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Ліцензія - це:
А) дозвіл на здійснення торгової діяльності;
В) документ, що підтверджує якість товару;
С) дозвіл на здійснення торгівлі окремими товарами;
Д) документ, що підтверджує якість товару та її відповідність діючим стандартам.
Підприємство роздрібної торгівлі може почати діяльність без дозволу:
А) відділу по контролю за цінами;
В) відділу торгівлі;
С) санітарно-епідеміологічної служби;
Д) органу пожарної безпеки.
При поверненні комітенту нереалізованого товару комісіонер має право утримати з нього:
А) плату за зберігання;
В) комісійну винагороду;
С) проценти за кредит;
Д) ануїтет.
Сума реалізованої надбавки визначається як:
А) добуток середнього процента надбавки і купівельної вартості реалізованого товару;
В) відношенням продажної вартості реалізованого товару і середнього процента надбавки;
С) відношенням купівельної вартості реалізованого товару і середнього процента надбавки;
Д) добуток середнього процента надбавки і продажної вартості реалізованого товару.
Товари, що передані на комісію обліковуються у комітента на рахунку:
А) 024; В) 281; С) 283; Д) 282.
Оприбуткована в кафе закуплена на ринку у фізичної особи рання полуниця: 2 кг по 15 грн.
за кг. Вага нетто 1,8 кг. Вартість реалізації в барі складає 40 грн. з ПДВ за кг. Сума
торгівельної надбавки складає:
А) 10 грн.; В) 25 грн.; С) 23,33 грн.; Д) 27,50 грн.
Чи може організація оптової торгівлі враховувати товари за продажними цінами:
а) так; б) ні.
Оптовий товарообіг класифікується за:
а)
призначенням; б)
формою організації;
в)
призначенням та за формою організації;
г)
участю в розрахунках.
Оприбуткування тари, вартість якої не зазначена в документах постачальника,
оформлюється:
1 - товарно-транспортною накладною;
2 - накладною;
3 - сертифікатом якості;
4 - актом по оприбуткуванню тари
Природна нестача при транспортуванні товару списується за рахунок:
А) зменшення надбавки; В) транспортно-заготівельних витрат;
С) матеріально-відповідальної особи; Д) постачальника. Природна нестача при
транспортуванні товару списується за рахунок:
А) зменшення надбавки; В) транспортно-заготівельних витрат;
С) матеріально-відповідальної особи; Д) постачальника.
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Сертифікат відповідності – це:
А) дозвіл на здійснення торгової діяльності;
В) документ, що підтверджує якість товару;
С) дозвіл на здійснення торгівлі окремими товарами;
Д) документ, що підтверджує якість товару та її відповідність діючим стандартам.
При торгівлі в розстрочку розмір кредиту не може перевищувати:
А) 60% загального заробітку кредитора; В) 50% загального заробітку кредитора;
С) 55% загального заробітку кредитора; Д) 45% загального заробітку кредитора.
При надходженні товарів на підприємство оптової торгівлі від постачальника складається
проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63;
С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт63.
Природна нестача при транспортуванні товару списується за рахунок:
А) зменшення надбавки; В) транспортно-заготівельних витрат;
С) матеріально-відповідальної особи; Д) постачальника.
Залишки на початок місяця по рахунку 282 - 10000, по рахунку 285 - 5000. Магазин одержав
товар на 36000 з ПДВ, ціна реалізації з ПДВ - 45000. Розрахувати % націнки.
А) 25,45%; В) 30,43%; С) 36,36%; Д) 50%.
Надійшов товар від постачальників на оптову базу на суму 12600 з ПДВ. Даний товар
проданий покупцям за 19000 з ПДВ. Вартість товару, який обліковувався за рахунком 281
складала:
А) 12600 грн.; В) 19000 грн.; С) 15833,33 грн.;Д) 10500 грн..
За яким курсом перераховується в рублі іноземна валюта, якщо вартість товарів, що надійшли
виражена в іноземній валюті:
а) на дату виписки супровідного документа;
б) на дату укладення договору;
в) на дату визнання витрат з придбання товарів
Розрахунки за товари, що купуються (продаються), здійснюються між суб'єктами
підприємницької діяльності:
а)
лише в готівковій формі; б) лише в безготівковій формі;
в)
як в готівковій, так і в безготівковій формі; г) в іншій формі.
Зведений документ, що підтверджує рух товарів в грошовому виразі, - це:
1 - товарно-касовий звіт; 2 - товарний звіт;
3 - звіт касира; 4 - звіт про рух тари
При реалізації комісійних товарів право власності на товар зберігається до його продажу за:
А) комісіонером; В) покупцем; С) продавцем; Д) комітентом.
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Ліцензуванню не підлягає роздрібна та оптова торгівля:
А) ліками; В) продуктами дитячого харчування;
С) зброєю; Д) пестицидами і агрохімікатами.
При реалізації комісійних товарів право власності на товар зберігається до його продажу за:
А) комісіонером; В) покупцем; С) продавцем; Д) комітентом.
При надходженні товарів для продажу на підприємстві роздрібної торгівлі від постачальника
складається проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63; С) Дт281 Кт63;Д) Дт282 Кт63.
Природна нестача при зберіганні товару списується за рахунок:
А) транспортно-заготівельних витрат; В) зменшення надбавки;
С) матеріально-відповідальної особи; Д) постачальника.
Магазин отримав товар на 36000 з ПДВ, ціна реалізації з ПДВ – 45000. Середній % націнки –
40%. Реалізовано товару на 24000 з ПДВ.
Сума реалізованої націнки складає:
А) 9600 грн; В) 4800 грн; С) 1800 грн; Д) 9999 грн.
При інвентаризації в магазині виявлена нестача товару на суму 106 грн., середній відсоток
націнки складає 30%. Природна нестача складає 42,74 грн. Яка сума буде утримана з
матеріально відповідальної особи:
А) 63,26 грн.; В) 42,74 грн.; С) 106 грн.; Д) 31,80 грн..
Чи можна включати до фактичної собівартості товарів витрати на приведення їх у стан,
придатний для використання:
а) так; б) ні; в) так, але за певних умов.
Об’єктом сертифікації є:
А) торговельна діяльність в цілому;
Б) продукція, призначена для продажу;
В) продукція, призначена для виробництва:
Г) готова продукція
Які витрати не включаються до первісної вартості запасів:
1 - відсотки за користування позикою, для придбання запасів;
2 - суми, сплачені за інформаційні послуги, пов'язані з пошуком запасів;
3 - витрати на перевезення запасів;
4 - суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству.
Надходження виробничих запасів оформляється:
1 - товарно-транспортними накладними;
2 - авансовим звітом;
3 - актом про приймання матеріалів або прибутковим ордером;
- лімітно-заборною картою.
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Не належить до торгівельної діяльності діяльність в сфері:
А) оптової торгівлі; В) роздрібної торгівлі;
С) торгівля готовою продукцією власного виробництва (окрім громадського харчування);
Д) громадського харчування.
Строк реалізації усіх комісійних товарів складає:
А) 60 календарних днів; В) 90 календарних днів;
С) 70 календарних днів; Д) 30 календарних днів.
При надходженні товарів до продажу на підприємстві роздрібної торгівлі на суму
торгівельної надбавки складається проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63; С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт285.
Товари, що передані на комісію обліковуються у комісіонера на рахунку:
А) 024; В) 281; С) 283; Д) 282.
Під час надходження від постачальника виявлена нестача товару на суму 170 грн. з ПДВ з
партії товару в 6000 грн., норма природної нестачі при транспортуванні складає 1,5%. Сума
нестачі, що належить до відшкодування постачальником складає:
А) 2,55 грн.; В) 95 грн.; С) 80 грн.; Д) 2,12 грн.
Комітент передав комісіонеру товари продажною вартістю 13000 грн. з ПДВ. Балансова
вартість переданих товарів 10100 грн. без ПДВ. Винагорода 10% утримується комісіонером.
Яка вартість товару буде враховуватись комітентом по рахунку 283:
А) 10100 грн.; В) 13000 грн.; С) 11700 грн. Д) 12120 грн..
За якими цінами слід враховувати сировину і товари в коморах підприємств громадського
харчування:
а) за вартістю придбання; б) за продажними цінами;
в) за вартістю придбання або продажними цінами.
До запасів не включають:
А) готову продукцію; Б) сировину й матеріали;
В) статутний капітал; Г) товари.
Оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою за грошові кошти, відображається
проводкою:
А) Д-т23 К-т31; Б) Д-т91 К-т20; В) Д-т20 К-т372; С) Д-т20 К-т 30.
Оприбутковано товари, отримані від постачальника, якщо покупець став їх власником:
а) Д 28 К 63; Д 64 К 63;
б) Д 36 К 70; Д 70 К 641;
в) Д 90 К 28; Д 31 К 36.
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Забороняється зберігання на торговому підприємстві:
А) товару з закінченим строком реалізації; В) проданого товару;
С) неоприбуткованого товару; Д) неоплаченого товару.
Не приймаються на комісію наступні товари:
А) антикварні речі; В) конфісковане майно;
С) іграшки для дітей до 3-х років; Д) товари мистецтва.
Середній процент надбавки визначається:
А) відношенням загальної суми надбавки за місяць на загальну суму продажної вартості
товарів за місяць;
В) приказом по підприємству;
С) відношенням загальної суми надбавки за місяць на загальну суму купівельної вартості
товарів за місяць;
Д) постановою міністерства.
Проценти по кредиту нараховуються періодично на :
А) суму кредиту; В) суму залишку по кредиту;
С) суму кредиту помножену на кількість років кредитування;
Д) суму кредиту поділену на кількість років кредитування.
Роздрібним торговим підприємством оприбуткований товар, затарений в паперові ящики.
Вартість товару з ПДВ 12000грн., паперової тари 60 грн. з ПДВ. Вартість тари буде
обліковано по дебету рахунку:
А) 282; В) 283; С) 284; Д) 285.
Комітент передав комісіонеру товари продажною вартістю 13000 грн. з ПДВ. Балансова
вартість переданих товарів 10100 грн. без ПДВ. Винагорода 10% утримується комісіонером.
Яка вартість товару буде враховуватись комісіонером по рахунку 024:
А) 10100 грн.; В) 13000 грн.; С) 11700 грн.; Д) 12120 грн..
За якими цінами слід враховувати сировину на виробництві підприємств громадського
харчування:
а) за вартістю придбання; б) за продажними цінами;
в) за вартістю придбання або за продажними цінами.
Торгові націнки роздрібного підприємства, які включені до ціни товарів і відносяться до
реалізованих товарів, відображаються проводкою:
А) Дт282 Кт285;
Б) Дт281 Кт 282;
В) Дт 282 Кт285 (метод "червоне сторно").
Оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки, - це:
1 - відрядна оплата праці;
2 - погодинно-преміальна;
3 - погодинна оплата праці;
4 - відрядно-преміальна
Документ, що видається банком підприємству, відображає рух грошових коштів на
поточному рахунку, називається:
1 - грошовий чек; - виписка банку;
2 - платіжна вимога;
- платіжне доручення.
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Не приймаються на комісію наступні товари:
А) антикварні речі; В) конфісковане майно; С) іграшки для дітей до 3-х років;
Д) товари мистецтва.
Середній процент надбавки визначається:
А) відношенням загальної суми надбавки за місяць на загальну суму продажної вартості
товарів за місяць; В) приказом по підприємству;
С) відношенням загальної суми надбавки за місяць на загальну суму купівельної вартості
товарів за місяць; Д) постановою міністерства.
Проценти по кредиту нараховуються періодично на :
А) суму кредиту; В) суму залишку по кредиту;
С) суму кредиту помножену на кількість років кредитування;
В) суму кредиту поділену на кількість років кредитування.
Роздрібним торговим підприємством оприбуткований товар, затарений в паперові ящики.
Вартість товару з ПДВ 12000грн., паперової тари 60 грн. з ПДВ. Вартість тари буде
обліковано по дебету рахунку:
А) 282; В) 283; С) 284; Д) 285.
Комітент передав комісіонеру товари продажною вартістю 13000 грн. з ПДВ. Балансова
вартість переданих товарів 10100 грн. без ПДВ. Винагорода 10% утримується комісіонером.
Яка вартість товару буде враховуватись комісіонером по рахунку 024:
А) 10100 грн.; В) 13000 грн.; С) 11700 грн.; Д) 12120 грн..
Забороняється зберігання на торговому підприємстві:
А) товару з закінченим строком реалізації; В) проданого товару;
С) неоприбуткованого товару; Д) неоплаченого товару.
За якими цінами слід враховувати товари в буфетах (барах):
а) за вартістю придбання; б) за продажними цінами;
в) за вартістю придбання або за продажними цінами.
Матеріальні цінності зі складу не видають по:
А) накладній; Б) товарно-транспортній накладній;
В) лімітно-забірній карті; Г) табелю обліку робочого часу.
Інвентаризацію проводить:
1 - податкова інспекція; 2 - вища організація;
3 - комісія; 4 - головний бухгалтер.
В аптеках надходження на поточний рахунок коштів від покупців відображається
проводкою:
1 - Дт301 Кт361; 2 – Дт311 Кт361; 3 - Дт361 Кт701; 4 – Дт311 Кт371;
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При поверненні комітенту нереалізованого товару комісіонер має право утримати з нього:
А) плату за зберігання; В) комісійну винагороду;
С) проценти за кредит; Д) ануїтет.
Сума реалізованої надбавки визначається як:
А) добуток середнього процента надбавки і купівельної вартості реалізованого товару;
В) відношенням продажної вартості реалізованого товару і середнього процента надбавки;
С) відношенням купівельної вартості реалізованого товару і середнього процента надбавки;
Д) добуток середнього процента надбавки і продажної вартості реалізованого товару.
Товари, що передані на комісію обліковуються у комітента на рахунку:
А) 024; В) 281; С) 283; Д) 282.
Оприбуткована в кафе закуплена на ринку у фізичної особи рання полуниця: 2 кг по 15 грн.
за кг. Вага нетто 1,5 кг. Вартість реалізації в барі складає 50 грн. з ПДВ за кг. Сума
торгівельної надбавки складає:
А) 30 грн.; В) 20 грн.; С) 15 грн.; Д) 27,50 грн.
Ліцензія - це:
А) дозвіл на здійснення торгової діяльності;
В) документ, що підтверджує якість товару;
С) дозвіл на здійснення торгівлі окремими товарами;
Д) документ, що підтверджує якість товару та її відповідність діючим стандартам.
Підприємство роздрібної торгівлі може почати діяльність без дозволу:
А) відділу по контролю за цінами;
В) відділу торгівлі;
С) санітарно-епідеміологічної служби;
Д) органу пожарної безпеки.
Чи мають право організації самостійно встановлювати розмір торгової націнки:
а) так; б) ні; в) так, крім випадків, передбачених законодавством.
Довіреність на одержання цінностей виписує:
А) продавець; Б) податкова інспекція;
В) вища організація; Г) покупець.
Реєстратори розрахункових операцій використовують у порядку:
1 - передбаченому договором з податковою інспекцією;
2 - визначеному законом;
3 - записаному в обліковій політиці підприємства;
4 - бажання продавця або покупця.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби
визначає П(С)БО:
1 - № 7; 2 - № 8; 3 - № 11; 4 - № 14.
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При надходженні товарів на підприємство оптової торгівлі від постачальника складається
проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63; С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт63.
Природна нестача при транспортуванні товару списується за рахунок:
А) зменшення надбавки;
В) транспортно-заготівельних витрат;
С) матеріально-відповідальної особи;
Д) постачальника.
Залишки на початок місяця по рахунку 282 - 10000, по рахунку 285 - 5000. Магазин одержав
товар на 36000 з ПДВ, ціна реалізації з ПДВ - 45000. Розрахувати % націнки.
А) 25,45%; В) 30,43%; С) 36,36%; Д) 50%.
Надійшов товар від постачальників на оптову базу на суму 12600 з ПДВ. Даний товар
проданий покупцям за 19000 з ПДВ. Вартість товару, який обліковувався за рахунком 281
складала:
А) 12600 грн.; В) 19000 грн.; С) 15833,33 грн.; Д) 10500 грн..
Визнання доходу здійснюється при:
А) збільшенні активу; В) зменшенні зобов’язань;
С) зменшенні зобов’язань, яке обумовлює зростання власного капіталу;
Д) збільшенні активу чи зменшенні зобов’язань, яке обумовлює зростання власного капіталу.
При торгівлі в розстрочку розмір кредиту не може перевищувати:
А) 60% загального заробітку кредитора; В) 50% загального заробітку кредитора;
С) 55% загального заробітку кредитора; Д) 45% загального заробітку кредитора.
На якому рахунку обліковуються товари, передані комісіонеру для продажу:
а) 024; б) 003; в) 004.
У разі нестачі цінностей під час приймання від перевізника складу пред'являють:
А) накладну; Б) рахунок; В) акт; Г) договір.
Витрати на збут:
1 - відносять на фінансові результати;
2 - включають у вартість проданих товарів;
3 - списують на виробництво;
4 - включають у адміністративні витрати
Облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів за користування
кредитами банків, ведеться на рахунку:
1 - 951 "Відсотки за кредит";
2 - 952 "Інші фінансові витрати";
3 - 976 "Списання необоротних активів";
4 - 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць".

Затверджено на засіданні кафедри статистики, обліку та аудиту
Протокол № 1 від «22» вересня 2016 року.
Завідувач кафедри______(Соболєв В.М.) Екзаменатор ________(Косата І.А.)

Додаток 20
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет
економічний
Спеціальність 6.030509 «Облік та аудит»
Спеціалізація
Семестр 7
Форма навчання денна, заочна
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр
Навчальна дисципліна: «Облік у торгівлі та громадському харчуванні»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ) №

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

9

При надходженні товарів для продажу на підприємстві роздрібної торгівлі від постачальника
складається проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63; С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт63.
Природна нестача при зберіганні товару списується за рахунок:
А) транспортно-заготівельних витрат;
В) зменшення надбавки;
С) матеріально-відповідальної особи;
Д) постачальника.
Магазин отримав товар на 36000 з ПДВ, ціна реалізації з ПДВ - 45000. Середній % націнки 40%. Реалізовано товару на 24000 з ПДВ.
Сума реалізованої націнки складає:
А) 9600 грн; В) 4800 грн; С) 1800 грн; Д) 9999 грн.
При інвентаризації в магазині виявлена нестача товару на суму 106 грн., середній відсоток
націнки складає 30%. Природна нестача складає 42,74 грн. Яка сума буде утримана з
матеріально відповідальної особи:
А) 63,26 грн.; В) 42,74 грн.;
С) 106 грн.; Д) 31,80 грн..
Ліцензуванню не підлягає роздрібна та оптова торгівля:
А) ліками; В) продуктами дитячого харчування;
С) зброєю; Д) пестицидами і агрохімікатами.
При реалізації комісійних товарів право власності на товар зберігається до його продажу за:
А) комісіонером; В) покупцем; С) продавцем; Д) комітентом.
На яких рахунках враховуються товари, що знаходяться у власності організації:
а) на позабалансових; б) на балансових;
в) на позабалансових і балансових.
Письмові угоди про повну матеріальну відповідальність не складають з:
1 - завідуючим складом; 2 - бухгалтером; 3 - касиром;
4 - експедитором по перевезенню вантажів.
Доходи від реалізації відображають після:
1 - отримання грошей за товар до відпуску його покупцю;
2 - підписання договору;
3 - відпуску товару покупцю;
4 - відпуску товару і отримання грошей за товар.
Облік нестач і втрат від псування цінностей, зберігання та реалізації товарів, якщо на момент
виявлення нестачі винних не встановлено, ведеться на рахунку:
1 - 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей";
2 - 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки";
3 - 946 "Втрати від знецінення запасів";
4 - 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".
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При надходженні товарів до продажу на підприємстві роздрібної торгівлі на суму
торгівельної надбавки складається проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63; С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт285.
Товари, що передані на комісію обліковуються у комісіонера на рахунку:
А) 024; В) 281; С) 283; Д) 282.
Під час надходження від постачальника виявлена нестача товару на суму 170 грн. з ПДВ з
партії товару в 6000 грн., норма природної нестачі при транспортуванні складає 1,5%. Сума
нестачі, що належить до відшкодування постачальником складає:
А) 2,55 грн.; В) 95 грн.; С) 80 грн.; Д) 2,12 грн.
Комітент передав комісіонеру товари продажною вартістю 13000 грн. з ПДВ. Балансова
вартість переданих товарів 10100 грн. без ПДВ. Винагорода 10% утримується комісіонером.
Яка вартість товару буде враховуватись комітентом по рахунку 283:
А) 10100 грн.; В) 13000 грн.; С) 11700 грн.; Д) 12120 грн..
Не належить до торгівельної діяльності діяльність в сфері:
А) оптової торгівлі;
В) роздрібної торгівлі;
С) торгівля готовою продукцією власного виробництва (окрім громадського харчування);
Д) громадського харчування.
Строк реалізації усіх комісійних товарів складає:
А) 60 календарних днів; В) 90 календарних днів;
С) 70 календарних днів; Д) 30 календарних днів.
Які товари обліковуються на рахунку 283:
а) відвантажені, за якими право власності не перейшло до покупця;
б) неоплачені відвантажені, за якими право власності перейшло до покупця;
в) відвантажені з порушенням термінів відвантаження.
Товари на складах обліковують у:
1 - касовій книзі;
2 - картках складського обліку;
3 - журналі-ордері;
4 - платіжній відомості.
Калькуляцію блюд у громадському харчуванні здійснюють шляхом:
1 - обліку і розподілу прямих витрат;
2 - розподілу виручки від реалізації;
3 - щоденних записів у книзі складського обліку;
4 - націнок на продукти.
Документом про ліквідацію транспортного засобу є:
1 - акт на списання основних засобів;
2 - акт ліквідації автомобільних засобів;
3 - акт про поломку (пошкодження) автомобіля;
4 - акт про технічний стан автомобіля.
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Проценти по кредиту нараховуються періодично на :
А) суму кредиту;
В) суму залишку по кредиту;
С) суму кредиту помножену на кількість років кредитування;
В) суму кредиту поділену на кількість років кредитування.
Роздрібним торговим підприємством оприбуткований товар, затарений в паперові ящики.
Вартість товару з ПДВ 12000грн., паперової тари 60 грн. з ПДВ. Вартість тари буде
обліковано по дебету рахунку:
А) 282; В) 283; С) 284; Д) 285.
Комітент передав комісіонеру товари продажною вартістю 13000 грн. з ПДВ. Балансова
вартість переданих товарів 10100 грн. без ПДВ. Винагорода 10% утримується комісіонером.
Яка вартість товару буде враховуватись комісіонером по рахунку 024:
А) 10100 грн.; В) 13000 грн.; С) 11700 грн.; Д) 12120 грн..
Забороняється зберігання на торговому підприємстві:
А) товару з закінченим строком реалізації; В) проданого товару;
С) неоприбуткованого товару; Д) неоплаченого товару.
Не приймаються на комісію наступні товари:
А) антикварні речі; В) конфісковане майно;
С) іграшки для дітей до 3-х років; Д) товари мистецтва.
Середній процент надбавки визначається:
А) відношенням загальної суми надбавки за місяць на загальну суму продажної вартості
товарів за місяць; В) приказом по підприємству;
С) відношенням загальної суми надбавки за місяць на загальну суму купівельної вартості
товарів за місяць; Д) постановою міністерства.
На якому рахунку обліковуються товари, які отримані покупцем, але не є його власністю:
а) 281; б) 024.
У роздрібній торгівлі товари обліковують за:
1 - цінами покупки; 2 - фактичною собівартістю;
3 - цінами продажу; 4 - справедливою вартістю.
Придбані основні засоби зараховуються на баланс за:
1 - первісною вартістю;
2 - залишковою вартістю;
3 - вартістю, вказаною в документах (вантажно-митна декларація);
4 - ринковою вартістю.
У бухгалтерському обліку суми інших доходів від операційної діяльності підприємства
відображаються на рахунку:
1 - 74 "Інші доходи";
2 - 75 "Надзвичайні доходи";
3 - 73 "Інші фінансові доходи";
4 - 71 "Інший операційний дохід".
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Товари, що передані на комісію обліковуються у комітента на рахунку:
А) 024; В) 281; С) 283; Д) 282.
26. Оприбуткована в кафе закуплена на ринку у фізичної особи рання полуниця: 3 кг по 15 грн.
за кг. Вага нетто 2,5 кг. Вартість реалізації в барі складає 40 грн. з ПДВ за кг. Сума
торгівельної надбавки складає:
А) 12 грн.; В) 22 грн.; С) 15 грн.; Д) 27,50 грн.
Ліцензія - це:
А) дозвіл на здійснення торгової діяльності;
В) документ, що підтверджує якість товару;
С) дозвіл на здійснення торгівлі окремими товарами;
Д) документ, що підтверджує якість товару та її відповідність діючим стандартам.
Підприємство роздрібної торгівлі може почати діяльність без дозволу:
А) відділу по контролю за цінами;
В) відділу торгівлі;
С) санітарно-епідеміологічної служби;
Д) органу пожарної безпеки.
При поверненні комітенту нереалізованого товару комісіонер має право утримати з нього:
А) плату за зберігання; В) комісійну винагороду; С) проценти за кредит; Д) ануїтет.
Сума реалізованої надбавки визначається як:
А) добуток середнього процента надбавки і купівельної вартості реалізованого товару;
В) відношенням продажної вартості реалізованого товару і середнього процента надбавки;
С) відношенням купівельної вартості реалізованого товару і середнього процента надбавки;
Д) добуток середнього процента надбавки і продажної вартості реалізованого товару.
За якими цінами обліковуються товари на позабалансових рахунках:
а) зазначеним у приймально-здавальних документах;
б) за поточною ринковою вартістю.
Торгівля за видами є:
1 - вигідна і невигідна;
2 - дозволена і недозволена;
3 - оптова і роздрібна;
4 - товарна і безтоварна.
До складу транспортно-заготівельних витрат не включаються:
1 - суми ввізного мита;
2 - витрати підприємства на доопрацювання і підвищення технічних характеристик запасів;
3 - відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівникам, за навантажувальнорозвантажувальні роботи;
4 - понаднормові втрати і недостачі запасів.
Для узагальнення інформації про доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не
пов'язані з операційною діяльністю підприємства, призначено рахунок:
1 - 74 "Інші доходи";
2 - 75 "Надзвичайні доходи";
3 - 73 "Інші фінансові доходи";
4 - 71 "Інший операційний дохід".
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Залишки на початок місяця по рахунку 282 - 10000, по рахунку 285 - 5000. Магазин одержав
товар на 36000 з ПДВ, ціна реалізації з ПДВ - 45000. Розрахувати % націнки.
А) 25,45%; В) 30,43%; С) 36,36%; Д) 50%.
Надійшов товар від постачальників на оптову базу на суму 12600 з ПДВ. Даний товар
проданий покупцям за 19000 з ПДВ. Вартість товару, який обліковувався за рахунком 281
складала:
А) 12600 грн.; В) 19000 грн.; С) 15833,33 грн.; Д) 10500 грн..
Сертифікат відповідності – це:
А) дозвіл на здійснення торгової діяльності;
В) документ, що підтверджує якість товару;
С) дозвіл на здійснення торгівлі окремими товарами;
Д) документ, що підтверджує якість товару та її відповідність діючим стандартам.
При торгівлі в розстрочку розмір кредиту не може перевищувати:
А) 60% загального заробітку кредитора;
В) 50% загального заробітку кредитора;
С) 55% загального заробітку кредитора;
Д) 45% загального заробітку кредитора.
При надходженні товарів на підприємство оптової торгівлі від постачальника складається
проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63; С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт63.
Природна нестача при транспортуванні товару списується за рахунок:
А) зменшення надбавки; В) транспортно-заготівельних витрат;
С) матеріально-відповідальної особи; Д) постачальника.
Відвантажено товари покупцю (при загальноприйнятому моменті переходу права власності):
а) Д 28 К 63; Д 64 К 63; б) Д 36 К 70; Д 70 Д 641; в) Д 90 К 28; Д 31 До 36.
Товарообіг є:
1 - простий і складний; 2 - складський і транзитний;
3 - офіційний і неофіційний; 4 - умовний і фактичний.
Визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку по господарській операції.
Підприємство оптової торгівлі безкоштовно отримало товари:
1 - Д-т 201
К-т 74;
2 - Д-т 281
К-т 719;
3 - Д-т 10
К-т 424;
4 - Д-т 281
К-т 745.
Порядок обліку доходу, що виник в результаті діяльності підприємства, регулюється
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку:
1 - 15; 2 - 16; 3 - 4; 4 - 2.
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Магазин отримав товар на 36000 з ПДВ, ціна реалізації з ПДВ - 45000. Середній % націнки 40%. Реалізовано товару на 24000 з ПДВ.
Сума реалізованої націнки складає:
А) 9600 грн; В) 4800 грн; С) 1800 грн; Д) 9999 грн.
При інвентаризації в магазині виявлена нестача товару на суму 106 грн., середній відсоток
націнки складає 30%. Природна нестача складає 42,74 грн. Яка сума буде утримана з
матеріально відповідальної особи:
А) 63,26 грн.; В) 42,74 грн.;
С) 106 грн.; Д) 31,80 грн..
Ліцензуванню не підлягає роздрібна та оптова торгівля:
А) ліками; В) продуктами дитячого харчування;
С) зброєю; Д) пестицидами і агрохімікатами.
При реалізації комісійних товарів право власності на товар зберігається до його продажу за:
А) комісіонером; В) покупцем; С) продавцем; Д) комітентом.
При надходженні товарів для продажу на підприємстві роздрібної торгівлі від постачальника
складається проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63; С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт63.
Природна нестача при зберіганні товару списується за рахунок:
А) транспортно-заготівельних витрат; В) зменшення надбавки;
С) матеріально-відповідальної особи; Д) постачальника.
Оприбутковано товари, отримані від постачальника, якщо покупець став їх власником:
а) Д 28 К 63; Д 64 К 63;
б) Д 36 К 70; Д 70 К 641;
в) Д 90 К 28; Д 31 К 36.
Роздрібна ціна - це ціна, за якою:
1 - реалізують товари кінцевим споживачам;
2 - реалізують товари великими партіями;
3 - отримують готову продукцію з виробництва;
4 - імпортують товари
Надходження виробничих запасів оформляється:
4 - товарно-транспортними накладними;
5 - авансовим звітом;
6 - актом про приймання матеріалів або прибутковим ордером;
7 - лімітно-заборною картою.
Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною або
фінансовою діяльністю, - це:
1 - операційна діяльність;
2 - надзвичайна діяльність;
3 - інша операційна діяльність;
4 - основна діяльність.
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Під час надходження від постачальника виявлена нестача товару на суму 170 грн. з ПДВ з
партії товару в 6000 грн., норма природної нестачі при транспортуванні складає 1,5%. Сума
нестачі, що належить до відшкодування постачальником складає:
А) 2,55 грн.; В) 95 грн.; С) 80 грн.; Д) 2,12 грн.
Комітент передав комісіонеру товари продажною вартістю 13000 грн. з ПДВ. Балансова
вартість переданих товарів 10100 грн. без ПДВ. Винагорода 10% утримується комісіонером.
Яка вартість товару буде враховуватись комітентом по рахунку 283:
А) 10100 грн.; В) 13000 грн.;
С) 11700 грн.; Д) 12120 грн..
Не належить до торгівельної діяльності діяльність в сфері:
А) оптової торгівлі;
В) роздрібної торгівлі;
С) торгівля готовою продукцією власного виробництва (окрім громадського харчування);
Д) громадського харчування.
Строк реалізації усіх комісійних товарів складає:
А) 60 календарних днів; В) 90 календарних днів;
С) 70 календарних днів; Д) 30 календарних днів.
При надходженні товарів до продажу на підприємстві роздрібної торгівлі на суму торгівельної
надбавки складається проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63;
С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт285.
Товари, що передані на комісію обліковуються у комісіонера на рахунку:
А) 024; В) 281; С) 283; Д) 282.
Магазином продані товари за готівковий розрахунок:
а) Д 31 До 361;
б) Д 361 К 703; Д 703 Кт 641;
в) Д 30 До 703; Д 703 К 641.
Факт оплати за товар підтверджує:
1 - товарно-транспортна накладна;
2 - виписка банку з доданими первинними документами;
3 - договір підряду;
4 - акт передачі товару
Документ, що видається банком підприємству, відображає рух грошових коштів на поточному
рахунку, називається:
3 - грошовий чек; - виписка банку;
4 - платіжна вимога;
5 - платіжне доручення.
Для цілей бухгалтерського обліку і фінансової звітності доходи та витрати поділяються на:
1 - звичайні та надзвичайні;
2 - операційні та звичайні;
3 - фінансові та операційні;
4 - надзвичайні та інвестиційні.
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Комітент передав комісіонеру товари продажною вартістю 13000 грн. з ПДВ. Балансова
вартість переданих товарів 10100 грн. без ПДВ. Винагорода 10% утримується комісіонером.
Яка вартість товару буде враховуватись комісіонером по рахунку 024:
А) 10100 грн.; В) 13000 грн.;
С) 11700 грн.; Д) 12120 грн..
Роздрібним торговим підприємством оприбуткований товар, затарений в паперові ящики.
Вартість товару з ПДВ 12000грн., паперової тари 60 грн. з ПДВ. Вартість тари буде
обліковано по дебету рахунку:
А) 282; В) 283; С) 284; Д) 285.
Проценти по кредиту нараховуються періодично на :
А) суму кредиту; В) суму залишку по кредиту;
С) суму кредиту помножену на кількість років кредитування;
В) суму кредиту поділену на кількість років кредитування.
Середній процент надбавки визначається:
А) відношенням загальної суми надбавки за місяць на загальну суму продажної вартості
товарів за місяць;
В) приказом по підприємству;
С) відношенням загальної суми надбавки за місяць на загальну суму купівельної вартості
товарів за місяць;
Д) постановою міністерства.
Не приймаються на комісію наступні товари:
А) антикварні речі; В) конфісковане майно; С) іграшки для дітей до 3-х років;
Д) товари мистецтва.
Забороняється зберігання на торговому підприємстві:
А) товару з закінченим строком реалізації; В) проданого товару;
С) неоприбуткованого товару; Д) неоплаченого товару.
Відображено в обліку заборгованість покупця за товари, продані з відстрочкою платежу:
а) Д 31 До 361; б) Д 361 К 703; Д 703 Кт 641; в) Д 30 До 703; Д 703 К 641.
Розрахунки готівкою за товари можна проводити:
1 - у межах встановлених норм; 2 - тільки за сільськогосподарську продукцію;
3 - незалежно від суми платежу; 4 - тільки з місцевими покупцями
За якими принципами підготовки фінансової звітності оцінка активів у балансі переважно
здійснюється на підставі витрат на їх придбання або виробництво:
1 - нарахування і відповідності доходів і витрат;
2 - історичної (фактичної) собівартості;
3 - превалювання змісту над формою; 4 - обачності.
Для вантажів товарного характеру, за якими складський облік, товарно-транспортні накладні
виписують у:
1 - двох примірниках; 2 - одному примірнику; 3 - трьох примірниках;
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Комітент передав комісіонеру товари продажною вартістю 13000 грн. з ПДВ. Балансова
вартість переданих товарів 10100 грн. без ПДВ. Винагорода 10% утримується комісіонером.
Яка вартість товару буде враховуватись комітентом по рахунку 283:
А) 10100 грн.; В) 13000 грн.;
С) 11700 грн.; Д) 12120 грн..
Під час надходження від постачальника виявлена нестача товару на суму 170 грн. з ПДВ з
партії товару в 6000 грн., норма природної нестачі при транспортуванні складає 1,5%. Сума
нестачі, що належить до відшкодування постачальником складає:
А) 2,55 грн.; В) 95 грн.;
С) 80 грн.; Д) 2,12 грн.
Товари, що передані на комісію обліковуються у комісіонера на рахунку:
А) 024; В) 281;
С) 283; Д) 282.
При надходженні товарів до продажу на підприємстві роздрібної торгівлі на суму
торгівельної надбавки складається проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63;
С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт285.
Строк реалізації усіх комісійних товарів складає:
А) 60 календарних днів; В) 90 календарних днів; С) 70 календарних днів; Д) 30 календарних
днів.
Не належить до торгівельної діяльності діяльність в сфері:
А) оптової торгівлі;
В) роздрібної торгівлі;
С) торгівля готовою продукцією власного виробництва (окрім громадського харчування);
Д) громадського харчування.
У касу комісійного магазину надійшла виручка за продані товари:
А) Дт 30 Кт 36; Б) Дт 30 Кт 283; В) Дт 30 Кт 024;
Г) Дт 30 Кт70.
Видачу з поточного рахунку авансу постачальнику відображають:
1 - дебет рахунку 63 кредит рахунку 31;
2 - дебет рахунку 37 кредит рахунку 31;
3 - дебет рахунку 36 кредит рахунку 30;
4 - дебет рахунку 60 кредит рахунку 40.
Який первинний документ свідчить про придбання товару продуктів харчування:
1 - касовий чек; 2 - договір купівлі-продажу;
3 - товарно-транспортна накладна; 4 - акт прийняття робіт.
Не є первинним документом з обліку ТМЦ:
1 - видаткова накладна;
2 - лімітно-забірна картка;
3 - авансовий звіт;
4 - акт про приймання матеріалів.
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При інвентаризації в магазині виявлена нестача товару на суму 106 грн., середній відсоток
націнки складає 30%. Природна нестача складає 42,74 грн. Яка сума буде утримана з
матеріально відповідальної особи:
А) 63,26 грн.; В) 42,74 грн.;
С) 106 грн.; Д) 31,80 грн..
Магазин отримав товар на 36000 з ПДВ, ціна реалізації з ПДВ - 45000. Середній % націнки 40%. Реалізовано товару на 24000 з ПДВ.
Сума реалізованої націнки складає:
А) 9600 грн; В) 4800 грн;
С) 1800 грн; Д) 9999 грн.
Природна нестача при зберіганні товару списується за рахунок:
А) транспортно-заготівельних витрат;
В) зменшення надбавки;
С) матеріально-відповідальної особи;
Д) постачальника.
При надходженні товарів для продажу на підприємстві роздрібної торгівлі від постачальника
складається проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63; С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт63.
При реалізації комісійних товарів право власності на товар зберігається до його продажу за:
А) комісіонером; В) покупцем; С) продавцем; Д) комітентом.
Ліцензуванню не підлягає роздрібна та оптова торгівля:
А) ліками; В) продуктами дитячого харчування;
С) зброєю; Д) пестицидами і агрохімікатами.
Як відображається в обліку вартість нестачі товарів при перевезенні залежно від причин її
виникнення:
А) в межах норм природного убутку;
Б) понад норми природного убутку з вини транспортної організації або постачальника;
В) згідно з документами, що надійшли.
Податкову накладну з податку на додану вартість виписує:
1 - податкова інспекція;
2 - покупець товарів;
3 - продавець товарів;
4 - вища організація
Виявлення залишків при інвентаризації товарів відображається проводкою:
1 - Д-т 28
К-т 25;
2 - Д-т 23
К-т 23;
3 - Д-т 28
К-т 719;
4 - Д-т 28
К-т 375.
До запасів не відноситься стаття:
1 - паливо;
2 - МШП;
3 - основні засоби;
4 - напівфабрикати.
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Надійшов товар від постачальників на оптову базу на суму 12600 з ПДВ. Даний товар
проданий покупцям за 19000 з ПДВ. Вартість товару, який обліковувався за рахунком 281
складала:
А) 12600 грн.; В) 19000 грн.; С) 15833,33 грн.; Д) 10500 грн..
Залишки на початок місяця по рахунку 282 - 10000, по рахунку 285 - 5000. Магазин одержав
товар на 36000 з ПДВ, ціна реалізації з ПДВ - 45000. Розрахувати % націнки.
А) 25,45%; В) 30,43%; С) 36,36%; Д) 50%.
Природна нестача при транспортуванні товару списується за рахунок:
А) зменшення надбавки;
В) транспортно-заготівельних витрат;
С) матеріально-відповідальної особи;
Д) постачальника.
При надходженні товарів на підприємство оптової торгівлі від постачальника складається
проводка:
А) Дт284 Кт63; В) Дт283 Кт63;
С) Дт281 Кт63; Д) Дт282 Кт63.
При торгівлі в розстрочку розмір кредиту не може перевищувати:
А) 60% загального заробітку кредитора;
В) 50% загального заробітку кредитора;
С) 55% загального заробітку кредитора;
Д) 45% загального заробітку кредитора.
Сертифікат відповідності – це:
А) дозвіл на здійснення торгової діяльності;
В) документ, що підтверджує якість товару;
С) дозвіл на здійснення торгівлі окремими товарами;
Д) документ, що підтверджує якість товару та її відповідність діючим стандартам.
Первинним документам при надходженні товару на торговельне підприємство є:
а)
товарно-транспортна накладна;
б)
накладна на внутрішнє переміщення;
в)
лімітно-забірна картка;
г)
книга продаж.
Товари, прийняті на комісію, реалізуються без зміни в оцінці протягом:
1 - 60 календарних днів; 2 - 30 календарних днів;
3 - 20 календарних днів; 4 - одного року
Під виробничими запасами розуміються:
1 - основні засоби, що складають активи підприємства;
2 - матеріальні цінності, які призначені для подальшої реалізації;
3 - активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання піл час виробництва
продукції, робіт, послуг, а також управління підприємством.
Облік розрахунків з органами соціального страхування відображається на рахунку:
1 - 63; 2 - 65 ; 3 - 66; 4 - 67.

Затверджено на засіданні кафедри статистики, обліку та аудиту
Протокол № 1 від «22» вересня 2016 року.
Завідувач кафедри______(Соболєв В.М.) Екзаменатор ________(Косата І.А.)

Додаток 20
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет
економічний
Спеціальність 6.030509 «Облік та аудит»
Спеціалізація
Семестр 7
Форма навчання денна, заочна
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр
Навчальна дисципліна: «Облік у торгівлі та громадському харчуванні»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ)

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

№ 20

Оприбуткована в кафе закуплена на ринку у фізичної особи рання полуниця: 2 кг по 15 грн.
за кг. Вага нетто 2,8 кг. Вартість реалізації в барі складає 40 грн. з ПДВ за кг. Сума
торгівельної надбавки складає:
А) 10 грн.; В) 25 грн.; С) 15 грн.; Д) 27,50 грн.
Товари, що передані на комісію обліковуються у комітента на рахунку:
А) 024; В) 281; С) 283; Д) 282.
Сума реалізованої надбавки визначається як:
А) добуток середнього процента надбавки і купівельної вартості реалізованого товару;
В) відношенням продажної вартості реалізованого товару і середнього процента надбавки;
С) відношенням купівельної вартості реалізованого товару і середнього процента надбавки;
Д) добуток середнього процента надбавки і продажної вартості реалізованого товару.
При поверненні комітенту нереалізованого товару комісіонер має право утримати з нього:
А) плату за зберігання;
В) комісійну винагороду;
С) проценти за кредит;
Д) ануїтет.
Підприємство роздрібної торгівлі може почати діяльність без дозволу:
А) відділу по контролю за цінами;
В) відділу торгівлі;
С) санітарно-епідеміологічної служби;
Д) органу пожарної безпеки.
Ліцензія - це:
А) дозвіл на здійснення торгової діяльності;
В) документ, що підтверджує якість товару;
С) дозвіл на здійснення торгівлі окремими товарами;
Д) документ, що підтверджує якість товару та її відповідність діючим стандартам.
Для одержання товарів безпосередньо на складі постачальника чи станції (пристані)
призначення, представнику торговельного підприємства видається:
а)
довіреність; б) товарно-транспортна накладна;
в)
лімітно-забірна картка; г)
рахунок-фактура.
Відпуск тари під товаром оформлюється:
1 - товарно-транспортною накладною;
2 - накладною;
3 - сертифікатом якості;
4 - актом по оприбуткуванні тари.
До основних засобів не слід враховувати:
1 - будівлі;
2 - готову продукцію;
3 - транспортні засоби;
4 - комп'ютерну техніку.
Фінансовий результат від реалізації лікарських засобів визначають за допомогою рахунку:
1 - 47; 2 - 70; 3 - 44; 4 - 79.
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