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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ) № 1

До методів калькулювання собівартості не належать:
А) метод за замовленням; В) метод за етапами технологічного процесу;
С) метод середньозваженої собівартості; D) попередільний метод.
2 Визнання доходу здійснюється при:
А) збільшенні активу; В) зменшенні зобов’язань; С) зменшенні зобов’язань, яке обумовлює зростання
власного капіталу; D) збільшенні активу чи зменшенні зобов’язань, яке обумовлює зростання власного
капіталу.
3 Відхилення фактичної собівартості реалізованої готової продукції від обліковою вартості розраховується як:
А) множення облікової вартості виробленої продукції на процент відхилення поділене на 100%;
B) множення фактичної собівартості виробленої продукції на процент відхилення поділене на 100%;
C) множення продажною вартості виробленої продукції на процент відхилення поділене на 100% з ПДВ;
D) множення облікової вартості відпущеної покупцям готової продукції на процент відхилення поділене на
100%.
4 Не є методом нарахування амортизації основних засобів:
А) кумулятивний метод; В) прискорений метод; С) прямолінійний метод; D) метод середньозваженої
вартості.
5 При вибуванні основних засобів обов’язкового складається проведення:
А) Дт 13 Кт10; В) Дт 94 Кт 13; С) Дт 37 Кт 70; D) Дт 15 Кт 63.
6 До первісної вартості запасів входять:А) транспортно-заготівельні витрати;
В) відсотки за кредит на придбання запасів; С) податок на додану вартість; D) проценти за кредит.
7 Державне регулювання обігу грошових коштів здійснюється шляхом:
А) встановлення переліку напрямів використання коштів підприємства;
В) встановлення граничних розмірів готівкових сум, які можуть бути витрачені підприємством для
розрахунку з юридичними особами; С) встановлення граничного розміру залишків коштів у касі
підприємства; D) встановлення граничного розміру готівкових надходжень до каси підприємства.
8 Ставка нарахувань на заробітну плату зборів на єдиний соціальний внесок в 2017 році становить: А) 22,9%;
В) від 36,7%; С) 18 %; D) 22%.
9 Якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх
використанням і їх вартість може бути достовірна визначена, то запаси:
А) можуть бути списані; В) можуть використовуватися у виробництві; С) визнаються активом;
D) можуть бути придбані підприємством.
10 Система поточного спостереження і контролю за окремими господарськими операціями і процесами в цілях
безпосереднього управління ними – це:
А) бухгалтерський облік; В) статистичний облік; С) податковий облік; D) оперативно-технічний облік.
11 Винагорода за роботу понад встановлені норми, за трудові досягнення, винаходи і особливі умови праці це: А) допомога з тимчасової непрацездатності; В) інші виплати і заохочення; С) додаткова зарплата; D)
основна зарплата.
12 Матеріальні активи, які підприємство розміщає з метою використання в процесі виробництва, надання
послуг, здача в оренду, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більш за один рік
(або операційного циклу, якщо він довший за рік) – це :
А) нематеріальні активи; B) необоротні активи; С) оборотні активи; D) основні засоби.
13 Проводкою Дт 90 Кт 26 відображають:
А) облікову вартість виготовленої підприємством готової продукції; В) облікову вартість відвантаженої
покупцям готової продукції; С) відхилення фактичної собівартості від облікової вартості виробленої готової
продукції; D) відхилення фактичної собівартості від облікової вартості відвантаженої готової продукції
14 Включає вартість кінцево забракованої продукції і витрати на виправлення:
А) загальна сума втрат від браку; В) прямі витрати;
С) невідшкодована сума втрат від браку;D) собівартість реалізованої продукції.
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15 Зміна первинної вартості основних засобів здійснюється за умови:
А) зміни власника; В) зміни матеріально-відповідальної особи;
С) технічного переоснащення активу, яке привело до збільшення вигод від його використання;
D) часткового вибуття активу.
16 На підприємстві придбали станок за 12000 грн. з ПДВ, нараховано відрядникам та сплачено його монтаж –
1200 грн. з ПДВ, наладка – 500 грн. без ПДВ. Станок введений до експлуатації. Зробити проведення та
розрахунок.
17 Сальдо на початок місяця за рахунком 20 «Запаси» складало 5000 грн., 20ТЗВ – 150грн.
Протягом місяця сталися наступні операції:
1) На склад надійшли матеріали від постачальників на суму 30000 грн. з ПДВ.
2) В кінці місяця надійшли рахунки транспортних організацій за доставку матеріалів на суму 900 грн. з
ПДВ.
3) Зі складу відпущені матеріали:
А) у виробництво – 10000 грн..;
Б) на загальновиробничі потреби – 6000 грн..;
В) на потреби збуту – 3000 грн.
4) Списати ТЗВ.
Скласти проведення, визначити суми, оберти і сальдо кінцеве за рахунком 20, 20ТЗР.
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