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І. Тестові завдання
1. Оберіть правильну відповідь:
1. Яку з наведених нижче статей витрат можна віднести до витрат на
продукт торгівельного підприємства:
а) собівартість реалізованих товарів;
б) заробітна плата продавців;
в) амортизація торгівельного обладнання;
г) витрати на оплату послуг охорони.
2. Сукупність непрямих витрат на виробництво продукції це:
а) адміністративні витрати;
б) інші операційні витрати;
в) виробничі накладні витрати;
г) витрати на збут.
3. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу повинен бути:
а) не менше 5 % чистого прибутку;
б) не більше 5 % чистого прибутку;
в) не менше 2 % чистого прибутку;
г) не більше 2 % чистого прибутку.
4. Підприємством реалізовано продукцію 170 од. за ціною 3,60 грн. В
обліку будуть виконані записи з нарахування доходу від реалізації:
а) Дт 36 Кт 701 612 грн та Дт 701 Кт 641 102 грн;
б) Дт 36 Кт 701 612 грн та Дт 701 Кт 641 122 грн;
в) Дт 37 Кт 701 612 грн та Дт 641 Кт 701 102 грн;
г) Дт 31 Кт 361 612 грн та Дт 641 Кт 701 102 грн.
5. Підприємством отримано аванс від покупців під майбутнє постачання
продукції. В обліку будуть виконані записи:
а) Дт 31 Кт 681 Дт 643 Кт 641;
б) Дт 681 Кт 31 Дт 643 Кт 641;
в) Дт 31 Кт 681 Дт 681 Кт 641;
г) Дт 31 Кт 681 Дт 643 Кт 644.

6. Підприємством 12.03 поточного року продано авторське право на
винахід. Амортизацію права в обліку припиняють нараховувати:
а) з 13.03 поточного року;
б) з 01.03 поточного року;
в) з 01.04 поточного року;
г) з 01.01 наступного року
7. У постачальника-неплатника ПДВ придбано запаси на суму 360,00 грн
За доставку транспортній організації сплачено 42,00 грн (в т. ч. ПДВ). В
обліку запаси будуть відображені в оцінюванні:
а) 395,00 грн;
б) 402,00 грн;
в) 360,00 грн;
г) 368,40 грн.
8.Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці
включаються:
а) до складу загальновиробничих витрат;
б) до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);
в) до складу інших операційних витрат;
г) до складу фінансових витрат.
9. Повна собівартість реалізованої продукції визначається як:
а)
підсумок
виробничої
собівартості
реалізованої
продукції,
адміністративних витрат і загальновиробничих витрат;
б) підсумок виробничої собівартості і загальновиробничих витрат;
в) результат від вирахування з виробничої собівартості продукції залишків
незавершеного виробництва;
г) 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.
10. У ході перевірки встановлено, що підприємством продано
комп'ютер вартістю 5 000 грн., нараховано знос - 4 000 грн. Ціна продажу
комп’ютера – 3 000 грн. Бухгалтер визнав податкове зобов'язання із ПДВ
в сумі 200 грн. Чи допущено порушення нарахування податкових
зобов'язань із ПДВ (в якій сумі):
а) недоїмка 100 грн;
б) надлишково нараховано 100 грн;
в) немає порушень;
г) недоїмка 300 грн.
.
50. Мета аудиту фінансових звітів – це:
а) перевірка первинної документації;

б) висловлення думку про її відповідність концептуальній основі фінансової
звітності;
в) підтвердження фінансового стану підприємства;
г) надання впевненості щодо фінансового стану підприємства

ІІ. Варіативні/творчі/аналітичні завдання
1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Методика та організація обліку, аналізу і контролю зобов’язань підприємства
2. Бухгалтерська, статистична та податкова звітність в системі управління
підприємством
2. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.
Підприємство викупило за грошові кошти 200 власних простих акцій за
номіналом 20 грн. Протягом року 150 із викуплених акцій були продані за
ціною 30 грн., а 50 акцій було анульовано.
Відобразити вплив даних операцій на капітал підприємства. Вказати
первинні документи. Скласти журнал господарських операцій.
3. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.
За даними, наведеними у таблиці:
Показник

Випуск продукції, тис. грн.
Середньорічна кількість робітників,
чол.
Середня кількість відпрацьованих
днів одним робітником за рік
Середньоденний виробіток одного
робітника, грн.

Умовне
позначе
ння

План

Факт

Відхилен Виконання
ня (+,-) плану (%)

Q

8000

12000

4000

150

Ч

100

120

20

120

Д

250

248

-2

99,2

П

320

403,2258

83,2258

126,008

1. Здійснити факторний аналіз обсягу випуску продукції
2. Вказати методи та інформаційну базу факторного аналізу обсягу
випуску продукції
3. Дати економічну інтерпретацію отриманих результатів та зробити
висновки і пропозиції, зокрема, які управлінські рішення необхідно
прийняти за результатами аналізу.
Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання – 200 балів.
І. Тестові завдання - максимальна кількість балів – 100.

Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2 х 50=100
балів).
ІІ. Варіативні/творчі/аналітичні завдання – максимальна кількість
балів – 100.
1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в
15 балів (2 х 15=30 балів).
2. Правильно розв'язана задача № 2 оцінюється в 20 балів.
3. Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 50 балів.

