
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

1. Ліквідаційна вартість необоротного активу це:  

2. Знайти твердження, що не суперечить категорії МШП: 

3. До первісної вартості запасів не включаються: 

4. Припущення, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій 

вони надходили на підприємство використовується при оцінці запасів за: 

5. Матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання 

їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в 

оренду іншим особам або для цілей управління та які, як очікується, 

будуть використовуватись протягом більш одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік) це: 

6. Придбання основних засобів у постачальників оформляється 

кореспонденцією рахунків: 

7. Купівельні напівфабрикати, паливо, будівельні матеріали, сировина і 

матеріали, матеріали сільськогосподарського призначення, запасні 

частини це: 

8. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджує: 

9. До складу виробничої собівартості продукції включаються такі витрати: 

10. Операція «Визнано витрати на відрядження працівників відділу збуту 

підприємства» відображається кореспонденцією рахунків: 

11. Операція «З поточного рахунка перераховано кошти в погашення 

заборгованості перед постачальниками за попередньо отримані 

матеріали» відображається кореспонденцією рахунків: 

12. Операція «Визнано дохід у сумі нарахованої заборгованості за 

реалізовану продукцію покупцям» відображається кореспонденцією 

рахунків: 

13. Справедлива вартість активу: 

14. Операція «В касу оприбутковано кошти від підзвітних осіб» 

відображається кореспонденцією рахунків: 

15. Операція «На рахунок в банку зараховано кошти від покупців за 

реалізовану їм готову продукцію» відображається в обліку 

кореспонденцією рахунків: 

16. За календарним періодом витрати поділяють на: 

17. Продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, 

приймання, укомплектування відповідно до умов договорів із 

замовниками і відповідає технічним умовам або стандартам, це: 

18. Операція «Відображена фактична виробнича собівартість реалізованої 

продукції» відображається в обліку кореспонденцією рахунків: 

19. Операція «Оприбутковано кошти на рахунок в банку від покупців 

(інших дебіторів) за реалізовані їм основні засоби» відображається в 

обліку кореспонденцією рахунків: 

20. Основні засоби відображаються в балансі за вартістю: 

21. До еквівалентів грошових коштів відносяться високоліквідні фінансові 

інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів та: 

22. Вартість, що амортизується, це: 



23. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 

отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і 

послуг називається: 

24. Витрати на виробництво продукції, які включаються до її виробничої 

собівартості, поділяються: 

25. Підприємство, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» самостійно: 

26. Загальновиробничі витрати поділяються на: 

27. Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду 

відображає: 

28. Операція «Придбано виробничі запаси через підзвітних осіб» 

відображається в обліку кореспонденцією рахунків: 

29. Операція «Оприбутковано МШП від постачальників» відображається в 

обліку кореспонденцією рахунків: 

30. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

включається до валюти балансу: 

31. Грошові кошти в дорозі – це: 

32. Чиста вартість реалізації запасів – це: 

33. Витрати, пов’язані з поліпшенням стану основних засобів, які 

призводять до збільшення очікуваних у майбутньому економічних вигод: 

34. Операція «Нарахувана амортизація на основні засоби основного 

виробництва»  відображається в обліку кореспонденцією рахунків: 

35. Звіт підзвітної особи – це: 

36. Метод нарахування амортизації необоротних активів: 

37. Операція «Визноно витрати на відрядження адміністративного 

персоналу підприємства» в обліку відображається записом: 

38. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського 

обліку на підприємстві несе: 

39. Оприбуткована з виробництва готова продукція в поточному 

бухгалтерському обліку оцінюється за: 

40. Касові операції (надходження та видача грошових коштів) 

оформляються такими первинними документами: 

41. Перерахування до бюджету суми ПДФО, утриманого із заробітної плати 

працівників оформлюють документом: 

42. Для обліку касових операцій в національній валюті на підприємстві 

може вестись: 

43. Операція «З поточного рахунку сплачено грошові кошти за придбані 

поточні фінансові інвестиції» відображається бухгалтерським 

проведенням: 

44. Запис по синтетичному рахунку 311 "Поточні рахунки в національній 

валюті" виконується на основі: 

45. Амортизація нараховується при введенні в експлуатацію об'єкту 

основних засобів: 

46. Що означає бухгалтерський запис Д-т 374-К-т 631: 



47. Операція «Визнано витрати у сумі проведених сторонньою організацією 

проектних робіт на будівництво» у бухгалтерському обліку 

відображаються проведенням: 

48. Звіт касира – це: 

49. Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції: 

50. Об’єкт основних засобів визнається активом: 

51. Ліміт залишку готівки в касі - це: 

52. Списана безнадійна дебіторська заборгованість: 

53. Основні засоби, створені підприємством самостійно, зараховуються на 

баланс за вартістю: 

54. Які з перелічених статей витрат включаються до первісної вартості 

придбаних запасів: 

55. Гранична сума платежу з каси одного підприємства іншому протягом 

одного дня: 

56. Оцінка запасів за методом середньозваженої собівартості базується на 

припущенні, що: 

57. В якому випадку не змінюється первісна вартість основних засобів: 

58. Операція: «Списано матеріали, використані в основному виробництві» 

відображається в обліку кореспонденцією: 

59. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття або амортизації активів 

чи збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного 

капіталу підприємства це: 

60. Транспортно-заготівельні витрати на доставку матеріалів на склад в 

обліку  відображаються рахунку: 

61. Витрати, понесені при ліквідації необоротних активів в обліку 

відображаються записом: 

62. Бухгалтерський запис Д-т 901-К-т 26 означає: 

63. Планова собівартість оприбуткованої продукції становить 120000 грн., а 

її фактична собівартість – 125000 грн. Проведено коригування планової 

собівартості до фактичної в обліку буде відображено кореспонденцією 

рахунків: 

64. Планова собівартість оприбуткованої продукції становить 130000 грн., а 

її фактична собівартість – 125000 грн. Проведено коригування планової 

собівартості до фактичної в обліку буде відображено: 

65. За даними рахунку 23 «Виробництво» визначається: 

66. Податковий кредит відображається в обліку записом: 

67. Операція: «Нарахована амортизація на інші необоротні активи, що 

використовуються у допоміжних виробництвах» відображається в обліку 

записом?: 

68. Операція: «З каси видана заробітна плата працівникам» відображається 

в обліку записом: 

69. Операція «Списано нарахований знос ліквідованих об’єктів основних 

засобів» відображається в обліку записом: 

70. Чистий дохід від реалізації – це: 

71. Охарактеризувати принцип історичної (фактичної) собівартості: 



72. Операція «Відображена сума податкового кредиту з ПДВ від вартості 

придбаних у постачальників виробничих запасів (перша подія 

отримання запасів)» відображається в обліку записом: 

73. Операція «Нарахована амортизація на основні засоби 

загальновиробничого призначення» відображається в обліку записом: 

 

 

 

 


