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І. Тестові завдання
1. Оберіть правильну відповідь:
1. Відстрочені податкові зобов’язання – це сума податку на прибуток, який
сплачуватиметься в наступних періодах:
а) з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню;
б) з доходів фізичних осіб;
в) ПДВ за операціями на території України;
г) ПДВ з експортних операцій.
2. Роялті – це плата за використання:
а) матеріальних активів;
б) грошових коштів або сум заборгованостей підприємству;
в) нематеріальних активів (патентів, авторського права тощо);
г) необоротних активів (будівлі, споруди, обладнання тощо).
3. Метод обліку інвестицій, за яким балансова вартість збільшується або
зменшується на суму збільшення та зменшення частки інвестора:
а) обліку участі у капіталі;
б) амортизації собівартості;
в) справедливої вартості;
г) дисконтування.
4. 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.
5. Підприємством отримано аванс від покупців під майбутнє постачання
товарів. 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 30 Кт 681; Дт 643 Кт 644.
6. Яке з тверджень,
неправильним?

що

стосуються

управлінського

обліку,

є

а) в управлінському обліку використовуються грошові і не грошові вимірники;
б) основними користувачами інформації в управлінському обліку є зовнішні
користувачі;
в) основним об’єктом в управлінському обліку є підрозділи компанії;
г) управлінський облік не є обов’язковим у використанні.
7. При прийнятті рішення про зміну структури доцільно проаналізувати
зміну;
а) величини маржинального доходу;
б) обсягу виручки від реалізації;
в) величини змінних витрат;
г) всіх перерахованих факторів
8. У ході перевірки
встановлено,
що
підприємством
продано
комп'ютер первісною вартістю 15 000 грн., нараховано знос - 4 000 грн.
Ціна продажу комп’ютера – 13 200 грн. Бухгалтер визнав податкове
зобов'язання із ПДВ в сумі 2000 грн. Чи
допущено
порушення
нарахування податкових зобов'язань із ПДВ (в якій сумі)?
а) недоїмка 100 грн;
б) надлишково нараховано 100 грн;
в) порушень не виявлено;
г) надлишково нараховано 200 грн;
д) недоїмка 200 грн.
9. Якщо дві компанії, які мають однакову рентабельність активів на рівні
18%, отримали боргове фінансування під 24% за умов, що показник
фінансової стійкості першої компанії складає 0,35%, а другої – 0,5, то
рентабельність власного капіталу буде:
а) вищім у першої компанії;
б) вищім у другої компанії;
в) однаковим;
г) недостатньо даних.
10. Результатами державного фінансового контролю є:
а) виявлення порушень і зловживань;
б) можливість застосування коригуючих заходів, залучення винних до
відповідальності, отримання компенсації за отриману шкоду, здійснення
заходів із попередження в майбутньому таких порушень;
в) складання акту про порушення;
г) стягнення штрафних санкцій та сум несплачених податків до бюджету,
здійснення заходів із попередження в майбутньому таких порушень.
.
.
.
50. Внутрішній контроль – це:
а) процес перевірки достовірності фінансової звітності, ефективності діяльності
та дотримання законів та нормативних актів;

б) система перевірки процесу функціонування і фактичного стану об’єкта;
в) процес нагляду і перевірки виробничої і фінансової діяльності підприємства;
г)система нагляду і перевірки функціонування об’єкта.
ІІ. Варіативні/творчі/аналітичні завдання
1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту товарів підприємства
2. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в Україні
2. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.
Підприємство на кінець 2017 року класифікувало дебіторську заборгованість за
строками непогашення за трьома групами:
1 група (до 3 міс.) – 123000 грн.,
2 група (від 3 до 6 міс.) – 117000 грн.,
3 група (від 6 до 9 міс.) – 28000 грн.
Залишок резерву сумнівних боргів на кінець 2017 року - 2040 грн.
Інформацію про дебіторську заборгованість за попередні періоді наведено у таблиці:
Залишок дебіторської
Безнадійна дебіторська
Дата
заборгованості за групами
заборгованість звітного періоду
балансу
1
2
3
1
2
3
31.12.2015
86200
75400
95200
2000
1500
2300
31.12.2016
55400
77200
55400
1500
950
1400
31.12.2017
67300
88300
45300
3000
1900
1200
Разом
208900
240900
195900
6500
4350
4900
Для розрахунку резерву сумнівних боргів підприємство використовує метод
класифікації дебіторської заборгованості за терміном непогашення.
Необхідно: розрахувати резерв сумнівних боргів підприємства; відобразити
господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, вказати первинні документи.

3. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.
За даними, наведеними у таблиці:
Одиниці За попередній За звітний
Показники
виміру
період
період
1.Чистий дохід (виручка) від реалізації
тис. грн
688 891
744 752
продукції
2.Прибуток (збиток) від звичайної
тис. грн
143 457
267 336
діяльності до оподаткування
3.Середня вартість основних засобів
тис. грн
77 994
650 591
4.Середня
вартість
матеріальних
тис. грн
288 207
447 893
оборотних активів
1.Дати оцінку динаміки рентабельності активів підприємства.
2. Провести факторний аналіз динаміки рентабельності.
3.Вказати методи та інформаційну базу факторного аналізу динаміки
рентабельності.

4.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 (2х50=100 балів).
ІІ. Варіативні/творчі/аналітичні завдання – максимальна кількість балів
– 100.
1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в
15 балів (2х15=30 балів).
2. Правильно розв'язана задача № 2 оцінюється в 20 балів.
3. Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 50 балів.

