Тест ::: ФЕУ_071_Маг_2020
Розробники:

Тема :: Бухгалтерський облік
1. Нарахований податок на прибуток відображають проведенням
◦ Дт 79 Кт 98
◦ Дт 98 Кт 641
◦ Дт 98 Кт 70
◦ Дт 641 Кт 98
2. Відображено собівартість реалізованої продукції записується проведенням
◦ Дт 79 Кт 26
◦ Дт 26 Кт 90
◦ Дт 90 Кт 26
◦ Дт 70 Кт 26
3. Реалізовану покупцям готову продукцію оформляють записом
◦ Дт 36 Кт 70
◦ Дт 70 Кт 79
◦ Дт 70 Кт 26
◦ Дт 36 Кт 26
4. Податковий кредит із ПДВ відображають записом
◦ Дт 641 Кт 631
◦ Дт 685 Кт 641
◦ Дт 641 Кт 201
◦ Дт 631 Кт 641
5. Нарахований податок на прибуток відображають проведенням
◦ Дт 79 Кт 98
◦ Дт 98 Кт 641
◦ Дт 98 Кт 70
◦ Дт 641 Кт 98
6. Майно підприємства формується за рахунок
◦ прибутку
◦ отримання векселів
◦ власних коштів
◦ власних і залучених джерел господарських засобів
7. Грошові кошти оцінюють за
◦ номіналом
◦ чистою реалізаційною вартістю
◦ ліквідаційною вартістю
◦ справедливою вартістю
8. Основною метою калькуляції є
◦ визначення непродуктивних втрат підприємства
◦ визначення собівартості продукції
◦ визначення показників фінансового стану підприємства
◦ облік доходів та порядку їх виникнення
9. Вартість необоротних активів після їх переоцінки називається
◦ реальна вартість
◦ переоцінена вартість
◦ залишкова вартість
◦ ліквідаційна вартість
10. Відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику для їх узагальнення по підприємству
в цілому називається
◦ оцінкою
◦ бухгалтерським проведенням
◦ документуванням
◦ архівуванням
11. Проведення інвентаризації є обов'язковим
◦ немає правильної відповіді
◦ при заповненні журналів ордерів
◦ при документуванні кожної господарської операції
◦ при зміні матеріально-відповідальних осіб
12. Процес опрацювання в бухгалтерії прийнятих від виконавців документів включає такі етапи
◦ немає правильної відповіді
◦ арифметична перевірка, розрахунок, групування
◦ розрахунок, таксування і групування
◦ перевірка, таксування, групування і проведення
13. Документуванню підлягають
◦ банківські операції
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

◦ операції з матеріальними цінностями
◦ будь-яка господарська операція, що відбувається на підприємстві
◦ тільки касові операції
Інвентаризація проводиться для
◦ повернення документів підприємству, що були раніше вилучені
◦ забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку через зіставлення з фактичною наявністю майна і
стану розрахунків
◦ переліку, створення, перевірки та обробки документів
◦ зіставлення та перевірки даних про фактичну наявність майна
Процес від складання бухгалтерського документа або отримання документа від іншого підприємства до його здачі в
архів називається
◦ калькуляцією
◦ комп’ютеризацією
◦ документообігом
◦ автоматизацією
Грошові, натуральні й трудові вимірники використовують у
◦ хронологічному обліку
◦ в системному обліку
◦ синтетичному обліку
◦ аналітичному обліку
Способом узагальнення даних поточного обліку оборотів і залишків із рахунків за місяць є складання
◦ внутрішньої звітності
◦ балансу
◦ оборотної відомості
◦ звіту про фінансові результати
Інвентаризацію на підприємстві проводить
◦ трудовий колектив
◦ спеціально створена інвентаризаційна комісія
◦ контролюючий державний орган
◦ керівник підприємства з головним бухгалтером
Складним називають таке бухгалтерське проведення, за якого
◦ один рахунок дебетується, а другий кредитується на різні суми
◦ кілька рахунків дебетується, а на загальну суму записів за дебетом кредитується один рахунок
◦ один рахунок кредитується, а другий на цю ж суму дебетується
◦ один рахунок дебетується, а другий на цю ж суму кредитується
До класу рахунків "Кошти, розрахунки та інші активи" належить
◦ немає правильної відповіді
◦ рахунок “Розрахунки з покупцями і замовниками”
◦ рахунок “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”
◦ рахунок “Довгострокові фінансові інвестиції”
Господарські операції безпосередньо відображаються
◦ у звіті про фінансові результати
◦ в балансі
◦ на рахунках і в балансі одночасно
◦ на рахунках
Як визначити суму залишку на кінець періоду на пасивному рахунку
◦ початкове Д-ве сальдо - Д-й оборот + К-й оборот
◦ початкове Д-ве сальдо + Д-й оборот - К-й оборот
◦ початкове К-ве сальдо + К-й оборот – Д-й оборот
◦ початкове К-ве сальдо - К-й оборот + Д-й оборот
Чи відображаються позабалансові рахунки у річних формах звітності
◦ лише у примітках до річної фінансової звітності
◦ лише у звіті про власний капітал
◦ лише у балансі
◦ лише у звіті про рух грошових коштів
Чому дорівнює загальна сума всіх дебетових залишків активних рахунків
◦ початковому сальдо рахунка
◦ сумі кредитових залишків активних рахунків
◦ сумі кредитових залишків пасивних рахунків
◦ сумі дебетових залишків пасивних рахунків
Яка вартість основних засобів включається до валюти балансу
◦ ліквідаційна
◦ залишкова
◦ вартість, що амортизується
◦ справедлива
Підсумок записів за дебетом усіх рахунків має
◦ бути більшим за початкове сальдо дебетового рахунка
◦ бути меншим, ніж підсумок записів за кредитом рахунків
◦ перевищувати підсумок записів за кредитом рахунків
◦ дорівнювати підсумку записів за кредитом усіх рахунків
Суть подвійного запису полягає у тому, що кожну господарську операцію в одній і тій же сумі записують двічі
◦ на дебеті і кредиті 1-го рахунка
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40.

◦ на дебеті 1-го рахунка і кредиті 2-го
◦ на кредиті 1-го рахунка і кредиті 2-го
◦ на дебеті 1-го рахунка і дебеті 2-го
Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
споживання протягом операційного циклу чи 12 місяців з дати балансу, – це
◦ витрати майбутніх періодів
◦ необоротні активи
◦ забезпечення наступних виплат і платежів
◦ оборотні активи
Оборотним визначають актив, якщо він
◦ немає правильної відповіді
◦ буде реалізований або буде утримуватися для продажу чи використання протягом операційного циклу
◦ призначений для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців
◦ переносить свою вартість на створювану продукцію частинами
Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін у балансі
◦ зменшиться підсумок балансу
◦ зросте підсумок балансу
◦ відбудуться зміни збільшення пасиву
◦ відбудуться протилежні зміни двох статей в активі
Форма балансу в Україні
◦ залежить від форми власності підприємства, що його складає
◦ різна для кожного виду діяльності
◦ є уніфікованою формою звітності
◦ не затверджена законодавчо
Метою складання балансу є надання інформації про
◦ відображення змін в активах підприємства
◦ заключення господарських договорів
◦ доходи і фінансові результати
◦ фінансовий стан
Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, і відображає окремий об’єкт (групу об'єктів)
обліку називається
◦ пасивом
◦ змістом балансу
◦ статтею
◦ оборотом балансу
Підсумки активу і пасиву балансу називають
◦ сальдо балансу
◦ фінансовим результатом
◦ валютою балансу
◦ оборотом балансу
Бухгалтерський баланс відображає
◦ доходи і витрати діяльності
◦ фінансовий результат підприємства
◦ майно підприємства у грошовому оцінюванні за складом і розміщенням
◦ зміни в капіталі підприємства
Актив балансу підприємства відображає
◦ власний капітал та необоротний капітал
◦ оборотні та необоротні засоби
◦ власний капітал
◦ необоротний капітал
Способом первинної реєстрації об’єктів обліку, при якому кожна господарська операція оформляється відповідним
документом, є
◦ документація
◦ оцінка
◦ інвентаризація
◦ проведення;
Запис сум кожної господарської операції в певному порядку на двох рахунках називають
◦ подвійний запис.
◦ бухгалтерський баланс
◦ інвентаризація
◦ калькуляція
Основні засади організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні визначені
◦ методичними рекомендаціями
◦ інструкцією з застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
◦ міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
◦ положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
◦ законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"
Заборгованість підприємства перед фізичними і юридичними особами називається
◦ відстроченою
◦ бюджетною
◦ залученою
◦ кредиторською
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41. Не є обов’язковим і використовується виключно для внутрішніх потреб управління
◦ статистичний облік
◦ фінансовий облік
◦ управлінський облік
◦ податковий облік
42. Калькуляція собівартості – це
◦ система показників, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства за певний період
◦ спосіб групування активів, капіталу і зобов’язань
◦ вираження у вартісному вигляді майна підприємств
◦ спосіб визначення витрат підприємства у вартісному вираженні
43. За ступенем ліквідності активи підприємства поділяють на
◦ середньоліквідні, важколіквідні
◦ високоліквідні, важколіквідні
◦ ліквідні, неліквідні
◦ високоліквідні, середньоліквідні, важколіквідні
44. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило змінюють свою форму і свою вартість
повністю переносять на вартість продукції, називаються
◦ вилученими
◦ необоротними
◦ залученими
◦ оборотними
◦ основними
45. Майно підприємства складається з
◦ поточних і довгострокових зобов’язань
◦ основних і оборотних засобів
◦ власних і бюджетних засобів
◦ банківських і оборотних засобів
46. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається
◦ бюджетною
◦ поточною
◦ дебіторською
◦ відстроченою
47. Суб’єктом бухгалтерського обліку є
◦ майно підприємства
◦ господарська діяльність підприємства
◦ розрахунки з бюджетом
◦ підприємство, організація, фізична особа
48. Завершальним етапом ведення бухгалтерського обліку є
◦ завершення оформлення Головної книги
◦ складання журналів-ордерів
◦ запис господарських операцій на рахунки бухгалтерського обліку
◦ складання звітності
49. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються
◦ державним комітетом із стандартизації та сертифікації
◦ президентом України
◦ міністерством фінансів України
◦ спеціальною комісією ООН
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Тема :: Фінансовий облік І, ІІ
50. Допомога з тимчасової непрацездатності нараховується залежно від
◦ трудового стажу
◦ розміру заробітної плати
◦ розміру мінімальної заробітної плати
◦ віку працівника
51. Ставка оподаткування доходів фізичних осіб становить
◦ 18 % об’єкта оподаткування
◦ 13 % об’єкта оподаткування
◦ 13 % від основної заробітної плати
◦ 15 % від основної заробітної плати
52. Платник податку з доходів фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподаткованого
доходу на суму
◦ загальної соціальної пільги
◦ додаткової заробітної плати
◦ відпускних
◦ податку з доходів фізичних осіб, сплачених у минулому місяці
53. На субрахунку 631 відображаються
◦ розрахунки з постачальниками і підрядниками в національні валюті
◦ розрахунки з постачальниками і підрядниками в іноземні валюті
◦ розрахунки з покупцями і замовниками
◦ вірні відповіді а, б
54. Облік на 64 рахунку відбувається на підставі таких документів
◦ усі відповіді правильні
◦ податкових накладних з податку на додану вартість
◦ платіжних доручень про перерахування податків у бюджет
◦ митних декларацій
55. Поточні зобов’язання – це
◦ зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені
протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу
◦ зобов’язання за певний період, що виникають в поточному звітному періоді та не анулюються в наступних
звітних періодах
◦ зобов’язання підприємства, що виникли внаслідок минулих подій і погашення яких в майбутньому, як
очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди
◦ всі відповіді вірні
56. Облігація – це
◦ цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання
відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у ньому термін з виплатою
фіксованого відсотка
◦ цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує участь його власника у статутному фонді
акціонерного товариства, підтверджує членство у товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право
на отримання частки прибутку у вигляді дивіденда
◦ цінний папір, що засвідчує заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, для
врегулювання яких потрібно буде використати ресурси, що втілюють в собі економічну вигоду
◦ немає правильної відповіді
57. Премія, отримана при реалізації облігації підлягає
◦ амортизації
◦ дисконтуванню
◦ нормуванню
◦ котируванню
58. Якщо підприємство одержало довгостроковий кредит чи уклало угоду фінансової оренди, частина його
довгострокових зобов’язань, яку за умовами кредитної чи орендної угоди необхідно сплатити протягом 12 місяців з
дати балансу, повинна бути перекласіфікована у
◦ поточну заборгованість
◦ довгострокові позики
◦ поточне зобов’язання
◦ а, б
59. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться
◦ по кожному засновнику
◦ по кожному учаснику
◦ за видами розміщених неоплачених акцій
◦ всі відповіді вірні
60. Довгострокові позики – це
◦ усі відповіді вірні
◦ позики, якими суб’єкти господарської діяльності користуються більше одного року
◦ усі позики, крім поточних
◦ являють собою залучення державою або приватними корпораціями позикових коштів шляхом випуску й
розміщення на національному та міжнародному ринках позичкових капіталів боргових зобов'язань зі
строками погашення від 5-10 до 40-50 років
61. На якому рахунку ведеться облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

◦ 44
◦ 42
◦ 43
◦ 79
Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу в Україні визначається установчими документами товариства в
розмірі не менше, ніж
◦ 5 % прибутку після сплати податку на прибуток
◦ 25 % прибутку після сплати податку на прибуток
◦ 10 % чистого прибутку
◦ 33 % прибутку після сплати податку на прибуток
Емісійний дохід – це
◦ сума на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість
◦ сукупність коштів фізичних і юридичних, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
господарсько-фінансової діяльності
◦ частина чистого прибутку, що не була розподілена між акціонерами
◦ дохід отриманий внаслідок емісії цінних паперів
Резервний капітал – це
◦ сума резервів, створених підприємством відповідно до чинного законодавства або статутних документів
◦ суми відрахувань від прибутку на різні цілі, визначені статутом підприємства, та їх використання в рамках
чинного законодавства
◦ страховий капітал, призначений переважно для відшкодування збитків, а також для виплати доходів
інвесторам і кредиторам у разі, якщо отриманого в поточному періоді прибутку не вистачає
◦ усі відповіді правильні
Статутний капітал характеризує
◦ сукупність внесків власників (учасників у майно при утворенні підприємства для забезпечення його
діяльності, визначеної установчими документами (статутом)
◦ абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає
поточну вартість прав власників підприємства
◦ немає правильної відповіді
◦ правильна відповідь 1 і 2
Пайовий капітал – це
◦ сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
господарсько-фінансової діяльності
◦ частка чистого прибутку, що припадає на одну акцію
◦ частка, яку вносить акціонер при створенні підприємства
◦ заборгованість засновників господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства
Звіт касира – це
◦ належним чином оформлені відривні аркуші касової книги
◦ сума грошових коштів, яку підприємство здає в банк для зарахування їх на рахунок
◦ сума грошових коштів у касі підприємства
◦ відривні аркуші касової книги разом із доданими до них прибутковими та видатковими касовими ордерами
Власний капітал – це
◦ абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає
поточну вартість прав власників підприємства
◦ сукупність внесків власників (учасників. у майно при утворенні підприємства для забезпечення його
діяльності, визначеної установчими документами (статутом)
◦ частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань
◦ суму внесків засновників
Виправлення помилок у касових та банківських документах
◦ допускаються в арифметичних діях
◦ допускаються в тексті
◦ допускаються лише в кореспонденціях
◦ не допускаються
Звіт підзвітної особи – це
◦ документ, який засвідчує право підзвітної особи отримати матеріальні цінності
◦ належним чином оформлені грошові кошти
◦ відривні аркуші касової книги разом з пко та вко
◦ документ, який засвідчує використання підзвітною особою грошових коштів
Грошові кошти в дорозі – це
◦ кошти, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на поточні
рахунки або інші рахунки підприємства
◦ кошти в касі підприємства
◦ кошти на рахунках в установах банку
◦ кошти, винесені з каси підприємства для подальшого їх зарахування на поточні рахунки інших підприємств
Матеріали, доставлені автотранспортом, прибуткуються на підставі
◦ прибуткового касового ордера
◦ накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей
◦ акту приймання-передачі
◦ товарно-транспортної накладної
Оцінка запасів за методом фіфо базується на припущенні, що:
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

◦ запаси оцінюються шляхом застосування норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені
підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і
діючих цін
◦ запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство
◦ запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх за лишку на початок звітного місяця й вартості
одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному
місяці запасів
◦ запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство
Метод ідентифікованої собівартості вибуття запасів передбачає
◦ застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з
урахуванням нормативних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін
◦ застосування підприємством середнього відсотка торгової націнки
◦ оцінку запасів кожної одиниці, діленням сумарної вартості на сумарну кількість залишку запасів на початок
періоду та одержаних за період запасів
◦ оцінку запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і проектів – за якою ціною поступило за такою
вибуло
Дебетове сальдо за 23 рахунком – це
◦ правильні відповіді 1 та 2
◦ залишок товарів на складі
◦ залишки готової продукції
◦ залишок незавершеного виробництва
На рахунку 26 ведеться облік
◦ виробничих запасів
◦ готівки
◦ товарів
◦ готової продукції
Який варіант формування фактичної собівартості матеріалів на підприємствах є методологічно правильним
◦ за цінами постачання з пдв і транспортні витрати з пдв
◦ за вартістю транспортних витрат без пдв
◦ за вартістю матеріалів за цінами постачання з пдв
◦ за вартості матеріалів за цінами постачання без пдв і транспортно-заготівельні витрати без пдв
Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за
◦ залишковою вартістю
◦ ринковою вартістю
◦ справедливою вартістю
◦ первісною вартістю
Який з наведених субрахунків забезпечує облік нематеріальних активів
◦ 106 “інструменти, прилади та інвентар”
◦ 111 “бібліотечні фонди”
◦ 114 “природні ресурси”
◦ 121 “права користування природними ресурсами”
Основою для зарахування до складу нематеріальних активів об'єктів інтелектуальної власності є
◦ акт на виконані роботи
◦ накладна
◦ акт приймання-передачі
◦ акт введення в господарський обіг об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
Капітальні інвестиції – це
◦ витрати на ремонт основних засобів
◦ витрати підприємства на продаж основних засобів та виведення його з експлуатації
◦ переміщення основних засобів з одного підприємства на підприємство інвестора
◦ витрати на придбання або створення, технічне переозброєння, реконструкцію основних засобів
Згідно П(с)БО 8 “нематеріальні активи” – це
◦ актив, який має матеріальну форму
◦ актив, який має матеріальну форму, може бути ідентифікований та утримується підприємством для
використання протягом періоду менше 1 року
◦ немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований
◦ актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством для
використання протягом періоду більше 1 року чи операційного циклу для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам
Амортизація основних засобів – це
◦ період часу, протягом якого основні засоби будуть використані підприємством
◦ сума амортизації об’єкта виробничих запасів накопичена з початку строку їх корисного використання
◦ сума амортизації об’єкта основних засобів накопичена з початку строку його корисного використання
◦ систематичний розподіл вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу
Для контролю за збереженням основних засобів та організації облікового процесу кожному об’єкту основних
засобів присвоюють
◦ інвентаризаційний знак
◦ обліковий номер
◦ інвентарний знак
◦ інвентарний номер
Виберіть шляхи вибуття основних засобів
◦ продаж, будівництво господарським способом і внесення до статутного капіталу
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

◦ продаж і безоплатна передача, внесок до статутного капіталу
◦ отримання в результаті обміну на подібний об’єкт
◦ продаж, безоплатна передача, невідповідність критеріям визнання активом
Виробнича ставка амортизації використовується у
◦ кумулятивному методі
◦ прямолінійному методі
◦ методі прискореного зменшення залишкової вартості
◦ виробничому методі
Очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх
допомогою буде виготовлено (виконано) очікуваний обсяг продукції, робіт, послуг і нараховуватимемо амортизацію
– це
◦ очікуваний термін придатності
◦ термін придатності
◦ граничний термін придатності
◦ строк корисного використання
Первісна вартість основних засобів – це
◦ первісна переоцінена вартість за вирахуванням суми зносу
◦ сума, за якою може бути здійснений обмін активу в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами
◦ первісна або переоцінена (відновна вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості)
◦ історична (фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості
інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів
До основних засобів належать активи
◦ термін експлуатації яких більше одного року, а вартість менша 2500 грн за одиницю
◦ термін експлуатації яких менше одного року
◦ вартістю понад 500 грн за одиницю
◦ термін експлуатації яких більше одного року
Розмір усіх утримань із заробітної плати у випадках сплати аліментів чи відбування покарання у вигляді виправних
робіт не може перевищувати
◦ 50 %
◦ 33 %
◦ 20 %
◦ 75 %
Підставою для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності є
◦ лікарняний листок
◦ прохання робітника про фінансову допомогу
◦ заява про відпустку
◦ клопотання медичної установи
Відрахування єдиного соціального внеску проводяться
◦ щомісяця
◦ один раз на рік
◦ щоквартально
◦ щодня
Заробітна плата – це
◦ винагорода за виконану роботу
◦ оплата виконаних робіт, наданих послуг
◦ оплата нічних годин
◦ оплата понадурочної роботи
Заробітна плата працівника, що розраховується шляхом перемноження кількості одиниць виробленої продукції та
розцінки за одиницю продукції, є заробіток при
◦ прямій відрядній системі
◦ відрядно-прогресивній системі
◦ непрямій системі
◦ акордній
Акордна система оплати праці нараховується працівникам
◦ на весь комплекс робіт із зазначенням кінцевого строку його виконання
◦ на тарифний заробіток з врахуванням середнього коефіцієнта норм виробітку
◦ на тарифний заробіток та премії за досягнення певних результатів роботи
◦ шляхом перемноження кількості одиниць виробленої продукції та розцінки за одиницю продукції
Нарахування заробітної плати працівникам підприємства здійснюється такими кореспонденціями
◦ всі відповіді вірні
◦ Дт 23 Кт 661
◦ Дт 91 Кт 661
◦ Дт 92 Кт 661
Фонд оплати праці – це
◦ сума грошових коштів, які виділяються для оплати праці всіх працівників організації
◦ сума грошових коштів, які виділяються для оплати праці основним працівникам підприємства
◦ сума грошових коштів, які виділяються для оплати праці допоміжних працівників
◦ всі відповіді вірні
Оплата роботи в понаднормовий час здійснюється
◦ у подвійному розмірі
◦ не менше тримісячного середнього заробітку
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◦ відповідно до генеральної угоди
◦ не менше 20 % тарифної ставки
99. Додаткова заробітна плата – це
◦ винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво і за особливі умови
праці
◦ винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці
◦ винагорода за вислугу років, стаж роботи
◦ винагорода працівникам, що працюють без звільнення від основної роботи
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Тема :: Фінансовий аналіз
100. Баланс – це
◦ звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства
◦ звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду
◦ звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та
власний капітал
◦ звіт, який відображає надходження і видатки грошових коштів у результаті діяльності підприємства у
звітному періоді
101. Звіт про фінансові результати – це
◦ звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства
◦ звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду
◦ звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та
власний капітал
◦ звіт, який відображає надходження і видатки грошових коштів у результаті діяльності підприємства у
звітному періоді
102. Звіт про власний капітал – це
◦ звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства
◦ звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду
◦ звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та
власний капітал
◦ звіт, який відображає надходження і видатки грошових коштів у результаті діяльності підприємства у
звітному періоді
103. Звіт про рух грошових коштів – це
◦ звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства
◦ звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду
◦ звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та
власний капітал
◦ звіт, який відображає надходження і видатки грошових коштів у результаті діяльності підприємства у
звітному періоді
104. Адитивна модель факторної системи – це
◦ результативний показник, що представлений у вигляді алгебричної суми показників-факторів
◦ результативний показник визначається як добуток факторних показників
◦ результативний показник розраховують як співвідношення факторних показників
◦ поєднання в різних комбінаціях адитивної, мультиплікативної чи кратної моделей
105. Мультиплікативна модель факторної системи – це
◦ результативний показник, що представлений у вигляді алгебричної суми показників-факторів
◦ результативний показник визначається як добуток факторних показників
◦ результативний показник розраховують як співвідношення факторних показників
◦ поєднання в різних комбінаціях адитивної, мультиплікативної чи кратної моделей
106. Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховується як відношення
◦ вартості основних засобів, що вибули за звітний період до первісної вартості основних засобів на кінець
цього ж періоду
◦ вартості основних засобів, що вибули за звітний період, до первісної вартості основних засобів на початок
цього ж періоду
◦ вартості основних засобів, що вибули за звітний період, до залишкової вартості основних засобів на початок
цього періоду
◦ вартості основних засобів, що вибули за звітний період, до залишкової вартості основних засобів на кінець
цього періоду
107. До складу фінансової звітності за НП(С)БО входять
◦ активи, зобов’язання, доходи і витрати, власний капітал
◦ баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни власного капіталу
◦ баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий стан, пояснювальна записка
◦ баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки
108. Найбільш ліквідні активи
◦ грошові кошти та їх еквіваленти
◦ товари
◦ одержані векселі
◦ дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
109. Яка форма фінансової звітності містить інформацію для оцінки джерел формування і напрямів витрачання коштів
◦ баланс
◦ звіт про фінансові результати
◦ звіт про рух грошових коштів
◦ звіт про власний капітал
110. До детермінованих моделей не належить
◦ адитивна модель
◦ кратна модель
◦ мультиплікативна модель
◦ правильної відповіді немає
111. Бухгалтерський баланс являє собою звіт про стан справ підприємства
◦ за декілька років

Сторінка 10 з 27

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

◦ на певну дату
◦ за звітний період
◦ за попередній і звітний періоди
Як розподілено грошовий потік у звіті про рух грошових коштів
◦ За інвестиційною та фінансовою діяльністю
◦ за операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю
◦ за операційною та інвестиційною діяльністю
◦ за операційною та фінансовою діяльністю
Як обчислити рентабельність чистого грошового потоку
◦ як відношення валового додатного потоку до валового від'ємного потоку
◦ як відношення чистого прибутку до чистого грошового потоку
◦ як відношення чистого руху коштів до від'ємного потоку
◦ як відношення чистого руху коштів до валового додатного потоку
Залучені фінансові ресурси підприємства включають
◦ позики банківських установ, одержані аванси під поставку готової продукції, борги постачальникам за
одержані ТМЦ, емісійний дохід
◦ позики банківських установ, нерозподілений прибуток, кредиторська заборгованість
◦ позики банківських установ, дооцінка основних засобів, борги постачальникам за одержані цінності
◦ позики банківських установ, не виплачені доходи персоналу з оплати праці, борги постачальникам за
одержані ТМЦ
Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується як відношення
◦ залишкової вартості основних засобів до їх первісної вартості
◦ величини зносу до первісної вартості основних засобів
◦ первісної вартості основних засобів до величини їх зносу
◦ величину зносу основних засобів до їх залишкової вартості
Яка форма фінансової звітності містить інформацію стосовно оборотних активів підприємства
◦ звіт про власний капітал
◦ звіт про рух грошових коштів
◦ звіт про фінансові результати
◦ баланс
Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення
◦ чистого прибутку до величини власного капіталу
◦ чистого прибутку до величини статутного капіталу
◦ чистого доходу від реалізації продукції до величини власного капіталу
◦ власний капітал до чистого доходу від реалізації продукції
Метою внутрішнього фінансового аналізу є
◦ оцінка й економічна діагностика фінансового стану підприємства за даними лише публічної звітності та
поверхневий аналіз прибутку і рентабельності
◦ оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства
◦ забезпечення планомірного надходження грошових коштів і розміщення власного та позикового капіталу
так, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, отримання максимального
прибутку та виключення ризику банкрутства
◦ пошук шляхів запобігання банкрутству підприємства та зниження фінансового ризику
Основні складові частини майна підприємства
◦ необоротні та оборотні активи
◦ дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість
◦ дебіторська заборгованість, основні засоби, короткострокові кредити банків
◦ необоротні активи, оборотні активи, поточні зобов’язання
До внутрішніх користувачів фінансової інформації належать
◦ акціонери підприємства
◦ кредитори підприємства
◦ постачальники підприємства
◦ менеджери підприємства
Яка група статей балансу підприємства містить грошові кошти та їх еквіваленти
◦ нематеріальні активи
◦ власний капітал
◦ оборотні активи
◦ поточні фінансові інвестиції
До необоротних активів підприємства належать
◦ виробничі запаси
◦ мобільні активи
◦ кошти в розрахунках
◦ основні засоби
Система показників ефективності використання позикового капіталу включає наступні коефіцієнти
◦ рентабельність позикового капіталу, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт
оборотності дебіторської заборгованості
◦ рентабельність позикового капіталу, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт
оборотності запасів
◦ рентабельність позикового капіталу, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт
оборотності власного капіталу
◦ рентабельність позикового капіталу, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, коефіцієнт
оборотності поточних зобов’язань
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124. Метою зовнішнього фінансового аналізу є
◦ оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства
◦ оцінка й економічна діагностика фінансового стану підприємства за даними лише публічної звітності та
поверхневий аналіз прибутку і рентабельності
◦ забезпечення планомірного надходження грошових коштів і розміщення власного та позикового капіталу
так, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, отримання максимального
прибутку та виключення ризику банкрутства
◦ пошук шляхів запобігання банкрутству підприємства та зниження фінансового ризику
125. До складу оборотних активів підприємства входять
◦ статутний капітал, довгострокові фінансові вкладення, заборгованість постачальникам за матеріальні
цінності, прибуток минулих років
◦ виробничі запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції
◦ незавершене виробництво, залишки готової продукції на складі, кредиторська заборгованість, залишок
грошових коштів на розрахунковому рахунку
◦ короткострокові фінансові вкладення, сировина і матеріали, заборгованість із заробітної плати,
нерозподілений прибуток
126. Коефіцієнт вводу основних засобів розраховується як відношення
◦ вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до первісної вартості основних засобів на кінець
цього самого періоду
◦ вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до первісної вартості основних засобів на початок
цього самого періоду
◦ вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до їх залишкової вартості
◦ вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до середньорічної вартості активів
127. За допомогою горизонтального аналізу визначається
◦ зміна показників звітного періоду порівняно з попереднім періодом
◦ структура джерел формування майна підприємства
◦ розрахунок співвідношення абсолютних показників
◦ структура майна підприємства
128. Тривалість оборотності запасів – це
◦ показник ділової активності
◦ показник фінансової стійкості підприємства
◦ показник майнового стану
◦ показник рентабельності
129. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення
◦ грошових коштів і поточних фінансових інвестицій до величини поточних зобов’язань підприємства
◦ грошових коштів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості до величини зобов’язань
підприємства
◦ грошових коштів і поточних фінансових інвестицій до величини довгострокових зобов’язань підприємства
◦ грошових коштів до величини довгострокових зобов’язань підприємства
130. Найбільш термінові зобов’язання – це
◦ відстрочені податкові зобов’язання
◦ кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
◦ дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
◦ довгострокові кредити банків
131. Майновий стан підприємства характеризують такі показники
◦ коефіцієнт зносу основних засобів
◦ показники прибутковості
◦ коефіцієнт фінансової стійкості
◦ коефіцієнт оборотності активів
132. Прийоми оцінювання фінансового стану підприємства – це
◦ вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз, факторний аналіз
◦ аналіз платоспроможності, коефіцієнтний аналіз
◦ аналіз кредитоспроможності, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз
◦ аналіз ліквідності, коефіцієнтний аналіз, факторний аналіз
133. До зовнішніх користувачів фінансової звітності належать
◦ акціонери підприємства
◦ працівники підприємства
◦ менеджери підприємства
◦ керівник підприємства
134. Ефективність використання матеріальних ресурсів характеризує такий показник
◦ матеріаловіддача
◦ продуктивність праці
◦ прибутковість
◦ фондовіддача
135. Ефективність використання трудових ресурсів характеризує такий показник
◦ матеріаловіддача
◦ продуктивність праці
◦ матеріаломісткість
◦ фондовіддача
136. Ефективність використання основних засобів характеризує такий показник
◦ матеріаловіддача
◦ продуктивність праці
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

◦ матеріаломісткість
◦ фондовіддача
Які показники можна обчислити, користуючись виключно інформацією, що міститься у балансі підприємства
◦ показники ліквідності
◦ показники рентабельності
◦ показники інтенсивності використання засобів
◦ показники забезпеченості підприємства ресурсами
За яким показником оцінюється фінансова стійкість підприємства
◦ коефіцієнт рентабельності
◦ коефіцієнт абсолютної ліквідності
◦ коефіцієнт фінансової автономії
◦ коефіцієнт фондовіддачі
До якої групи показників належить коефіцієнт автономії
◦ коефіцієнти фінансової стійкості
◦ коефіцієнти платоспроможності
◦ коефіцієнти рентабельності
◦ коефіцієнти оборотності
До якої групи фінансових коефіцієнтів належить коефіцієнт абсолютної ліквідності
◦ коефіцієнти ліквідності
◦ коефіцієнти фінансової стійкості
◦ коефіцієнти рентабельності
◦ коефіцієнти оборотності
Які витрати включають до собівартості реалізованої продукції
◦ фінансові витрати
◦ витрати на збут
◦ адміністративні витрати
◦ прямі матеріальні витрати
Які методичні прийоми застосовуються у факторному аналізі прибутку
◦ елімінування
◦ методичний прийом балансового пов'язання
◦ дисконтування грошових потоків
◦ методичні прийоми експертної оцінки
Валовий прибуток – це
◦ виручка від реалізації продукції
◦ різниця між чистим доходом від реалізації продукції та її собівартістю
◦ різниця між виручкою від реалізації та операційними витратами
◦ різниця між фактичною та плановою собівартістю реалізованої продукції
Показники ділової активності фірми – це
◦ коефіцієнт концентрації власного капіталу
◦ коефіцієнт маневреності власного капіталу
◦ оборотність кредиторської заборгованості
◦ коефіцієнт абсолютної ліквідності
У формулі розрахунку яких показників ліквідності чисельник містить величину грошових коштів
◦ маневреність власних оборотних коштів
◦ коефіцієнт абсолютної ліквідності
◦ коефіцієнт оборотності активів
◦ коефіцієнт фінансової незалежності
Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних кількох споріднених підприємств або
орієнтуючись на показники кращих підприємств галузі
◦ оперативний
◦ прогнозний
◦ порівняльний
◦ системний
Які бувають види аналізу залежно від часу їх проведення
◦ операційний, фінансовий, управлінський
◦ системний, оперативний, порівняльний, перспективний
◦ попередній, оперативний, прогнозний
◦ системний, перспективний, наступний
Прийом ланцюгових підстановок дозволяє
◦ оцінити зміну економічних показників у динаміці
◦ визначити ступінь виконання планових показників
◦ оцінити вплив факторів на результативний показник
◦ визначити середні дані за певний період
Які основні фактори впливають на зміну валового прибутку
◦ структура та асортимент реалізованої продукції
◦ адміністративні витрати
◦ витрати на збут
◦ фінансові витрати
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Тема :: Управлінський облік
150. Управлінський облік – це
◦ інтегрована система підготовки й забезпечення різних рівнів управління інтерпретованою відповідним чином
інформацією для неефективного планування, контролю та прийняття управлінських рішень
◦ інтегрована система підготовки й забезпечення різних рівнів управління інтерпретованою відповідним чином
інформацією для ефективного планування, контролю та прийняття управлінських рішень
◦ інтегрована система підготовки й забезпечення різних рівнів управління інтерпретованою відповідним чином
інформацією для ефективного планування, контролю та неприйняття управлінських рішень
◦ не інтегрована система підготовки й забезпечення різних рівнів управління інтерпретованою відповідним
чином інформацією для ефективного планування, контролю та прийняття управлінських рішень
151. Управлінський облік відрізняється від фінансового обліку
◦ деталізацією інформації
◦ спрямованістю у часі
◦ відкритістю даних
◦ усіма наведеними характеристиками
152. Фінансовий та управлінський облік
◦ використовують інформацію винятково про минулі події
◦ мають однакову мету
◦ використовують одну інформаційну систему
◦ мають вестися всіма бухгалтерами
153. Порядок ведення управлінського обліку
◦ регламентується Міністерством фінансів
◦ визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів
◦ описано у податковому законодавстві
◦ встановлюється керівництвом підприємства
154. Принципами, що притаманні лише управлінському обліку є
◦ принципи єдиного грошового вимірника та безперервності діяльності підприємства
◦ принципи бюджетного методу управління та оцінки результатів діяльності структурних підрозділів
◦ принципи обачності та автономності
◦ принципи послідовності та безперервності
155. Зовнішні користувачі інформації – це
◦ управлінці підприємства різних рівнів
◦ керівники виробничих структурних підрозділів підприємства
◦ директор підприємства та його заступники
◦ інвестори, партнери, контролюючі органи
156. Витрати – це
◦ збільшення активів та збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу
◦ зменшення економічних вигод у вигляді надходження активів або збільшення зобов’язань, які призводять до
зменшення власного капіталу
◦ зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зменшення зобов’язань, які призводять до
зменшення власного капіталу
◦ зменшення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу
157. Витратами періоду є
◦ змінні загальновиробничі витрати
◦ адміністративні витрати
◦ прямі матеріальні витрати
◦ немає правильної відповіді
158. Релевантні витрати – це
◦ витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення
◦ витрати, які не можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення
◦ витрати, які ігноруються управлінцем у процесі прийняття рішення
◦ усі наведені визначення вірні
159. Змінні витрати – це
◦ витрати, які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва продукції
◦ витрати, які не змінюються при зміні обсягу виробництва продукції
◦ витрати, які не залежать від зміни обсягу виробництва продукції
◦ немає вірної відповіді
160. Виробнича собівартість включає
◦ прямі виробничі витрати та непрямі виробничі витрати
◦ прямі виробничі витрати та витрати періоду
◦ прямі матеріальні витрати та непрямі невиробничі витрати
◦ прямі витрати на оплату праці та непрямі виробничі витрати
161. До складу повної собівартості входять
◦ прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та загальновиробничі витрати
◦ виробнича собівартість, адміністративні та збутові витрати
◦ прямі матеріальні витрати, адміністративні та збутові витрати
◦ загальновиробничі, адміністративні та збутові витрати
162. Невиробничими витратами є
◦ прямі матеріальні витрати
◦ загальновиробничі витрати
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

◦ витрати на оплату праці адміністративного персоналу
◦ амортизація обладнання, що використовується з метою виробництва продукції
При формуванні звіту про фінансові результати за умови калькулювання собівартості за повними витратами до
собівартості реалізованої продукції включаються
◦ змінні та постійні невиробничі витрат
◦ змінні виробничі та постійні невиробничі витрати
◦ змінні невиробничі та постійні виробничі витрати
◦ змінні та постійні виробничі витрати
До непрямих витрат належать
◦ ті, які не можна безпосередньо віднести на об’єкт обліку
◦ ті, які можна безпосередньо віднести на об’єкт обліку
◦ ті, які можна прямо віднести на об’єкт обліку
◦ ті, які можна прямо віднести не на об’єкт обліку
Загальновиробничі витрати – це
◦ витрати, які включаються до складу невиробничих витрат підприємства і пов’язані з обслуговуванням
основних і допоміжних виробництв
◦ витрати, які не включаються до складу виробничих витрат підприємства і пов’язані з обслуговуванням
основних і допоміжних виробництв
◦ витрати, які включаються до складу виробничих витрат підприємства і пов’язані з обслуговуванням
основних і допоміжних виробництв
◦ витрати, які включаються до складу виробничих витрат підприємства і не пов’язані з обслуговуванням
основних і допоміжних виробництв
Виручка від реалізації – це
◦ добуток ціни реалізації одиниці продукції та кількості реалізованої продукції
◦ відношення ціни реалізації одиниці продукції до кількості реалізованої продукції
◦ добуток ціни реалізації одиниці продукції та кількості виробленої продукції
◦ відношення ціни реалізації одиниці продукції до кількості виробленої продукції
Маржинальний дохід – це
◦ різниця між собівартістю та змінними витратами
◦ різниця між виручкою від реалізації та постійними витратами
◦ сума постійних витрат та операційного прибутку
◦ сума змінних витрат та операційного прибутку
До складу прямих витрат на оплату праці включається
◦ заробітна плата начальника відділу збуту
◦ витрати на оплату праці наладчика верстатів
◦ витрати на оплату праці виробничих робітників
◦ інші виплати страхування майна
Валовий прибуток – це
◦ сума виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції
◦ відношення виручки від реалізації до собівартості реалізованої продукції
◦ добуток виручки від реалізації та собівартості реалізованої продукції
◦ різниця між виручкою від реалізації та собівартістю реалізованої продукції
Прибуток, розрахований при калькулюванні собівартості за повними та змінними витратами, буде однаковий у
такому випадку
◦ коли обсяг реалізації продукції перевищує обсяг виробництва продукції в одному звітному періоді
◦ коли обсяг реалізації продукції дорівнює обсягу виробництва даної продукції в одному звітному періоді
◦ коли обсяг виробництва продукції перевищує обсяг реалізації продукції в одному звітному періоді
◦ немає правильної відповіді
Розрізняють такі два варіанти методу «директ-костинг»
◦ простий та складний
◦ складний та розвинений
◦ розвинений та залежний
◦ простий та розвинений
На якому рахунку ведеться облік витрат відрахувань на соціальні заходи (підприємство використовує 8 клас
рахунків)
◦ 81
◦ 82
◦ 93
◦ 91
Коефіцієнт маржинального доходу означає
◦ яку величину маржинального доходу не приносить кожна гривня виручки від реалізації для покриття
постійних витрат та отримання прибутку
◦ яку величину маржинального доходу приносить кожна гривня виручки від реалізації для покриття змінних
витрат та отримання прибутку
◦ яку величину маржинального доходу приносить кожна гривня виручки від реалізації для покриття постійних
витрат та отримання прибутку
◦ яку величину маржинального доходу приносить кожна гривня виручки від реалізації для покриття постійних
та змінних витрат
Коефіцієнт змінних витрат розраховується як
◦ відношення змінних витрат до виручки від реалізації
◦ добуток змінних та постійних витрат
◦ відношення змінних витрат до постійних витрат
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◦ добуток змінних витрат та виручки від реалізації
175. Точка беззбитковості – це
◦ такий обсяг діяльності, коли доходи підприємства перевищують витрати
◦ такий обсяг діяльності, коли доходи підприємства дорівнюють витратам
◦ такий обсяг діяльності, коли витрати підприємства перевищують доходи
◦ немає правильної відповіді
176. Запас міцності – це
◦ рівень поточної діяльності підприємства, що перевищує точку беззбитковості
◦ рівень поточної діяльності підприємства, що не перевищує точку беззбитковості
◦ точка беззбитковості
◦ поріг рентабельності
177. Коефіцієнт операційного важеля розраховується як
◦ добуток маржинального доходу та прибутку
◦ відношення операційного прибутку до маржинального доходу
◦ відношення маржинального доходу до операційного прибутку
◦ немає правильної відповіді
178. На якому рахунку ведеться облік витрат на оплату праці (підприємство використовує 8 клас рахунків)
◦ 66
◦ 81
◦ 93
◦ 91
179. На якому рахунку ведеться облік матеріальних витрат (підприємство використовує 8 клас рахунків)
◦ 23
◦ 80
◦ 93
◦ 91
180. Нормативний метод обліку витрат є ефективним інструментом
◦ планування
◦ оперативного контролю й прийняття рішень
◦ аналізу
◦ всі зазначені варіанти відповідей є вірними
181. Розподіл накладних витрат – це
◦ спосіб віднесення частки сукупності витрат до різних об’єктів обліку, таких як одиниця продукції чи
структурний підрозділ
◦ зміна напрямку цільового призначення витрат
◦ процес формування маржинального доходу
◦ виокремлення накладних витрат із виробничої собівартості
182. Прикладом бази розподілу накладних витрат є
◦ заробітна плата основних виробничих працівників
◦ кількість виробленої продукції
◦ нормо-години виробництва продукції
◦ всі зазначені варіанти відповідей є вірними
183. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» розрізняють таку економічну категорію
◦ нерозподілені адміністративні витрати
◦ розподілені постійні загальновиробничі витрати
◦ розподілені постійні збутові витрати
◦ нерозподілені інші операційні витрати
184. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати у тому періоді, у якому вони виникли, включаються до
◦ незавершеного виробництва
◦ собівартості готової продукції
◦ собівартості реалізованої продукції
◦ немає правильної відповіді
185. До нерелевантних витрат належать
◦ минулі витрати
◦ майбутні витрати
◦ прогнозні витрати
◦ всі варіанти відповідей є вірними
186. Процес прийняття рішення – це
◦ намір суб’єкта господарювання досягти найменш прибуткового рівня діяльності; формування альтернатив
◦ вибір найбільш вигідного для підприємства розвитку подій із наявних альтернатив
◦ розробка плану стратегічного розвитку підприємства
◦ немає правильної відповіді
187. Основними рисами прийнятого варіанта управлінського рішення мають бути
◦ новизна
◦ цілеспрямованість і своєчасність
◦ правомірність і законність
◦ всі варіанти відповідей є вірними
188. Операційними бюджетами є
◦ бюджет позики
◦ бюджет капітальних інвестицій
◦ бюджет продажу і бюджет прямих витрат на оплату праці
◦ бюджет руху грошових коштів і бюджет капітальних інвестицій
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189. На якому рахунку ведеться облік витрат на рекламу
◦ 23
◦ 93
◦ 92
◦ 91
190. Прикладом центру інвестицій є
◦ бухгалтерія підприємства
◦ підприємство в цілому
◦ відділ матеріально-технічного постачання
◦ немає правильної відповіді
191. На якому рахунку ведеться облік матеріалів
◦ 20
◦ 92
◦ 93
◦ 91
192. Керівник центру прибутку відповідає за
◦ витрати підрозділу
◦ витрати і доходи підрозділу
◦ рентабельність підрозділу
◦ немає правильної відповіді
193. На якому рахунку ведеться облік адміністративних витрат
◦ 23
◦ 92
◦ 93
◦ 91
194. Визначення облікової політики приведене
◦ в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
◦ у НП(С)БО № 16 "Витрати"
◦ в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
◦ немає правильної відповіді
195. До складу прямих матеріальних витрат включаються
◦ витрати матеріалів на обслуговування складського обладнання
◦ витрати матеріалів на ремонт кабінету головного бухгалтера
◦ вартість сировини, що утворює основу виробленої продукції
◦ витрати на утримання бази відпочинку
196. Управлінський облік як система сформувався
◦ у середині XIX століття
◦ у середині XX століття
◦ жодна відповідь не є правильною
◦ на початку ХХІ століття
197. Облік виробничих витрат ведеться на рахунках
◦ 23
◦ 92
◦ 93
◦ 95
198. П(С)БО № 16 "Витрати" передбачено
◦ п’ять елементів витрат операційної діяльності
◦ чотири елементи витрат операційної діяльності
◦ три елементи витрат операційної діяльності
◦ шість елементи витрат операційної діяльності
199. Собівартість реалізованих товарів визначається
◦ за П(С)БО № 9 "Запаси"
◦ за П(С)БО № 16 "Витрати"
◦ П(С)БО № 15 "Доходи"
◦ П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість"
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Тема :: АРМ бухгалтера
200. Вкажіть, в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) аналітичний облік називається
багаторівневим, якщо
◦ один із субконто рахунку є багаторівневим довідником
◦ план рахунків є багаторівневим
◦ первинні документи є багаторівневими
◦ вірна відповідь в переліку відсутня
201. Вкажіть, кількість етапів введення початкового сальдо в програму «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для
України)
◦ 2 етапи
◦ 3 етапи
◦ 4 етапи
◦ 7 етапів
202. Вкажіть, за допомогою якого документу в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
здійснюють введення початкових залишків по кредиторській заборгованості
◦ «Рахунок на оплату покупцю»
◦ «Реалізація товарів і послуг»
◦ «Введення початкових залишків»
◦ «Надходження товарів і послуг»
203. Зазначте, який із вказаних документів в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) не
знаходиться в меню «Заробітна плата»
◦ «Прийняття на роботу»
◦ «Нарахування заробітної плати працівникам організації»
◦ «Заробітна плата до виплати організації»
◦ вірна відповідь в запропонованому переліку відсутня
204. Зазначте, який із вказаних документів в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) не
знаходиться в меню «Заробітна плата»
◦ «Звільнення з організації»
◦ «Нарахування заробітної плати працівникам організації»
◦ «Заробітна плата до виплати організації»
◦ вірна відповідь в запропонованому переліку відсутня
205. Вкажіть, який із зазначених етапів не належить до етапів введення початкових залишків в програмі «1С:
Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ визначення дати початку введення початкових залишків в програму
◦ етап безпосереднього введення залишків
◦ визначення дати закінчення введення початкових залишків в програму
◦ перевірка правильності введення початкових залишків
206. Зазначте, який із вказаних документів в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) не
знаходиться в меню «Заробітна плата»
◦ «Кадрове переміщення»
◦ «Нарахування заробітної плати працівникам організації»
◦ «Заробітна плата до виплати організації»
◦ вірна відповідь в запропонованому переліку відсутня
207. Зазначте, який документ в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) забезпечує реєстрацію
переміщення працівників підприємства на інше робоче місце (посаду)
◦ «Кадри»
◦ «Прийом на роботу в організацію»
◦ «Кадрове переміщення»
◦ «Звільнення з організації»
208. Вкажіть, який із запропонованих документів не забезпечує ведення кадрового обліку в програмі «1С: Бухгалтерія
8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Нарахування заробітної плати»
◦ «Прийом на роботу в організацію»
◦ «Звільнення з організації»
◦ «Кадрове переміщення»
209. Вкажіть, яким документом в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) забезпечується
операція придбання основних засобів у постачальника (до процесу їх введення в експлуатацію)
◦ «Надходження товарів і послуг»
◦ «Звіт виробництва за зміну»
◦ «Вимога-накладна»
◦ «Рахунок на оплату постачальнику»
210. Вкажіть, для чого призначений документ «Прийняття до обліку ОЗ» в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової
конфігурації для України)
◦ для відображення прийняття основних засобів в бухгалтерському обліку
◦ для відображення прийняття основних засобів в податковому обліку
◦ для відображення переміщення основних засобів з одного цеху в інший
◦ для відображення прийняття основних засобів в бухгалтерському і податковому обліку
211. Вкажіть, в якому документі в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) відображаються
початкові залишки за рахунком 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»
◦ «Надходження товарів і послуг»
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212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

◦ в операціях, виконаних ручним введенням в програму
◦ «Введення початкових залишків по основних засобах»
◦ «Рахунок на оплату постачальнику»
Зазначте, з якою періодичністю в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) здійснюється
розрахунок амортизації
◦ щомісячно
◦ щотижнево
◦ при введенні в експлуатацію основних засобів
◦ щоденно
Вкажіть, який документ із запропонованого переліку знаходиться в підменю «Основні засоби» головного меню
програми «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Надходження товарів і послуг»
◦ «Прийняття до обліку основних засобів»
◦ «Амортизація нематеріальних активів»
◦ «Рахунок на оплату покупцю»
Вкажіть, яким чином в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) здійснюється розподіл
витрат майбутніх періодів
◦ шляхом рівномірного розподілу загальної суми витрат на необхідний період, що встановлюється
користувачем
◦ шляхом обов’язкового списання витрат на початку поточного періоду
◦ шляхом обов’язкового списання витрат в кінці звітного періоду
◦ шляхом обов’язкового списання першої частини витрат на початку поточного періоду, а другої частини – в
кінці
Вкажіть, що розуміють під терміном «переділ» в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ процес розподілу прибутку підприємства
◦ етап введення бухгалтерської документації
◦ етап виробництва, що закінчується отриманням готового продукту (або частково готового продукту)
◦ частина виробничого відділу підприємства
Вкажіть, в якому підменю головного меню програми «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
міститься документ «Платіжне доручення вихідне»
◦ підменю «Операції»
◦ підменю «Підприємство»
◦ підменю «Каса»
◦ підменю «Банк»
Вкажіть, яка із запропонованих довідок-розрахунків не передбачена конфігурацією програми «1С: Бухгалтерія
8.1» (типової конфігурації для України)
◦ довідка-розрахунок «Списання витрат майбутніх періодів»
◦ довідка-розрахунок «Розподіл адміністративних витрат»
◦ довідка-розрахунок «Собівартість продукції і послуг»
◦ вірна відповідь в запропонованому переліку відсутня
Зазначте, який із вказаних методів не є методом розподілу загальновиробничих витрат в програмі «1С: Бухгалтерія
8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «об’єм випуску»
◦ «розмір дебіторської / кредиторської заборгованості»
◦ «оплата праці»
◦ «прямі витрати»
Вкажіть, для чого призначений набір звітів «Довідки-розрахунки» в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової
конфігурації для України)
◦ для встановлення способу розподілу загальновиробничих витрат
◦ для виконання регламентних операцій та розрахунку прибутку/збитку за звітний період
◦ для закриття звітного періоду (списання доходів та витрат на 79 рахунок)
◦ для створення облікової документації, що підтверджує результати проведення регламентних операцій щодо
закриття облікового періоду
Зазначте вірний шлях до довідок-розрахунків в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Операції» – «Довідки-розрахунки»
◦ «Операції» – «Спеціальні операції» – «Довідки-розрахунки»
◦ «Операції» – «Регламентні операції» – «Довідки-розрахунки»
◦ «Операції» – «Регламентні операції» – «Довідки»
Вкажіть, як називається в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) спосіб розрахунку
собівартості готової продукції, що припускає ручне задання порядку переділів
◦ по переділах
◦ по змінах
◦ по працівникам
◦ по покупцям / постачальникам
Вкажіть, яка із запропонованих довідок-розрахунків не передбачена конфігурацією програми «1С: Бухгалтерія
8.1» (типової конфігурації для України)
◦ довідка-розрахунок «Списання витрат майбутніх періодів»
◦ довідка-розрахунок «Розподіл збутових витрат»
◦ довідка-розрахунок «Собівартість продукції і послуг»
◦ вірна відповідь в запропонованому переліку відсутня
Вкажіть, яка із наведених операцій в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) не належить
до регламентних операцій (операцій щодо закриття облікового періоду)
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224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

◦ переоцінка вартості запасів
◦ нарахування заробітної плати
◦ переоцінка валютних засобів
◦ списання витрат майбутніх періодів
Зазначте, який результат можна отримати в разі натискання кнопки «Розшифровка» при формуванні звітності в
програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ автоматичне заповнення всіх необхідних показників звітності
◦ табличний документ, що містить опис алгоритму заповнення певних показників
◦ заповнений бланк звітності, що готовий до друку
◦ чистий бланк звітності, що готовий до друку
Вкажіть, що таке регламентовані звіти в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ звіти, форма і порядок заповнення, а також терміни і порядок представлення яких визначено керівництвом
підприємства
◦ звіти, які є обов’язковими для архівування в програмі
◦ звіти, форма і порядок заповнення, а також терміни і порядок представлення яких визначається
відповідними державними структурами
◦ звіти, що готуються та подаються регламентними підрозділами підприємства
Вкажіть, за допомогою якого документу забезпечується процедура закриття облікового періоду в програмі «1С:
Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Закриття місяця»
◦ «Завершення роботи»
◦ «Завершення діяльності»
◦ «Закриття операцій»
Вкажіть, яким кольором позначені комірки регламентованих звітів, що доступні для редагування користувачами в
програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ жовтим
◦ білим
◦ зеленим
◦ синім
Вкажіть, як називаються в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) документи, форма,
порядок заповнення, терміни і порядок представлення яких визначаються державними органами
◦ регламентовані константи
◦ аналітичні звіти
◦ декларовані звіти
◦ регламентовані звіти
Вкажіть кількість етапів введення початкового сальдо в програму «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для
України)
◦ 3 етапи
◦ 4 етапи
◦ 5 етапів
◦ 6 етапів
Вкажіть, яким документом в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) забезпечується
оприбуткування на склад готової продукції за фактичною кількістю та плановою собівартістю
◦ «Звіт виробництва за зміну»
◦ «Вимога-накладна»
◦ «Реалізація товарів та послуг»
◦ «Надходження товарів та послуг»
Вкажіть, в якому підменю головного меню програми «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
міститься документ «Вимога-накладна»
◦ підменю «Виробництво»
◦ підменю «Підприємство»
◦ підменю «Операції»
◦ підменю «Купівля»
Вкажіть, які способи здійснення виплати заробітної плати можливі в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової
конфігурації для України)
◦ через банк, юридичних і фізичних осіб
◦ через банк і касу
◦ через банк, касу і контрагентів
◦ через банк, касу і юридичних осіб
Вкажіть завершальний етап процесу розрахунку оплати праці в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової
конфігурації для України)
◦ автоматично, шляхом натискання кнопки «Додати»
◦ автоматично, шляхом натискання кнопки «Заповнити»
◦ автоматично, шляхом натискання кнопки «Розрахувати»
◦ автоматично, шляхом натискання кнопки «Запам’ятати»
Вкажіть, яким підменю головного меню програми «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
необхідно скористатись для формування оборотно-сальдової відомості
◦ підменю «Звіти» – «Регламентовані звіти» – «Оборотно-сальдова відомість»
◦ підменю «Звіти» – «Оборотно-сальдова відомість»
◦ підменю «Організації» – «Звіти» – «Оборотно-сальдова відомість»
◦ підменю «Організації» – «Регламентовані звіти» – «Оборотно-сальдова відомість»
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235. Вкажіть, в якому підменю головного меню програми «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
знаходиться документ «Рахунок на оплату покупцю»
◦ підменю «Банк»
◦ підменю «Купівля»
◦ підменю «Продаж»
◦ підменю «Операції»
236. Вкажіть, в якому підменю головного меню програми «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
знаходиться документ «Рахунок на оплату постачальнику»
◦ підменю «Банк»
◦ підменю «Купівля»
◦ підменю «Продаж»
◦ підменю «Операції»
237. Вкажіть, який документ використовується в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) для
виписки рахунку покупцеві
◦ «Банківський рахунок»
◦ «Платіжне доручення вихідне»
◦ «Рахунок на оплату покупцю»
◦ «Реалізація товарів і послуг»
238. Вкажіть, який документ використовується для реєстрації рахунку постачальника в програмі «1С: Бухгалтерія
8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Рахунок на оплату постачальнику»
◦ «Платіжне доручення вхідне»
◦ «Платіжне доручення вихідне»
◦ «Рахунок на сплату покупцю»
239. Вкажіть, який документ використовується для реєстрації відвантаження готової продукції покупцю в програмі «1С:
Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Рахунок на оплату постачальнику»
◦ «Надходження товарів та послуг»
◦ «Платіжне доручення вихідне»
◦ «Реализація товарів і послуг»
240. Вкажіть, який документ використовується для реєстрації сплати через банк грошових коштів постачальнику в
програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Рахунок на сплату постачальнику»
◦ «Надходження товарів і послуг»
◦ «Платіжне доручення вихідне»
◦ «Платіжне доручення вхідне»
241. Вкажіть, який документ використовується для реєстрації надходження грошових коштів від покупця в програмі «1С:
Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Надходження товарів і послуг»
◦ «Платіжне доручення вихідне»
◦ «Рахунок на сплату покупцю»
◦ «Платіжне доручення вхідне
242. Вкажіть, який документ використовується для введення початкових залишків з оплати праці в програмі «1С:
Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Зарплата до виплати організацій»
◦ «Нарахування зарплати»
◦ «Введення початкових залишків по зарплаті»
◦ «Операції, введені вручну»
243. Вкажіть, який документ використовується для реєстрації нарахування оплати праці в програмі «1С: Бухгалтерія
8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Зарплата до виплати організацій»
◦ «Нарахування зарплати»
◦ «Введення початкових залишків по зарплаті»
◦ «Операції, введені вручну»
244. Вкажіть, який документ використовується для реєстрації фактичного надходження сировини і матеріалів від
постачальників в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Рахунок на оплату постачальнику»
◦ «Надходження товарів та послуг»
◦ «Платіжне доручення вхідне»
◦ «Платіжне доручення вихідне»
245. Вкажіть, який документ використовується для введення початкових залишків по сировині, матеріалах, готовій
продукції та товарах в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Операції, введені вручну»
◦ «Платіжне доручення вхідне»
◦ «Платіжне доручення вихідне»
◦ «Введення початкових залишків»
246. Вкажіть, який документ можна ввести на основі документа «Рахунок на оплату покупцю» в програмі «1С:
Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Надходження товарів і послуг»
◦ «Реалізація товарів і послуг»
◦ «Авансовий звіт»
◦ «Звіт виробництва за зміну»
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247. Вкажіть, який документ можна ввести на основі документа «Рахунок на оплату постачальнику» в програмі «1С:
Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
◦ «Надходження товарів і послуг»
◦ «Реалізація товарів і послуг»
◦ «Звіт виробництва за зміну»
◦ «Вимога-накладна»
248. Вкажіть, який документ передбачено в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України) для
введення початкових залишків по субрахунку «131»
◦ «Надходження товарів і послуг»
◦ «Введення початкових залишків по основних засобах»
◦ «Реалізація товарів і послуг»
◦ «Списання основних засобів»
249. Вкажіть, яким підменю головного меню програми «1С: Бухгалтерія 8.1» (типової конфігурації для України)
необхідно скористатись для формування оборотно-сальдової відомості
◦ підменю «Звіти» – «Регламентовані звіти» – «Оборотно-сальдова відомість»
◦ підменю «Звіти» – «Оборотно-сальдова відомість»
◦ підменю «Організації» – «Звіти» – «Оборотно-сальдова відомість»
◦ підменю «Організації» – «Оборотно-сальдова відомість»

Сторінка 22 з 27

Тема :: Податкова система
250. Риса, яка найбільш притаманна податковій системі України
◦ системність
◦ висока мобільність
◦ фіскальний характер
◦ досконалість
251. Надходження від яких податків переважають у доходах державного бюджету України
◦ непрямих податків
◦ екологічних податків
◦ платежів за ресурси
◦ інші доходи та обов’язкові платежі
252. Який податок займає найбільшу питому вагу у структурі доходів державного бюджету України
◦ екологічний податок
◦ податок на додану вартість
◦ туристичний збір
◦ єдиний податок
253. Податки – це
◦ обов’язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів
◦ обов’язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна
◦ обов’язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно
до законів про оподаткування
◦ усі відповіді правильні
254. Яка ознака притаманна податкам
◦ встановлюються за умови певної еквівалентності відносин платника з державою
◦ встановлюються для утримання окремих верств населення
◦ мають обов’язковий характер
◦ вірної відповіді немає
255. У чому полягає фіскальна функція податків
◦ забезпечення фінансування та надходження грошових коштів до бюджетів усіх рівнів
◦ у застосуванні штрафних санкцій до порушників податкового законодавства
◦ у проведенні перевірок суб’єктів підприємницької діяльності
◦ підвищення ставок та розмірів податкових платежів
256. Податкова база – це
◦ фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова
ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання
◦ це особа, що сплачує податки
◦ це сукупність базових ідей, застосовуваних у податковій сфері
◦ це перелік загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що стягуються у державі
257. Залежно від об’єкта оподаткування податки поділяються
◦ загальнодержавні та місцеві
◦ прямі і непрямі
◦ податки на доходи, на майно і на споживання
◦ розкладні та окладні
258. Грошова сума, з якої стягують податок – це
◦ податкова квота
◦ податкова ставка
◦ податкова база
◦ податковий тягар
259. Носій податку
◦ це суб’єкт підприємницької діяльності, який сплачує податки
◦ це особа, на яку покладається тягар зі сплати податку в результаті процесу перекладання податків
◦ це юридична особа, яка сплачує прямі податки за рахунок доходів, отриманих від реалізації товарів і послуг
◦ це бюджет відповідного рівня, до якого надходять податки чи збори
260. Об’єкт оподаткування – це
◦ це 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
◦ це фізична величина, щодо якої нараховується податок
◦ це вартісна величина, щодо якої нараховується податок
◦ це особа, на яку законом покладено обов’язок сплачувати податок
261. Податкові пільги – це
◦ податкове вирахування (знижка), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору
◦ встановлення зниженої ставки податку та збору
◦ звільнення від сплати податку та збору
◦ всі відповіді вірні
262. Податкова система – це
◦ сукупність окремих ланок фінансових відносин, за допомогою яких держава формує і розподіляє
централізовані фонди грошових ресурсів
◦ сукупність обов’язкових платежів до бюджетів, що справляються в державі
◦ сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються у законодавчому порядку
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◦ правильної відповіді немає
263. Сутність принципу оподаткування „єдиний підхід до встановлення податків та зборів” полягає
◦ у забезпеченні однакового підходу до суб’єктів господарювання при визначенні обов’язків щодо сплати
податків і зборів
◦ у визначенні на законодавчому рівні єдиного підходу щодо усіх обов’язкових елементів податку
◦ у тому, що кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені Податковим кодексом податки та збори,
платником яких вона є
◦ у забезпеченні сплати рівних податків і зборів на рівні прибутку і пропорційно більших податків і зборів – на
більші доходи
264. Податкова політика – це
◦ заходи держави у сфері встановлення, справляння і контролю за надходженням податків
◦ динамічний процес діяльності держави, який змінюється і коригується у зв’язку з об’єктивною необхідністю
розвитку фінансових відносин
◦ сталий процес діяльності держави, який не потребує коригування у зв’язку з уже затвердженими
економічною та фінансовою програмами розвитку країни
◦ фіскальний інструмент формування доходів бюджету
265. Головним інструментом здійснення податкової політики є
◦ фонд нагромадження підприємств
◦ грошові фонди підприємств
◦ державний бюджет
◦ державні цільові фонди
266. Податкова робота – це
◦ діяльність платників і органів державної фіскальної служби, спрямована на внесення податків і зборів
(обов’язкових платежів) до бюджету і контролю за платежами
◦ сплата податків та зборів
◦ заповнення податкових декларацій
◦ розрахунок податкових платежів
267. Особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ в органі державної фіскальної служби за своїм
місцезнаходженням у разі якщо:
◦ було виявлено порушення податкового законодавства
◦ загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних
місяців, сукупно перевищує 300 гривень (без ПДВ)
◦ загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних
місяців, сукупно перевищує 1 млн гривень (без ПДВ)
◦ підприємство планує здійснювати експортні операції
268. Коли необхідно подати податкову декларацію з ПДВ, якщо звітний (податковий) період – місяць
◦ протягом календарного року
◦ протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду
◦ за вимогою податкового інспектора
◦ термін необмежений
269. Коли здійснюється сплата податків та інших обов’язкових платежів
◦ протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової
декларації
◦ протягом календарного року
◦ за вимогою податкового інспектора
◦ термін необмежений
270. Документ, що засвідчує право на одержання податкового кредиту, це
◦ паспорт
◦ ідентифікаційний код
◦ податкова накладна з ПДВ
◦ заява платника податків
271. Операції з продажу путівок на санаторно-курортне лікування осіб віком до 18 років
◦ оподатковуються за ставкою 20 %
◦ оподатковуються за ставкою 0 %
◦ звільнені від оподаткування ПДВ
◦ не є об’єктом оподаткування
272. Що є податковим періодом зі сплати ПДВ, якщо платник податку на додану вартість має обсяг операцій,
оподатковуваних ПДВ, за попередній календарний рік 730,5 тис. грн.
◦ день
◦ місяць
◦ декада
◦ півріччя
273. За якими ставками здійснюється обчислення сум акцизного податку для тютюнових виробів
◦ ставки встановлюються залежно від виду тютюну
◦ у твердих сумах з одиниці реалізованого товару
◦ за ставками у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару одночасно,
але не менше встановленого мінімального податкового зобов’язання
◦ вірних відповідей немає
274. Митний тариф України – це
◦ систематизоване зведення ставок непрямих податків, що діють в Україні
◦ систематизоване зведення ставок мита
◦ вартість товару, що ввозиться або вивозиться, на момент перетину митного кордону
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◦ вірних відповідей немає
275. Митна вартість – це
◦ це ціна товару, що обумовлена в контракті
◦ це ціна товару, що ввозиться або вивозиться, на момент перетину митного кордону
◦ це сума мита, що сплачується до бюджету
◦ правильної відповіді немає
276. Основна ставка податку на прибуток у 2016 р.
◦ 1%
◦ 5%
◦ 18%
◦ 70%
277. Основна ставка податку на доходи фізичних осіб у 2016 р.
◦ 1 % від об’єкта оподаткування
◦ 0 % від об’єкта оподаткування
◦ 18 % від об’єкта оподаткування
◦ 70 % від об’єкта оподаткування
278. Податкова декларація, подається для платників податку на доходи фізичних осіб
◦ до 1 лютого року, що настає за звітним
◦ до 1 березня року, що настає за звітним
◦ до 1 травня року, що настає за звітним
◦ до 1 серпня року, що настає за звітним
279. Ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного податку встановлюються
◦ у межах до 1 відсотку розміру мінімальної заробітної плати
◦ у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати
◦ у межах до 100 відсотків розміру мінімальної заробітної плати
◦ становить 70 %
280. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є
◦ календарний день
◦ календарний рік
◦ півріччя
◦ звітний період не встановлено
281. Об’єктом оподаткування для платників фіксованого сільськогосподарського податку є
◦ обсяг виручки від реалізованої продукції
◦ прибуток сільськогосподарських підприємств
◦ площа сільськогосподарських угідь та земель водного фонду
◦ вірних відповідей немає
282. Базою оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин є
◦ вартість обсягів видобутих у корисних копалин для кожного виду корисної копалини
◦ тотожна об’єкту оподаткування
◦ розмір ставок плати за користування надрами
◦ вірних відповідей немає
283. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є
◦ обсяг мінеральних вод, видобутих дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами
◦ фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в системах
водопостачання
◦ обсяг виручки від реалізованої сільськогосподарської продукції
◦ вірних відповідей немає
284. Рентна плата за спеціальне використання води обчислюється виходячи з
◦ фактичних обсягів використаної води з урахуванням обсягу втрат в системах водопостачання, встановлених
у дозволі лімітів використання води, ставок плати з урахуванням коефіцієнтів
◦ фактичних обсягів транспортування води
◦ обсягу води у тому співвідношенні, у якому формується змішане джерело, що зазначається в дозволах на
спеціальне водокористування та договорах на поставку води
◦ вірних відповідей немає
285. Понадлімітне використання води оподатковується
◦ за загальними правилами
◦ в п’ятикратному розмірі
◦ не оподатковується
◦ вірних відповідей немає
286. До об’єкту оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів не відноситься
◦ деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування
◦ другорядні лісові матеріали
◦ земельна ділянка лісового фонду
◦ вірних відповідей немає
287. Загальнодержавний обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферу, скидів у водні
об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів
◦ податок на прибуток
◦ екологічний податок
◦ рентна плата
◦ туристичний збір
288. Базовий податковий період для податку на нерухоме майно дорівнює
◦ календарному дню
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◦ календарному півріччю
◦ календарному року
◦ трьом кварталам
Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та порядок сплати збору до бюджету встановлюються
◦ рішенням сільської (селищної, міської) ради
◦ Державтоінспекцією
◦ Митним кодексом України
◦ Законом України «Про автомобільний транспорт»
Завданнями податкової міліції є:
◦ запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та
провадження у справах про адміністративні правопорушення
◦ запобігання корупції в органах державної фіскальної служби та виявлення її фактів
◦ надання податкових консультацій
◦ визначення напрямів податкової політики
◦ проведення податкових перевірок
До завдань органів державної фіскальної служби належать
◦ встановлення податкових пільг
◦ формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових
платежів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб
◦ прийняття нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування
◦ прийняття законів що регулюють сплату податків та зборів в Україні
◦ всі відповіді вірні
Самозайнята особа - це
◦ платник податків, який є найманим працівником в межах підприємницької чи незалежної професійної
діяльності
◦ фізична особа звільнена від оподаткування
◦ платник податків, який є фізичною особою підприємцем
◦ фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність
◦ платник податків сферою діяльності якого є виключно сільське господарство
За ставкою ПДВ 0 % оподатковуються операції
◦ роздрібний продаж товарів в зоні митного контролю (магазини дьюті-фрі)
◦ реалізація продуктів дитячого харчування вітчизняного виробництва
◦ експорт товарів та послуг
◦ емісія цінних паперів
◦ передача товарів у схов, оренду
До підакцизних товарів в Україні не належать
◦ предмети антикваріату
◦ алкогольні напої
◦ нафтопродукти
◦ шоколад
◦ тютюнові вироби
Рентна плата за спеціальне використання води не справляється за воду
◦ що використовується для потреб рибництва
◦ що використовується для потреб водного транспорту
◦ за воду, що використовується для протипожежних потреб
◦ що використовується для потреб для потреб гідроенергетики
◦ за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених
пунктів
Згідно з податковим кодексом України контролюючими органами є
◦ митні органи
◦ податкові органи
◦ служба безпеки України
◦ податкова міліція
◦ контрольно-ревізійна служба
Податковим кодексом передбачені такі види податкових перевірок
◦ документальна, камеральна
◦ аналітична
◦ фактична
◦ облікова, фактична
◦ кримінальна
Платниками земельного податку є
◦ власники земельних ділянок
◦ землекористувачі (орендарі)
◦ органи місцевого самоврядування
◦ нерезиденти
◦ всі відповіді вірні
Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно є
◦ земельна ділянка
◦ доходи платника
◦ об’єкти житлової та комерційної нерухомості
◦ транспортні засоби
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