
4) всі відповіді правильні
Тест 312
Сприятливе відхилення – це:
1) відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний
прибуток підприємства
2) вимога застосування одних і тих самих норм для обчислення нормативної
величини всіх елементів руху витрат протягом місяця
3) перерахунок залишків незавершеного виробництва на початок місяця зі
старих норм на нові у разі їх зміни
4) всі відповіді правильні
Тест 313
Стандарт-кост – це:
1) відхилення від норм, яке справляє позитивний ефект на операційний
прибуток підприємства
2) вимога застосування одних і тих самих норм для обчислення нормативної
величини всіх елементів руху витрат протягом місяця
3) система обліку і калькулювання, що ґрунтується на жорсткому нормуванні
всіх витрат і дає змогу визначити «стандартну» (нормативну) собівартість.
Передбачає облік і аналіз відхилень фактичних витрат від стандартних з
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подальшим покладанням відповідальності за несприятливі відхилення на
керівництво відповідних центрів витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 314
Підприємство бажає замінити старе обладнання. Вкажіть, які дані є
релевантними для прийняття такого рішення:
1) ліквідаційна вартість старого обладнання
2) можлива ціна продажу старого обладнання
3) накопичений знос старого обладнання
4) ціна придбання нового обладнання
Тест 315
Загальні витрати на виробництво однієї комплектуючої становлять 5 грн, з яких
30 % припадає на постійні витрати. Для прийняття рішення щодо виготовлення
напівфабрикатів у власному виробництві чи придбання їх на стороні величина
релевантних витрат становитиме:
1) 5 грн
2) 1,5 грн
3) 3,5 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 316
Які чинники можуть виступати у ролі "обмежень":
1) попит на продукцію
2) час роботи обладнання
3) час роботи основного виробничого персоналу
4) всі відповіді правильні
Тест 317
У процесі прийняття рішення в умовах використання обмежених ресурсів для
складання оптимальної виробничої програми основним релевантним
показником буде:
1) маржинальний дохід на одиницю продукції
2) диференційні витрати
3) маржинальний дохід на одиницю обмежуючого чинника
4) всі відповіді правильні
Тест 318
У яких випадках використовують метод факторного аналізу:
1)для визначення величини відхилень
2) для розрахунку маржинального доходу на одиницю продукції
3)для розрахунку маржинального доходу на одиницю обмежуючого чинника
4) всі відповіді правильні
Тест 319
Які витрати підприємства не зміняться, якщо діяльність одного з виробничих
підрозділів тимчасового припинена:
1) прямі витрати на оплату праці
2) прямі матеріали витрати
3) прямі накладні витрати
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4) всі відповіді правильні
Тест 320
Диференційний аналіз – це метод:
1) оцінки наслідків упровадження тієї чи іншої альтернативи на підставі
порівняння диференційних доходів та витрат
2) додаткові витрати, що пов‘язані з додатковим виготовленням або реалізацією
продукції
3) додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу
4) всі відповіді правильні
Тест 321
Диференційні витрати – це:
1) певні чинники, що обмежують виробництво або реалізацію продукції
2) додаткові витрати, пов‘язані з додатковим виготовленням або реалізацією
продукції
3) додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу
4) всі відповіді правильні
Тест 322
Диференційні доходи – додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу
продажу:
1) певні чинники, що обмежують виробництво або реалізацію продукції
2) додаткові витрати, що пов‘язані з додатковим виготовленням або реалізацією
продукції
3) додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу
4) всі відповіді правильні
Тест 323
Маржинальний дохід на одиницю обмежуючого чинника – це:
1) певні чинники, що обмежують виробництво або реалізацію продукції
2) маржинальний дохід, який розраховується як співвідношення маржинального
доходу на одиницю продукції та значення ресурсу, що обмежує діяльність
підприємства
3) додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу
4) всі відповіді правильні
Тест 324
Обмеження – це:
1) певні чинники, що обмежують виробництво або реалізацію продукції
2) маржинальний дохід, який розраховується як співвідношення маржинального
доходу на одиницю продукції та значення ресурсу, що обмежує діяльність
підприємства
3) додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу
4) всі відповіді правильні
Тест 325
Релевантна інформація – це:
1) інформація про доходи та витрати, яка може вплинути на рішення, що
приймається
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2) маржинальний дохід, який розраховується як співвідношення маржинального
доходу на одиницю продукції та значення ресурсу, що обмежує діяльність
підприємства
3) додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу
4) всі відповіді правильні
Тест 326
Рішення щодо спеціального замовлення – це:
1) рішення щодо прийняття або відмови від одноразового замовлення на
виготовлення продукції (надання послуг), за яким ціна реалізації є нижча за
звичайну ціну або навіть менша за собівартість виробництва цієї продукції
(виконання послуг)
2) рішення, що передбачає вибір певного сегмента діяльності та проведення
аналізу доцільності розширення або скорочення обсягу його діяльності
3) рішення, що полягає у встановленні більш вигідних умов діяльності
підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 327
Рішення щодо розширення чи скорочення діяльності – це:
1) рішення щодо прийняття або відмови від одноразового замовлення на
виготовлення продукції (надання послуг), за яким ціна реалізації є нижча за
звичайну ціну або навіть менша за собівартість виробництва цієї продукції
(виконання послуг)
2) рішення, що передбачає вибір певного сегмента діяльності та проведення
аналізу доцільності розширення або скорочення обсягу його діяльності
3) рішення, що полягає у встановленні більш вигідних умов діяльності
підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 328
Рішення щодо виготовлення напівфабрикатів у власному виробництві чи
придбання їх на стороні – це:
1) рішення щодо прийняття або відмови від одноразового замовлення на
виготовлення продукції (надання послуг), за яким ціна реалізації є нижча за
звичайну ціну або навіть менша за собівартість виробництва цієї продукції
(виконання послуг)
2) рішення, що передбачає вибір певного сегмента діяльності та проведення
аналізу доцільності розширення або скорочення обсягу його діяльності
3) рішення, що полягає у встановленні більш вигідних умов діяльності
підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 329
Рішення щодо управління в умовах обмежених ресурсів – це:
1) рішення щодо прийняття або відмови від одноразового замовлення на
виготовлення продукції (надання послуг), за яким ціна реалізації є нижча за
звичайну ціну або навіть менша за собівартість виробництва цієї продукції
(виконання послуг)
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2) рішення, яке передбачає розробку оптимальної виробничої програми для
максимізації прибутку
3) рішення, що полягає у встановленні більш вигідних умов діяльності
підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 330
Рішення щодо ціноутворення – це:
1) рішення щодо прийняття або відмови від одноразового замовлення на
виготовлення продукції (надання послуг), за яким ціна реалізації є нижча за
звичайну ціну або навіть менша за собівартість виробництва цієї продукції
(виконання послуг)
2) рішення, яке передбачає розробку оптимальної виробничої програми для
максимізації прибутку
3) рішення щодо встановлення оптимальної ціни продажу за існуючої величини
витрат, комбінації та обсягу продажу для досягнення задовільного рівня
рентабельності
4) всі відповіді правильні
Тест 331
У процесі формування оперативного бюджету останнім кроком звичайно є
підготовка бюджетного:
1) Звіту про фінансові результати
2) Балансу
3) Звіту про грошові кошти
4) всі відповіді правильні
Тест 332
Кількість матеріалів, яку необхідно закупити за період, буде дорівнювати
бюджетній кількості використаних матеріалів:
1) плюс заплановані кінцеві запаси матеріалів і мінус запаси матеріалів на
початок періоду
2) плюс запаси матеріалів на початок періоду і мінус заплановані кінцеві запаси
матеріалів
3) обидва із зазначених вище варіантів правильні
4) всі відповіді правильні
Тест 333
Основна різниця між зведеним і гнучким бюджетами полягає в тому, що:
1) гнучкий бюджет приймає до уваги тільки змінні витрати, а зведений бюджет
охоплює всі види витрат підприємства
2) зведений бюджет складається для всього підприємства в цілому, а гнучкий
бюджет охоплює тільки окремі підрозділи
3) зведений бюджет складається на основі запланованого рівня діяльності, а
формування гнучкого бюджету відбувається виходячи з фактичного рівня
діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 334
Організація центрів відповідальності на підприємстві:
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1) здійснюється на підставі П(С)БО 16 "Витрати"
2) залежить від організаційної структури підприємства
3) залежить від розподілу (делегування) повноважень між різними рівнями
управління
4) всі відповіді правильні
Тест 335
Показник витрат є показником відповідальності (оцінюючим критерієм) для:
1) Центру інвестицій
2) Центру прибутку
3) Центру витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 336
Які з перелічених видів витрат повністю контролюються начальником
виробничого цеху:
1) ціна за отримані цехом матеріали
2) орендна плата за приміщення цеху
3) електроенергія для роботи устаткування цеху
4) всі відповіді правильні
Тест 337
Для центру прибутку основним показником відповідальності (оцінюючим
критерієм) є:
1) витрати
2) доходи
3) прибуток
4) всі відповіді правильні
Тест 338
Функціями трансфертних цін є:
1) розрахункова
2) вимірювальна
3) оцінювальна
4) всі відповіді правильні
Тест 339
Трансфертні ціни можуть формуватись на основі:
1) ринкових цін
2) договірних цін
3) прибутку
4) всі відповіді правильні
Тест 340
Остаточний дохід центру відповідальності – це:
1) маржинальний дохід, який розраховується як співвідношення маржинального
доходу на одиницю продукції та значення того ресурсу, що обмежує діяльність
підприємства
2) додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу
3) дохід, який залишається після вирахування з валового прибутку прямих
операційних витрат центру
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4) всі відповіді правильні
Тест 341
Сегмент діяльності – це:
1) додаткові доходи, отримані внаслідок зростання обсягу продажу
2) дохід, який залишається після вирахування з валового прибутку прямих
операційних витрат центру
3) організаційна одиниця, в межах якої регулярно порівнюються можливості з
їх реалізацією по витратах, доходах і результатах
4) всі відповіді правильні
Тест 342
Перевірити чи правильно обчислено перевитрату фонду заробітної плати, якщо
на оббивку крісел було фактично витрачено 640 год, а стандартний робочий час
складає – 571,20 год. Стандартна тарифна ставка на оббивку крісел складає – 5
грн:
1) 320 грн
2) 334 грн
3) 640 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 343
Перевірити чи правильно обчислено перевитрату на підприємстві за рахунок
зміни тарифних ставок, врахувавши, що на початок місяця затверджено
стандартну тарифну ставку на оббивку крісел – 5 грн., підприємство працювало
80 днів, а також було змінено тарифну ставку і фактично вона склала – 5,50 грн:
1) 640 грн
2) 320 грн
3) 334 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 344
Перевірити чи правильно обчислено відхилення від норм витрат матеріалів за
рахунок ціни, якщо фактична кількість тканини на оббивку крісел складає 50
м, а відхилення ціни за 1м тканини складає 5 грн:
1) 250 грн
2) 130 грн
3) 55 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 345
Система стандарт-кост – це:
1) заздалегідь визначені або передбачені кошториси витрат на виробництво
одного виробу або декілька виробів одного виду протягом певного звітного і
попереднього періоду, з якими порівнюють фактичну собівартість
2) заздалегідь визначена нормативна собівартість та відповідна питома ваги
відхилень від норм за кожною статтею
3) включення у собівартість лише змінних виробничих витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 346
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Визначити методи включення непрямих витрат в стандартну собівартість:
1) ставки розподілу на кожний станок цеху; ставки, встановленої для кожного
цеху; загальної ставки
2) загальної (уніфікованої) ставки
3) ставки розподілу непрямих витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 347
Особливості системи «стандарт-кост»:
1) використання спеціальних рахунків для обліку відхилень, відсутність
документування відхилень
2) встановлення суттєвості в разі виявлення відхилень
3) контроль за виробництвом і управління
4) всі відповіді правильні
Тест 348
Напрями підвищення доходності підприємства за системою стандарт-кост:
1) виявлення несприятливих відхилень, мінімізація облікової роботи, надання
даних про собівартість
2) надання менеджерам точних даних про собівартість виробництва
3) на підставі яких відділ збуту плануватиме обсяги продажу та
встановлюватиме оптимальні ціни; контроль за витратами
4) всі відповіді правильні
Тест 349
Недоліки методу стандарт-кост:
1) складання стандартів згідно з технологічною картою виробництва
2) незручність в обчисленні стандартів на кожне замовлення
3) неможливість встановлення стандартів на усі витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 350
Базисною стандартною собівартістю є:
1) стандарти, які застосовуються протягом тривалого часу незалежно від
істотних змін в методах виробництва
2) ставки розподілу на кожний станок цеху та ставки, встановленої для кожного
цех
3) стандарти розподілу непрямих витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 351
Визначити суму відхилень у використанні матеріалів, якщо стандартна ціна за
1м тканини складає 30 грн, а перевитрата матеріалу – 10 м:
1) 300 грн
2) 200 грн
3) 40 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 352
Операційний аналіз – це частина управлінського обліку, елементами якого є:
1) операційний важель, точка беззбитковості, запас фінансової міцності
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2) поріг рентабельності, запас фінансової міцності підприємства
3) структура витрат, напівмаржа
4) всі відповіді правильні
Тест 353
Передумовою здійснення операційного аналізу є:
1) прогнозування величини доходу, призначеного для відшкодування поточних
витрат
2) поділ витрат на постійні та змінні
3) визначення напівмаржі
4) всі відповіді правильні
Тест 354
Аналіз "витрати – обсяг – прибуток" – це метод:
1) впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток
підприємства
2) системного дослідження взаємозв‘язку витрат, виручки (доходу) та прибутку
підприємства
3) визначення неповної собівартості продукції
4) всі відповіді правильні
Тест 355
Оптимізація співвідношення "витрати – обсяг – прибуток":
1) визначення прибутковості
2) прогнозування величини доходу, призначеного для відшкодування поточних
витрат
3) прогнозування фактичних витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 356
Принципи аналізу беззбитковості:
1) поділ витрат на постійні та змінні; обсяг діяльності; лінійний зв‘язок між
витратами, ціною та обсягом; використання методу калькулювання змінних
витрат
2) розрахунок точки беззбитковості, що визначає критичний обсяг реалізації
(виробництва)
3) розподіл витрат за конкретними об‘єктами
4) всі відповіді правильні
Тест 357
Точка беззбитковості – це обсяг реалізації, при якому:
1) доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток відповідно
рівний нулю
2) здійснюється прогнозування величини доходу, призначеного для
відшкодування поточних витрат
3) оперативне виявлення відхилень
4) всі відповіді правильні
Тест 358
Для зменшення порогу беззбитковості необхідно здійснити:
1) прогнозування величини доходу
728

2) скорочувати витрати або збільшувати обсяги та підвищувати ціну реалізації
продукції
3) оптимізацію виробничої програми підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 359
Якими методами розраховується критична точка:
1) математичний метод
2) графічний метод
3) метод маржинального доходу
4) всі відповіді правильні
Тест 360
Розрахунок точки беззбитковості за допомогою рівнянь:
1) ТБ гр. од. = Пв + Зв і ТБ н.од. = ТБ Гр.Од. / Ц од.
2) ТБ н.од.= Пв / (Ц од. - Зв од)
3) ТБ н.од. = ТБ Гр.Од. / Ц од.
4) всі відповіді правильні
Тест 361
Розрахунок точки беззбитковості за допомогою проказника маржинального
доходу в натуральних та грошових одиницях:
1) ТБН.ОД. = Пв/Мд 0Д.
2) МдОд.х ТБн од. = ПВ.
3) ТБ гр.од.= Пв / Кмд.
4) всі відповіді правильні
Тест 362
Маржинальний дохід обчислюють:
1) Мд = Вр (Др) – Зв
2) МдОд.х ТБн од. = ПВ
3) П= Мд – Зв.
4) всі відповіді правильні
Тест 363
Яким повинен бути обсяг реалізації продукції (ОРП гр.од) для отримання
бажаного прибутку (рівняння):
1) ОРПгрод = Зв + ПВ + ЧП / (1 -t)
2) ОРП гр.од. = Зв + Пв + Мд
3) ОРП гр.од = (ПВ + БП) / Кмд
4) всі відповіді правильні
Тест 364
Розрахувати точку беззбитковості в грошових одиницях (ТБ гр.од.), якщо ціна
одного м‘якого крісла – 2,5 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 2,0
грн., загальні постійні витрати на виробництво м‘яких крісел – 35 грн:
1) 175 грн
2) 70 грн
3) 37 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 365
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Визначити запас міцності гр.од., якщо ціна одиниці продукції – 10 грн., змінні
витрати на одиницю продукції – 7 грн., загальні постійні витрати – 240 грн.,
врахувавши, що підприємство бажає отримати прибуток 210 грн:
1) 700 грн
2) 150 грн
3) 467 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 366
Визначити чи правильно обчислено коефіцієнт запасу міцності, якщо ціна
одиниці продукції – 10 грн., змінні витрати на одиницю продукції – 7 грн.,
загальні постійні витрати – 240 грн., врахувавши, що підприємство бажає
отримати прибуток 210 грн:
1) 0,47
2) 0,41
3) 0,43
4) всі відповіді правильні
Тест 367
Визначити чи правильно обчислено фактор операційного важеля для
підприємства, якшо валовий дохід склав 250 000 грн., змінні витрати – 200 000
грн., постійні витрати – 25 000 грн.:
1) 9 од
2) 2 од
3) 20 од
4) всі відповіді правильні
Тест 368
Підрахувати, який необхідний обсяг реалізації продукції, щоб одержати
прибуток – 210 грн, врахувавши що ціна одиниці продукції – 10 грн., змінні
витрати на одиницю продукції – 7 грн., загальні постійні витрати – 240 грн.:
1) 150 шт
2) 120 шт
3) 210 шт
4) всі відповіді правильні
Тест 369
Обчислити обсяг реалізації продукції в грошових одиницях, щоб одержати
прибуток – 210 грн, врахувавши що ціна одиниці продукції – 10 грн., змінні
витрати на одиницю продукції – 7 грн., загальні постійні витрати – 240 грн.:
1) 1 500 грн
2) 700 грн
3) 1050 грн
4) всі відповіді правильні
Тест 370
Якими графічними методами може бути здійснений аналіз взаємозв‘язку
"витрат – обсяг – прибуток":
1) графік беззбитковості
2) графік маржинального доходу
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3) графік взаємозв‘язку «обсяг реалізації-прибуток»
4) всі відповіді правильні
Тест 371
Графік беззбитковості відображає:
1) взаємозв‘язок виручки від реалізації, обсягу виробництва та прибутку
2) прибуток, який зростатиме по мірі збільшення обсягу реалізації
3) залежність прибутку від обсягу реалізації
4) всі відповіді правильні
Тест 371
Графік взаємозв‘язку "обсяг реалізації-прибуток" відображає:
1) залежність прибутку від обсягу реалізації
2) прибуток, який зростатиме по мірі збільшення обсягу реалізації
3) маржинальний дохід збільшується по мірі збільшення обсягу реалізації
4) всі відповіді правильні
Тест 372
Графік маржинального доходу відображає:
1) зону маржинального доходу, яка знаходиться між лінією доходу від
реалізації та лінією змінних витрат підприємства
2) зону маржинального доходу, яка зростатиме по мірі збільшення обсягу
реалізації
3) на графіку спершу проводиться лінія змінних втрат, до якої додаються
постійні витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 373
Завдяки чому можна досягнути зменшення обсягу критичної точки:
1) шляхом збільшення обсягу реалізації, тобто ціни на продукцію, або
зменшення загальних витрат
2) найшвидшому досягненні критичного обсягу реалізації (діяльності)
3) шляхом визначення результату діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 374
Запас міцності (Зм н.од) – це величина, на яку:
1) прибуток, зростатиме по мірі збільшення обсягу реалізації
2) фактичний або запланований обсяг реалізації продукції (ОРПф) перевищує
критичний обсяг реалізації (ТБ)
3) ціна на продукцію зменшується
4) всі відповіді правильні
Тест 375
Коефіцієнт запасу міцності (Кзм):
1) відносна величина та вимірник ризику нерентабельної роботи підприємства
2) гранична величина можливого зменшення обсягу реалізації без ризику
зазнати збитків
3) співвідношенню маржинального доходу і ціни
4) всі відповіді правильні
Тест 376
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Які методи доцільно використовувати для аналізу чутливості прибутку до зміни
витрат, ціни та обсягу реалізації:
1) порівняння звітів про фінансові результати, диференціальний аналіз,
порівняння маржинального доходу
2) порівняння маржинального доходу, порівняння звітів про фінансові
результати
3) диференціальний аналіз
4) всі відповіді правильні
Тест 377
Метод порівняння звітів про фінансові результати дозволяє проаналізувати:
1) прибуток до і після змін
2) лише релевантні витрати
3) фактичну величину маржинального доходу з маржинальним доходом
обчисленим із врахуванням прогнозованих змін
4) всі відповіді правильні
Тест 378
Метод диференціального аналізу дозволяє проаналізувати:
1) фактичний та прогнозований звіт про прибуток
2) лише релевантні витрати
3) фактичну величину маржинального доходу з маржинальним доходом
обчисленим із врахуванням прогнозованих змін
4) всі відповіді правильні
Тест 379
Метод порівняння маржинального доходу передбачає зіставлення:
1) фактичної величини маржинального доходу з маржинальним доходом
обчисленим із врахуванням прогнозованих змін
2) прибуток до і після змін
3) лише релевантних витрат і релевантних доходів
4) всі відповіді правильні
Тест 380
Операційний важіль – це:
1) міра використання постійних витрат у структурі витрат підприємства
2) співвідношення постійних та змінних витрат, яке забезпечує більший
відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання обсягу
реалізації
3) співвідношення постійних та змінних витрат підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 381
Фактор операційного важеля (Фов) (кількісний показник операційного важеля):
1) Маржинальний дохід (Мд) / прибуток (П)
2) МдОд.х ТБн од. = ПВ
3) СМД = £МДІ Х КПІ
4) всі відповіді правильні
Тест 382
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Аналіз беззбитковості на підприємствах, які виробляють декілька видів
продукції, можна здійснити двома методами:
1) середньозваженого маржинального доходу та рівнянь
2) порівняння маржинального доходу та рівнянь
3) співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі реалізації
4) всі відповіді правильні
Тест 383
Комбінація продажу виробів – це:
1) співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі реалізації
2) сума величин маржинального доходу різних виробів, зважених за допомогою
комбінації їх продажу
3) співвідношення постійних та змінних витрат підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 384
Середньозважений маржинальний дохід – це:
1) співвідношення окремих видів продукції в загальному обсязі реалізації
2) сума величин маржинального доходу різних виробів, зважених за допомогою
комбінації їх продажу
3) співвідношення постійних та змінних витрат підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 385
Релевантні витрати – це:
1) витрати, величина яких може бути змінена внаслідок прийняття рішення
2) фактичні витрати як база для прогнозу «поведінки» витрат у майбутньому
3) витрати, величина яких не зміниться внаслідок прийняття рішення
4) всі відповіді правильні
Тест 386
Нерелевантні витрати – це:
1) витрати, величина яких може бути змінена внаслідок прийняття рішення
2) витрати, величина яких не залежить від прийняття рішення
3) витрати, як база для прогнозу «поведінки» витрат у майбутньому
4) всі відповіді правильні
Тест 387
Релевантний діапазон – це:
1) діапазон діяльності, в межах якого зберігається взаємозв‘язок між величиною
витрат та їх фактором
2) діапазон діяльності, в межах якого величина витрат може бути змінена
внаслідок прийняття рішення
3) діапазон діяльності для визначення структури витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 388
Суть стратегії управління полягає в:
1) виборі та обґрунтуванні політики залучення та ефективного розміщення
ресурсів підприємства
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2) конкретизації поставлених цілей у вигляді системи планів та їх ресурсного
забезпечення за різноманітними параметрами
3) виборі найбільш вигідної альтернативи
4) всі відповіді правильні
Тест 389
Суть тактики управління – полягає в:
1) конкретизації поставлених цілей у вигляді системи планів та їх ресурсного
забезпечення за різноманітними параметрами
2) виборі та обґрунтуванні політики залучення та ефективного розміщення
ресурсів підприємства
3) виборі найбільш вигідної альтернативи
4) всі відповіді правильні
Тест 390
Які рівні управління існують на підприємстві:
1) нижчий; середній; вищий
2) довгостроковий і короткостроковий
3) минулий і майбутній
4) всі відповіді правильні
Тест 391
На нижчому рівні управління – приймаються рішення:
1) наслідки яких реалізуються в короткостроковій перспективі
2) встановлення цін на продукцію, обсягу випуску продукції
3) придбання основних засобів та їх експлуатації
4) всі відповіді правильні
Тест 392
На середніх рівнях управління – приймаються рішення:
1) встановлення цін на продукцію, обсягу випуску продукції
2) придбання основних засобів та їх експлуатації у визначеному процесі або
діяльності
3) розробка стратегічних напрямів діяльності підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 393
На вищому рівні управління приймаються рішення:
1) встановлення цін на продукцію, обсягу випуску продукції
2) розробка стратегічних напрямів діяльності підприємства
3) придбання основних засобів та їх експлуатації у визначеному процесі або
діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 394
Основною функцією управління – є:
1) забезпечення наявності необхідних матеріалів (сировини) в момент, коли в
них виникає потреба
2) виборі та обґрунтуванні політики залучення та ефективного розміщення
ресурсів підприємства
3) забезпечення в будь-який момент часу необхідної кількості матеріалу
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4) всі відповіді правильні
Тест 395
Суть оптимізації процесу постачання:
1) зниження витрат на виконання замовлення
2) визначення величини партії сировини та матеріалів, яка надходить від
постачальника
3) придбання основних засобів та їх експлуатації у визначеному процесі
4) всі відповіді правильні
Тест 396
При прийнятті рішень про кількість товарно-матеріальних запасів, вирішальне
значення мають витрати:
1) на зберігання і розвантажувально-навантажувальні роботи
2) на виконання замовлення
3) на придбання запасів або загальногосподарські витрати
4) всі відповіді правильні
Тест 397
Які варіанти постачання сировини та матеріалів розглядають при оптимізації
постачання:
1) постачання великих обсягів через тривалі проміжки часу та постачання
невеликих обсягів через короткі проміжки часу
2) постачання сировини і матеріалів, які перебувають в оптимальній залежності
3) постачання малих обсягів через короткі проміжки часу
4) всі відповіді правильні
Тест 398
Витрати на виконання замовлення це витрати, які включають:
1) канцелярські витрати по оформленню замовлення на придбання або
виробництво, транспортні витрати та ін
2) зростання обсягу матеріальних запасів, поточних витрат
3) збільшення витрат на утримання складських примішень
4) всі відповіді правильні
Тест 399
Суть методу "економічного розміру замовлення" (ЕРЗ):
1) досягнення мінімальних витрат, пов‘язаних з утриманням запасів
2) відмова від виробництва великими партіями і створення безперервного
циклу виробництва
3) виявлення ключової інформації в процесі постачання сировини
4) всі відповіді правильні
Тест 400
Резервний (страховий ) запас – це:
1) додатковий запас, який зберігається на випадок непередбачуваного попиту
або раптової відсутності запасів у постачальників
2) запас інформації в процесі постачання сировини
3) досягнення мінімальних витрат, пов‘язаних з утриманням запасів
4) всі відповіді правильні
Тест 401
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Метод "АВС" аналізу:
1) відмова від виробництва великими партіями і створення безперервного
циклу виробництва
2) виявлення ключової інформації в процесі постачання сировини, при цьому
встановлюють
натуральні
показники,
які
відповідають
вартісним
характеристикам
3) досягнення мінімальних витрат, пов‘язаних з утриманням запасів
4) всі відповіді правильні
Тест 402
Суть системи "точно в строк" (JIT):
1) відмова від виробництва великими партіями і створення безперервного
циклу виробництва
2) виявлення ключової інформації в процесі постачання сировини
3) досягнення мінімальних витрат, пов‘язаних з утриманням запасів
4) всі відповіді правильні
Тест 403
У процесі виробництва керівники підприємств приймають рішення:
1) щодо розмірів партії виробництва продукції, шодо найвигіднішої технології
виробництва, виробляти чи купувати
2) зниження витрат на виконання замовлення
3) забезпечення в будь-який момент часу необхідної кількості матеріалу
4) всі відповіді правильні
Тест 404
Метою оптимізації розміру партії служить:
1) вибір варіанта між власним виробництвом напівфабрикатів (деталей) чи
закупівлею їх зі сторони
2) мінімізація складських витрат, витрат на переналагодження та оплату
процентів за капітал
3) відшкодування сумарних витрат підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 405
Метою оптимізації рішень «виробляти чи купувати» служить:
1) стимуляція власного виробництва або відмови від нього, що впливатиме на
фінансові результати
2) мінімальна ціна, яку слід встановити
3) визначення за якою ціною підприємство може продавати власну продукцію
4) всі відповіді правильні
Тест 406
Суть рішення про оптимальне використання обмежених ресурсів:
1) рішення спрямоване на складання програми підприємства, яка забезпечить
йому отримання максимального прибутку
2) рішення залежить від ступеня завантаження потужностей, наявності "вузьких
місць", укладеної угоди
3) рішення залежить від зіставлення витрат і доходів та визначенні ціни
реалізації продукції
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4) всі відповіді правильні
Тест 407
Суть моделі ціноутворення на основі аналізу витрат:
1) передбачає, що основою формування ціни на продукцію є її собівартість
2) визначення собівартості продукції чи послуги, що базується на ціні, яку
покупці бажають сплачувати за певний товар
3) грунтується на зіставленні витрат і доходів та визначені такої ціни реалізації
продукції, яка забезпечить максимальний прибуток
4) всі відповіді правильні
Тест 408
Суть розрахунку короткострокової нижньої межі ціни:
1) визначити за якою мінімальною ціною можна дозволити собі продавати
власну продукцію
2) яку мінімальну ціну встановити, щоб відшкодувати сумарні витрати
підприємства
3) досягнення максимального прибутку
4) всі відповіді правильні
Тест 409
Суть економічної моделі ціноутворення:
1) зіставленні витрат і доходів та визначені такої ціни реалізації продукції, яка
забезпечить максимальний прибуток
2) обчислення і аналіз сукупних релевантних витрат
3) передбачає, що основою формування ціни на продукцію є її собівартість
4) всі відповіді правильні
Тест 410
Виділяють такі основні моделі ціноутворення:
1) аналітична, витратна
2) аналітична, конкурентна
3) економічна, витратна
4) всі відповіді правильні
Тест 411
Основне завдання управління дебіторською заборгованістю:
1) зменшення її величини і тривалості оплати
2) обчислення і аналіз сукупних релевантних витрат
3) визначення собівартості продукції чи послуг
4) всі відповіді правильні
Тест 412
Визначити, які управлінські рішення називають альтернативними:
1) рішення пов‘язані з вибором альтернативних варіантів дії
2) рішення пов‘язані із розглядом отриманої підприємством пропозиції
3) рішення про оптимальне використання обмежених ресурсів
4) всі відповіді правильні
Тест 413
Які рішення приймають підприємства в процесі реалізації:
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1) підвищення прибутковості продукції, надання знижок покупцям; вибір
найвигідніших покупців та системи оплати праці
2) вибору найвигідніших покупців та видів продукції на основі "АВС-аналізу",
вибору системи оплати праці
3) вибір постачальників
4) всі відповіді правильні
Тест 414
В чому полягає суть гнучкої цінової політики:
1) зменшення ціни на один вид продукції компенсується збільшенням ціни на
інші види продукції
2) встановлення мінімальної ціни за якої підприємство може дозволити собі
продавати власну продукцію
3) вибір системи оплати праці
4) всі відповіді правильні
Тест 415
Стратегічне планування - це:
1) визначення мети фірми та загальної стратегії, яка використовуватиметься для
її досягнення
2) складова частина процесу розробки стратегій, невід‘ємний елемент
стратегічного управління
3) процес, за допомогою якого керівники намагаються спрямувати зусилля в
бік, чітко зорієнтованих цілей
4) всі відповіді правильні
Тест 416
Бюджет – це:
1) короткострокові завдання в межах загальної стратегії
2) план майбутніх дій і заходів, виражених у грошовому або натуральному
вимірах
3) процес планування майбутньої діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 417
Бюджетний період це період:
1) для якого підготовлений і використовується бюджет
2) короткострокових завдань в межах загальної стратегії
3) процес планування майбутньої діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 418
Об‘єкти бюджетування:
1) певні види діяльності, певні види продукції, конкретні проекти чи програми,
структурні підрозділи підприємства
2) бюджети, складені для кількох можливих рівнів діяльності
3) бюджети, у яких конкретні значення показників установлюють на початок
планового періоду
4) всі відповіді правильні
Тест 419
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Бюджетування – це:
1) процес планування майбутніх операцій фірми та оформлення його
результатів у вигляді системи бюджетів
2) процес для якого підготовлений і використовується бюджет
3) бюджети, у яких конкретні значення показників установлюють на початок
планового періоду
4) всі відповіді правильні
Тест 420
Метою бюджетування є:
1) здійснення періодичного планування; забезпечення координації; кількісне
обґрунтовування планів менеджерами; мотивація працівників
2) усвідомленості витрат на діяльність підприємства
3) створення основи для оцінки і контролю виконання вимог законів та
контрактів
4) всі відповіді правильні
Тест 421
За цільовим призначенням бюджети поділяють:
1) операційні, фінансові
2) операційні, гнучкі
3) змінні, гнучкі
4) всі відповіді правильні
Тест 422
В яких напрямках здійснюється бюджетування:
1) підготовка функціональних бюджетів, тобто бюджетів підрозділів
підприємства
2) розробка стандартів (норм) витрат на виробництво окремих виробів (або
послуг)
3) плановий рух грошових коштів і фінансовий стан підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 423
Бюджетний центр:
1) підрозділ підприємства, для якого може бути складений окремий бюджет і
здійсненний контроль за його виконанням
2) розробка стандартів (норм) витрат на виробництво окремих виробів (або
послуг)
3) підготовка функціональних бюджетів
4) всі відповіді правильні
Тест 424
На підставі бюджетів окремих підрозділів можна скласти:
1) зведений бюджет
2) нормативну калькуляцію повної виробничої собівартості одиниці продукції
3) окремий бюджет і здійснити контроль за виконанням
4) всі відповіді правильні
Тест 425
Визначити які бюджети відносять до операційних:
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1) бюджет продажу та запасів, бюджет прямих матеріальних витрат та прямих
витрат на оплату праці, бюджет накладних витрат
2) бюджетний звіт про прибуток
3) бюджет собівартості готової та реалізованої продукції; бюджет витрат на
збут та витрат на управління
4) всі відповіді правильні
Тест 426
Визначити які бюджети відносять до фінансових бюджетів:
1) бюджет капітальних вкладень, бюджет грошових коштів, бюджетний баланс
2) бюджетний звіт про прибуток
3) бюджет собівартості готової та реалізованої продукції; бюджет витрат на
збут та витрат на управління.
4) всі відповіді правильні
Тест 427
Визначити стадії процесу бюджетування:
1) визначення напрямків діяльності, підготовка бюджету продажу, попереднє
складання бюджетів, обговорення бюджетів, координація та аналіз,
затвердження бюджетів
2) контроль бюджетів
3) складання бюджетів на основі фактичних результатів
4) всі відповіді правильні
Тест 428
Які підходи для складання бюджетів існують:
1) бюджетування через прирощення, бюджетування "з нуля"
2) бюджетування нижчих рівнів, бюджетування "з нуля"
3) бюджетний контроль, бюджетування "з нуля"
4) всі відповіді правильні
Тест 429
Бюджет продажу – це:
1) операційний бюджет, що містить інформацію про запланований обсяг
продажу, ціну та очікуваний доход від реалізації продукції
2) визначення напрямків діяльності, підготовка бюджету
3) складання бюджетів на основі фактичних результатів
4) всі відповіді правильні
Тест 430
Бюджетування через прирощення – це:
1) складання бюджетів на основі фактичних результатів, досягнутих у
попередньому періоді
2) складання бюджетів, що містять інформацію про запланований обсяг
продажу
3) складання бюджетів на основі фактичних результатів
4) всі відповіді правильні
Тест 431
Визначити переваги підходу бюджетування через прирощення:
1) потребує значних розрахунків, простота у викоистанні
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2) фактичні показники попереднього періоду коригуються з урахуванням
цінової та податкової політики держави та інших чинників
3) у наступному періоді надають додаткові ресурси
4) всі відповіді правильні
Тест 432
Визначити недоліки підходу бюджетування через прирощення:
1) не аналізується ефективність витрат, а досягнуті результати автоматично
переносяться на наступний період
2) складання бюджетів на основі фактичних результатів
3) у наступному періоді надають додаткові ресурси
4) всі відповіді правильні
Тест 433
Бюджетування "з нуля" - це метод бюджетування:
1) обґрунтування запланованих витрат так, ніби діяльність здійснюється
вперше
2) не аналізується ефективність витрат
3) у наступному періоді надають додаткові ресурси
4) всі відповіді правильні
Тест 434
Визначити переваги підходу бюджетування "з нуля":
1) дає змогу виявити проблеми і розв‘язати їх на стадії планування
2) потребує значних витрат часу та коштів
3) у наступному періоді надають додаткові ресурси
4) всі відповіді правильні
Тест 435
Бюджетний контроль – це:
1) процес зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналіз відхилень та
внесення необхідних корективів
2) процес, який потребує значних витрат часу та коштів
3) процес порівняння запланованих та фактичних показників
4) всі відповіді правильні
Тест 436
Визначити на основі якого документу здійснюється бюджетний контроль:
1) зведеного бюджету
2) звіт про виконання бюджету
3) фінансового бюджету
4) всі відповіді правильні
Тест 437
Звіт про виконання бюджету – це звіт з:
1) порівняння запланованих та фактичних показників та розрахунок відхилень
із зазначенням їх причини
2) контролю за значними відхиленнями, які вимагають детального аналізу
3) зіставлення фактичних та бюджетних показників
4) всі відповіді правильні
Тест 438
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Визначити, які відхилення від бюджету можуть бути позитивними:
1) відхилення, коли фактичний дохід перевищує запланований, фактичні
витрати менші, ніж бюджетні
2) відхилення, коли фактичний дохід менший, ніж запланований, а фактичні
витрати більші від бюджетних
3) розрахунок відхилень із зазначенням їх причини
4) всі відповіді правильні
Тест 439
Визначити, які відхилення від бюджету можуть бути негативними:
1) значні відхилення, що потребують детального вивчення їх причин
2) відхилення, коли фактичний дохід менший, ніж запланований, а фактичні
витрати більші від бюджетних
3) відхилення, коли фактичний дохід перевищує запланований, а фактичні
витрати менші, ніж бюджетні
4) всі відповіді правильні
Тест 440
Визначити на які групи поділяють відхилення залежно від причин виникнення:
1) відхилення внаслідок планування та відхилення внаслідок діяльності
2) внесення відповідних коректив
3) корегування або перегляд бюджету
4) всі відповіді правильні
Тест 441
Які можливі альтернативи при значних відхиленнях:
1) корегування або перегляд бюджету, внесення відповідних коректив в дії
2) передбачення обсягу реалізації
3) корегування запланованих грошових коштів
4) всі відповіді правильні
Тест 442
Зведений бюджет – це:
1) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції всіх підрозділів
підприємства
2) сукупність бюджетів витрат і доходів
3) сукупність бюджетів, що відображають заплановані грошові кошти та
фінансовий стан підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 443
Операційні бюджети – це:
1) сукупність бюджетів витрат і доходів, що забезпечують складання
бюджетного звіту про прибуток
2) сукупність бюджетів, що відображають заплановані грошові кошти
3) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції всіх підрозділів
підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 444
Фінансові бюджети – це:
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1) сукупність бюджетів, що відображають заплановані грошові кошти та
фінансовий стан підприємства
2) сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції всіх підрозділів
підприємства
3) сукупність бюджетів витрат і доходів, що забезпечують складання
бюджетного звіту про прибуток
4) всі відповіді правильні
Тест 445
Статичний бюджет:
1) відображає доходи і витрати, розраховані виходячи із очікуваного обсягу
діяльності
2) зіставлення фактичних результатів з бюджетом, скоригованим з урахуванням
фактичного обсягу діяльності
3) бюджет, складений на підставі бюджетних витрат і доходів для фактичного
обсягу діяльності або для кількох релевантних рівнів діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 446
Визначити, який бюджет має назву гнучкого або динамічного бюджету:
1) бюджети, що узагальнюють майбутні операції всіх підрозділів підприємства
2) бюджет, складений на підставі бюджетних витрат і доходів для фактичного
обсягу діяльності або для кількох релевантних рівнів діяльності, що
передбачаються
3) бюджет, що відображає заплановані грошові кошти та фінансовий стан
підприємства
4) всі відповіді правильні
Тест 447
Визначіть формулу гнучкого бюджету:
1) Змб * Фоб + ЗПв
2) Фрд – Піб
3) Ср = Згпп + Спр – Згкп
4) всі відповіді правильні
Тест 448
Відхилення від гнучкого бюджету – це:
1) різниця між фактичними результатами діяльності та показниками гнучкого
бюджету при фактичному обсязі діяльності
2) різниця між показниками гнучкого та статичного бюджетів
3) відхилення за рахунок витрат та ціни
4) всі відповіді правильні
Тест 449
Відхилення за рахунок обсягу діяльності – це:
1) оцінка діяльності підприємства з точки зору ефективності та
результативності
2) різниця між показниками гнучкого та статичного бюджетів
3) відхилення за рахунок обсягу продажу
4) всі відповіді правильні
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Тест 450
Зведений бюджет виробничого підприємства складається з:
1) операційного та фінансового бюджетів, допоміжних бюджетів
2) бюджету собівартості, бюджету витрат на маркетинг
3) генерального бюджету
4) всі відповіді правильні
Тест 451
Визначити фактори при складанні бюджету продаж:
1) діяльності конкурентів та стабільність, результативності реклами,
ціноутворення, сезонні коливання попиту
2) розробка прогнозованого балансу
3) складання бюджету виробництва
4) всі відповіді правильні
Тест 452
Виробничий бюджет складається з:
1) бюджету закупівлі матеріалів, бюджету витрат праці та бюджету
загальновиробничих витрат
2) бюджету витрат з маркетингу та бюджету комерційних витрат
3) бюджет продаж
4) всі відповіді правильні
Тест 453
Собівартість реалізованої продукції розраховують :
1) Срп = Згпп + Спр – Згкп
2) Срп = Згпп + Спр
3) Змб * Фоб + ЗПв
4) всі відповіді правильні
Тест 454
Визначити структуру бюджетів закупівель:
1) бюджет собівартості товарів, витрат на маркетинг, комерційних витрат
2) бюджет запасів товару на кінець періоду
3) фінансовий бюджет
4) всі відповіді правильні
Тест 455
Мета фінансового плану:
1) розробка зведеного бюджету, внесення змін, аналіз впливу чинників
2) складання плану прибутків та збитків, бюджет капіталовкладень та прогнозу
руху грошових коштів
3) розробка фінансового плану
4) всі відповіді правильні
Тест 456
Суть концепції центрів відповідальності:
1) кожна структурна одиниця підприємства несе відповідальність лише за ті
витрати або доходи, які перебувають під її контролем
2) власна організаційна структура, яка визначається наявністю та взаємодією
його підрозділів
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3) можливість появи конкуренції
4) всі відповіді правильні
Тест 457
Функції центрів відповідальності:
1) виробництво, контроль, маркетинг, облік
2) контроль, прогнозування, аналіз, регулювання
3) інформаційна, контрольна, прогнозна, аналітична, комунікаційна
4) всі відповіді правильні
Тест 458
Облік витрат за центрами відповідальності – це:
1) система обліку, спрямована на організацію поведінки управлінського
персоналу
2) делегування повноважень централізованого керівництва
3) оперативне прийняття рішень на відповідних рівнях управління
4) всі відповіді правильні
Тест 459
Децентралізація управління:
1) делегування повноважень приймати рішення
2) оперативне прийняття рішень на відповідних рівнях управління
3) збільшення витрат на утримання персоналу
4) всі відповіді правильні
Тест 460
Переваги децентралізації:
1) вирішення стратегічних рішень, прийняття рішень по суті, набуття
менеджерами досвіду управління
2) ускладнення процесу координації діяльності
3) поява внутрішньої конкуренції
4) всі відповіді правильні
Тест 461
Недоліки децентралізації:
1) поява внутрішньої конкуренції, ускладнення процесу координації діяльності,
збільшення витрат на утримання обслуговуючого персоналу
2) ускладнення процесу координації діяльності
3) вирішення стратегічних рішень, прийняття рішень по суті, набуття
менеджерами досвіду управління
4) всі відповіді правильні
Тест 462
Основні напрями формування бухгалтерської інформації в сучасних умовах:
1) співставлення собівартості продукції з очікуваним доходом від реалізації,
використання інформації для прогнозування майбутніх витрат та прийняття
рішень, організація обліку за центрами відповідальності
2) забезпечення інформацією керівників усіх рівнів для прийняття оптимальних
рішень
3) вирішення стратегічних рішень, прийняття рішень по суті, набуття
менеджерами досвіду управління
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4) всі відповіді правильні
Тест 463
Центр відповідальності – це:
1) сфера (сегмент) діяльності, в межах якої встановлено персональну
відповідальність менеджера за показники діяльності, які він контролює
2) контролювання й оцінювання роботи менеджерів нижчого рівня
3) прийняття рішень по суті, набуття менеджерами досвіду управління
4) всі відповіді правильні
Тест 464
Облік відповідальності:
1) система обліку, яка забезпечує контроль та оцінку діяльності кожного центру
відповідальності
2) чітке визначення ролі обліку в системі заохочення працівників
3) участь у визначенні цілей, за якими оцінюватиметься їхня діяльність
4) всі відповіді правильні
Тест 465
За функціональним принципом виділяють такі види центрів відповідальності:
1) витрат, доходів, прибутку, інвестицій
2) виробничі, операційні, інвестиційні
3) обслуговуючі, постачальні, виробничі, управлінські, збутові
4) всі відповіді правильні
Тест 466
Коли і ким вперше було сформовано концепцію центрів і обліку
відповідальності:
1) на початку 50-х років, Джоном А. Хіггінсом
2) 20-х – на початку 30-х років, Ч. Гаррісон
3) 50– 70 роки Дж.М. Кларком
4) всі відповіді правильні
Тест 467
Центри витрат – це:
1) обслуговуючі одиниці, які забезпечують ефективність капіталовкладень
виробничих операцій
2) підрозділи (цех, ділянка, бригада), керівник якого контролює витрати, але не
контролює доходів, прибутку та інвестицій
3) підрозділи, керівники яких контролюють тільки доходи, але не контролюють
витрати, прибуток та інвестиції
4) всі відповіді правильні
Тест 468
Місця виникнення витрат – це:
1) структурні одиниці, які характеризуються просторовою або функціональною
відокремленістю
2) одиниці, які характеризуються єдністю функцій і виробничих операцій,
рівнем технічної оснащеності
3) обслуговуючі одиниці, які забезпечують ефективність капіталовкладень
виробничих операцій
746

4) всі відповіді правильні
Тест 469
Визначити види місць виникнення витрат:
1) виробничі, обслуговуючі, умовні
2) основні та обслуговуючі
3) обслуговуючі та умовні
4) всі відповіді правильні
Тест 470
Виробничі центри відповідальності поділяються:
1) основні та обслуговуючі
2) обслуговуючі та умовні
3) виробничі, обслуговуючі, умовні
4) всі відповіді правильні
Тест 471
Центр прибутку – це підрозділ:
1) керівник якого відповідає не лише за витрати, а й за фінансові результати
діяльності
2) керівник якого відповідає за величину витрат, доходів та контролює
інвестиції у власні активи
3) керівник якого відповідає за величину витрат і зацікавленість в скороченні
собівартості
4) всі відповіді правильні
Тест 471
Центр капітальних вкладень:
1) підрозділ, керівник якого відповідає за величину витрат і зацікавленість в
скороченні собівартості
2) підрозділ, керівник якого відповідає не лише за витрати, а й за фінансові
результати
3) підрозділ, керівник якого відповідає за величину витрат, доходів та
контролює інвестиції у власні активи
4) всі відповіді правильні
Тест 472
Центри доходу – це підрозділи в яких:
1) керівники відповідають за дохід, одержаний даним підрозділом, але не
можуть контролювати прибуток, якщо центр реалізації перебуває поза їх
компетенцією
2) керівники відповідають за дохід, одержаний даним підрозділом
3) підрозділ, керівник якого відповідає за величину витрат, доходів та
контролює інвестиції у власні активи
4) всі відповіді правильні
Тест 473
Центр інвестицій – це:
1) керівники відповідають за дохід, одержаний даним підрозділом
2) керівник підрозділу відповідає за величину витрат, доходів та контролює
інвестиції у власні активи
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3) керівник якого відповідає не лише за витрати, а й за фінансові результати
4) всі відповіді правильні
Тест 474
Трансфертна ціна це:
1) внутрішня ціна, за якою один підрозділ підприємства передає іншому
продукцію чи послуги
2) внутрішня ціна, за якою один підрозділ підприємства відповідає за дохід,
одержаний даним підрозділом
3) внутрішня ціна, за якою один підрозділ відповідає за величину витрат
4) всі відповіді правильні
Тест 475
Методи встановлення трансфертних цін:
1) порядок встановлення нормативів
2) орієнтація на ринкові ціни на аналогічні товари, на основі витрат чи надання
послуг
3) на договірній ціні
4) всі відповіді правильні
Тест 476
Трансфертну ціну напівфабриката чи послуги визначають на основі:
1) собівартості
2) собівартості та суми націнки
3) змінних витрат та суми націнки
4) всі відповіді правильні
Тест 477
Оцінювання діяльності центрів відповідальності базується на:
1) аналізі відхилень бюджетних і фактичних показників та аналізі нефінансових
показників діяльності центру
2) використовуючи бюджетний показник прибутку
3) вимагає систематизації та кодування витрат і доходів по кожному центру
відповідальності в розрізі бюджетних статей
4) всі відповіді правильні
Тест 478
Суть концепції доданої вартості (ланцюга цінностей):
1) досліджуються складові витрат на всіх стадіях доданої вартості, починаючи з
закупівлі сировини і закінчуючи реалізацією продукції (робіт, послуг)
2) розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг) за видами
діяльності
3) прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті порівняння
альтернативних витрат і реалізація одного з них при відмові від інших
4) всі відповіді правильні
Тест 479
Концепція альтернативності витрат (витрат втраченої вигоди):
1) розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг) за видами
діяльності
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2) прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті порівняння
альтернативних витрат і реалізація одного з них при відмові від інших
3) досліджуються складові витрат на всіх стадіях доданої вартості, починаючи з
закупівлі сировини і закінчуючи реалізацією продукції (робіт, послуг)
4) всі відповіді правильні
Тест 480
Суть концепції АВС:
1) оцінка системи та методології обліку з позиції їх відповідності чи
невідповідності стратегії розвитку підприємства
2) розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг) за видами
діяльності
3) прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті порівняння
альтернативних витрат і реалізація одного з них при відмові від інших
4) всі відповіді правильні
Тест 481
Концепція стратегічного позиціонування:
1) зведення до мінімуму відхилень у межах існуючих технологічних обмежень
2) оцінка системи та методології обліку з позиції їх відповідності чи
невідповідності стратегії розвитку
3) порівняння альтернатив і реалізація одного з них пов‘язана з відмовою від
інших
4) всі відповіді правильні
Тест 482
Суть стратегії збалансованих показників BSC:
1) охоплює зв‘язки між минулими й майбутніми показники, стратегічним і
операційним рівнями управління, внутрішніми і зовнішніми аспектами
діяльності підприємства
2) оцінка системи та методології обліку з позиції їх відповідності чи
невідповідності стратегії розвитку
3) розрахунок реальної собівартості продукції за видами діяльності
4) всі відповіді правильні
Тест 483
Суть концепції диференціації:
1) створення більшої цінності, ніж у конкурентів
2) розрахунок реальної собівартості продукції за видами діяльності
3) зведення до мінімуму відхилень в межах існуючих технологічних обмежень
4) всі відповіді правильні
Тест 484
Напрями розвитку системи управлінського обліку мають бути зорієнтованими:
1) на ринок забезпечуючи одночасно високі прибутки
2) вирішення проблем клієнтів (споживачів)
3) вирішення потреб споживачів у зовнішньому середовищі
4) всі відповіді правильні
Тест 485
Релевантна виробнича собівартість – це:
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1) витрати на виготовлення додаткової одиниці продукції
2) сума змінних накладних витрат на виготовлення продукції
3) сума релевантних витрат на виготовлення продукції
4) всі відповіді правильні
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
А
Аванс 37
Авансовий звіт 38
Адміністративні витрати 49,239
Активи 11,15,143,350
Активні рахунки 19
Активно-пасивні рахунки 19,20
Акцизний податок 235
Акціонери 228
Акціонерне товариство 228
Амортизація 32,220
Аналіз "витрати – обсяг – прибуток" 674
Аналітичний облік 31,35,46
Аналітичні рахунки 18,19,20
Аудит 572
Аудит: предмет 572
Аудит: об'єкт 572
Аудитор 574
Аудиторська діяльність 574
Аудиторська документація 581
Аудиторська палата України 574
Аудиторська фірма 586,587
Аудиторські докази 579
Аудиторський висновок 584,589,590
Аудиторський звіт 589,590
Аудиторський ризик 577
Аудиторський файл 581
Б
Бази оцінок 27
Баланс 6,349
Баланс: вимоги при складанні 17
Баланс: історія виникнення і розвитку 15,349,350,351
Баланс: класифікація 16
Баланс: типи змін 17,18
Безготівкові розрахунки 36
Бухгалтерська звітність 14,347
Бухгалтерські рахунки 14
Бухгалтерський баланс 14,15,51,52,53,349,350,351
Бухгалтерський облік 7,8,216
Бухгалтерський облік: особливості 8
Бухгалтерський облік: функції 10
Бухгалтерський облік: принципи 11,12,13
Бухгалтерський облік: способи 13
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Бухгалтерський стандарт 217
Бухгалтерським записом (бухгалтерською проводкою) 22
Бухгалтерське проведення: просте 22
Бухгалтерське проведення: складне 22
Бюджетування 676
В
Вексель 231
Вилучений капітал 42
Вимірники обліку: грошові 8
Вимірники обліку: натуральні 8
Вимірники обліку: трудові 8
Вимірювання 6
Виписка банку 38
Виробничі запаси 34,35,221,222
Витрати 48,238,667
Витрати по збуту 49,239
Відповідальність контролюючих органів 451
Відпустки 229
Відстрочене податкове зобов‘язання 456,457
Власний капітал 40,227,353
Внутрішній аудит: об'єкти 588
Внутрішній аудит: суб'єкти 588
Внутрішній брак 224
Г
Головна книга 29,30
Господарська діяльність підприємства 8
Господарська операція 8
Господарський облік: визначення 6
Господарський облік: вимоги 7
Господарський облік: мета 6
Господарський облік: етапи 6
Господарські засоби: за складом і розміщенням 11
Господарські засоби: за джерелами формування 11
Господарські засоби: за цільовим призначенням 11
Готівка 36,224
Готівкові розрахунки 36,224
Готова продукція 34,222
Графік документообігу 25
Грошові документи 24
Грошові кошти 36,224
Грошові кошти в дорозі 37
Групи платників єдиного податку 460,461
Групування 6
Д
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Дата аудиторського висновку 583,584
Дата балансу 6,349
Дебет рахунку: визначення 18
Дебіторська заборгованість 39,227
Державне регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні 217,347
Джерела аналізу основних засобів 138
Джерела власних засобів 11
Джерела залучених засобів 11
Дивіденди 229
Директ-костинг 671
Довгострокова дебіторська заборгованість 232
Довгострокові зобов‘язання 231,232
Довгострокові кредити банків 231
Додатково вкладений капітал 42
Документ 23
Документ: вимоги до оформлення 23,24
Документ: обов'язкові і додаткові реквізити 23
Документація 6
Документи бухгалтерські 23
Документи бухгалтерського оформлення 24
Документи зведені 23
Документи первинні 23
Документообіг 25
Документування 14
Доходи 49,239
Е
Економічній аналіз 130
Емісійний дохід 228
Емітент 232
Етапи аналізу основних засобів 138
Етичні принципи 575
Є
Єдиний податок 460,461
Єдиний соціальний внесок 236
З
Забезпечення 229
Загальнодержавні податки 233,450,457
Загальний оподаткований дохід 459
Завданнями економічного аналізу 131
Завдання аналізу основних засобів 138
Завдання з аудиту 572
Завданнями аналізу собівартості продукції 140
Завдання аналізу фінансового стану 142,143
Запаси 34,221
Запит 580
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Заробітна плата 46,237
Заробітна плата: депонована 47
Засновницький опис майна 41
Засоби в сфері обігу 28,29
Засоби виробництва 28,29
Збір 233,448
Збиток 20,50,240
Звітність 6,51,347
Звіт "Баланс" (Звіт про фінансовий стан), форма № 1 51,52,349
Звіт про власний капітал, форма № 4 52,53,354
Звіт про рух грошових коштів, форма № 3 51,52,53,352
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2 51,53,351
Звіт касира 37,225
Звітний (податковий) період 455
Зведений бюджет 676
Змінні витрати 668,669,671,672
Звітність бухгалтерська 347
Звітність податкова 360
Звітність статистична 364
Звітність фінансова 347
Звітність, її класифікація 347,348,349
Зведена фінансова звітність 358
Зниження матеріальності виробництва 138
Знос необоротних активів 32,220
Зобов‘язання 43
І
Інвентаризаційний опис (акти): види і порядок складання 26
Інвентаризаційні комісії 25
Інвентаризація 6,14,25
Інвентаризація каси 37,225
Інвентаризація: етапи проведення 25,26
Інвестиції 39
Інформація: якісні характеристики 9
К
Калькулювання 14,28,669
Калькуляція 6,26
Капітал у дооцінках 41
Капітальні інвестиції 220
Каса 36,224
Касир 36,224
Касова книга 37,224,225
Класифікація балансів 16
Класифікація податків 449
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 18,19,20
Класифікація рахунків за економічним змістом 21
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Класифікація рахунків за призначенням і структурою 21
Книга обліку доходів 462
Кодекс етики 575
Комбінація продажу виробів 675
Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ 574
Консолідована фінансова звітність 357
Контролюючі органи 451
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів 348
Кореспонденція рахунків 22
Кореспондуючі рахунків 21,22
Користувач результатів аудиту 585
Корпоративні права 228
Кредит 231
Кредит рахунку: визначення 18
Курсові різниці 226
Л
Ліміт залишку готівки в касі 36,224
Листком обліку простоїв 48
Лука Пачолі 6
М
Майно підприємства 11
Маржинальний дохід 672
Мета аналізу 136
Мета аудиту 572
Мета аудиту фінансової звітності підприємства 576
Мета планування аудиторської діяльності 578,579
Мета проведення аудиту 572,573
Мета фінансової звітності 347
Метод аналізу 132
Метод аудиту 576,589
Метод бухгалтерського обліку 13,14
Метод нарахувань амортизації 220
Метод управлінського обліку 666
Методи амортизації 220
Методи аудиту фінансової звітності 576
Методи обліку витрат на виробництво продукції 669
Методика аудиту 577
Мито 235
Митний збір 235,450
Місцеві податки 233,234,450,458
Мінімальна заробітна плата 47
Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants –
IFAC) 55,575
Міжнародні стандарти 54,217
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 54
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Міжнародні стандарти аудиту (МСА) 583
Міжнародні стандарти фінансової звітності 54
Модифіковані висновки 585
Н
Напівфабрикати 222
Наряд 48
Наступність балансу 17
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 217
Незавершене виробництво 223
Нематеріальний актив 32,219,220
Неоплачений капітал 43
Нормальна виробнича потужність 673
О
Облігації 231
Об‘єкт аудиту 572
Об‘єкт калькулювання 670
Об'єкт оподаткування 450,455,459
Об‘єкти бухгалтерського обліку 10
Облігація 231
Облік 6
Облік податковий 9
Облік статистичний 7
Облік управлінський 9,216,666
Облік бухгалтерський 7
Облік бухгалтерський: метод 13
Облік бухгалтерський: предмет 10
Облік витрат діяльності 48,238
Облік доходів діяльності 49,239
Облік процесу виробництва, виконання робіт та послуг 28
Облік процесу постачання 28
Облік процесу реалізації 29
Облікова оцінка 355
Облікова політика 218,355
Облікова реєстрація 29
Облікова реєстрація: технічні прийоми 29,30
Облікові регістри 29
Облікова реєстрація 29,30
Обов'язки контролюючих органів 451
Обов'язкові реквізити 453
Оборот (визначення) 19
Оборот дебетовий (визначення) 19
Оборот кредитовий (визначення) 19
Оборотність оборотного капіталу 144
Оперативний облік 7
Орган стягнення 451
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Оренда 232
Особова картка 47
Основні засоби 30,219
Оцінка 6,14,26
Оцінка витрат 668
Оцінка виробничих запасів: ідентифікована собівартість відповідної одиниці
запасів 35,222
Оцінка виробничих запасів: нормативні затрати 35,222
Оцінка виробничих запасів: середньозважена собівартість 35,222
Оцінка виробничих запасів: собівартість перших за часом надходжень запасів
(ФІФО) 35,222
Оцінка виробничих запасів: ціна продажу 35,222
Оцінка статті 15
П
Пасиви 15,143,350
Пасивні рахунки 19
Первісна вартість 219
Підзвітна особа 37
План рахунків бухгалтерського обліку 22,218
Планування 579
Планування аудиту 578
Платіжними документами 46
Платоспроможність 145
Податок 233,448,457
Податковий облік 9
Податкові зобов'язання 456,457
Податковий кредит 456,457
Податок на додану вартість 234,454
Податок на доходи фізичних осіб 235,458
Податок на прибуток 234,451
Податкова декларація 453,454,462
Податкова система України 449,450
Податкова соціальна пільга 236,459
Податкова накладна 455
Податковий звітний період 452,462
Подвійний запис 6,14,21
Подія після дати балансу 356
Повнота балансу 17
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 217
Постійні витрати 671
Поточна дебіторська заборгованість 39,227
Поточна собівартість 670
Поточний рахунок 38,225
Поточні зобов‘язання 43,233
Поточні фінансові інвестиції 226
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Права контролюючих органів 451
Предмет аудиту 572
Предмет бухгалтерського обліку 10
Предмет оподаткування 450
Предметом аналізу 130
Прибуток 20,50,145,240
Прийоми економічного аналізу 132
Прийом елімінування 133
Примітки до річного звіту, форма № 5 53,356
Принципи бухгалтерського обліку 10,11,12,13
Принципами економічного аналізу 130
Принципи податкового законодавства 448,449
Програма аудиторської перевірки 579
Процес збуту (реалізації) 29
Процес виробництва 28
Процес постачання 28
Прямі витрати 223
Р
Рада міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 54,55
Рахунки 6,18
Рахунки бухгалтерського обліку 18
Рахунки бухгалтерського обліку активно-пасивні 20
Рахунки бухгалтерського обліку активні 19
Рахунки бухгалтерського обліку: визначення 18
Реальність балансу 17
Ревізія 573
Регістри бухгалтерського обліку 29,30
Регістри бухгалтерського обліку: класифікація 29,30
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів 574
Реєстраційна заява 455
Резервний капітал 42
Релевантний діапазон 675
Ризик аудиту 577
Ризик контролю 577
Ритмічність виробництва 136
Робоча документація 581
Робочі документи аудитора (робоча документація) 581
Розділ балансу 15
Розрахунково-платіжна відомість 48
С
Сальдо (залишок, остача), (визначення) 18,19
Сальдо кінцеве (визначення) 18,19
Сальдо початкове (визначення) 18,19
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 574
Своєчасність балансу 17
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Сертифікат аудитора 574
Сертифікація 574
Система внутрішнього контролю 587
Система обліку і калькулювання за нормативними витратами 673
Службові відрядження 37
Собівартість продукції 140
Соціальна звітність 364
Сплата єдиного податку 462
Способи виправлення помилок 355,356
Способи виявлення помилок 355,356
Способи елімінування 133
Справедлива вартість 219
Спрощена система оподаткування 460
Ставка податку на прибуток 451,452
Ставка податку на додану вартість 455
Ставка податку на доходи фізичних осіб 460
Ставка єдиного податку 461
Стадії аудиторського процесу 578
Стандарт обліку 217
Стандарти бухгалтерського обліку 54,217
Стандартизація бухгалтерського обліку 54,217
Стандарт-кост 671
Стаття 348
Статті активу 15,52,350
Статті пасиву 15,52,350
Стаття бухгалтерського балансу 15,52,350
Стаття балансу 15
Статистичний облік 7
Статут акціонерного товариства 228
Статутний капітал 41
Статутний фонд товариства 228
Структура бухгалтерського апарату
Суб‘єктами господарської діяльності 6
Суб‘єкт малого підприємництва 358,359
Т
Табель 47,48
Тести контролю 579
Точка беззбитковості (критична точка) 674
Точність балансу 17
Типи змін в балансі під впливом господарських операцій 17
Трансфертна ціна 678
Трактаті про рахунки і записи 6
Трудова книжка працівника 47
У
Управлінський облік 9,216,666
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Управлінський облік: історія розвитку 666
Управління аудиторською діяльністю 573,574
Управління відхиленнями 673
Ф
Фактична собівартість готової продукції 223
Фінансова звітність 217,347
Фінансова звітність консолідована 357
Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва 358,359,360
Фінансова звітність, її склад 347
Фінансова звітність: критерії включення до неї окремих показників 347,349
Фінансова звітність: порядок її подання 349
Фінансова оренда 232
Фінансові бюджети 676
Фінансові інвестиції 39,226
Фінансовий облік 9,216
Фінансовий результат від реалізації 239,240
Фінансовий стан 142
Форма бухгалтерського обліку автоматизована 30
Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна 30
Форма бухгалтерського обліку журнально-ордерна 30
Форма бухгалтерського обліку меморіально-ордерна 30
Форма бухгалтерського обліку проста та спрощена 30
Функції бухгалтерського обліку 10
Функції бухгалтерського обліку: аналітична 10
Функції бухгалтерського обліку: інформаційна 10
Функції бухгалтерського обліку: контрольна 10
Функції бухгалтерського обліку: оціночна 10
Функція витрат 668
Функції економічного аналізу 131
Функції податків 448
Функції контролюючих органів 451
Функції фінансового обліку 9
Ц
Центр(и) відповідальності 677
Ч
Чиста реалізаційна вартість 227
Ш
Шахрайство 578
Я
Якість балансу 17
Якісні характеристики фінансових звітів 248
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