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3 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» є нормативною навчальною дисципліною, яка включена до навчального плану спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Метою дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» є засвоєння знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності в галузях народного господарства України. Завданням дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» є формування системи теоретичних знань бухгалтерського обліку і набуття студентами практичних навичок ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різної галузевої підпорядкованості – документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності. Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» складається з лекційних, практичних занять, а також самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів (СРС) – це процес активного, цілеспрямованого набуття студентом нових знань і умінь без безпосередньої участі викладача. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.  Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом. Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи (у відсотках до загальної кількості годин) для студентів денної форми навчання з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» становить 43% та 57%.  2. ОБСЯГ І ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  Згідно робочої програми навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», складеної на підставі кваліфікаційної характеристики та робочого навчального плану спеціальності 071 «Облік і оподаткування», самостійна робота становить – 90 год.  Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання здійснюється таким чином:  
− підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1год занять – 54 год.; 
− підготовка до контрольних заходів – 6 год. На 1 кредит ЄКТС – 63 год.; 

       

      



4 
− підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять – 90 год. (табл. 1). Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту індивідуальної роботи. Таблиця 1 Перелік питань для самостійної роботи студентів денної форми навчання, які не розглядаються на лекціях  № з/п Назва питань Кількість годин 1 2 3 1. Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика Роль і значення обліку. Принципи і функції бухгалтерського обліку. 4 2. Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку Об’єкти бухгалтерського обліку. Характеристика елементів методу. 6 

3. Тема 3. Документація, інвентаризація, техніка облікової реєстрації, облікові регістри Документація, як складова методу бухгалтерського обліку. Організація документообігу. Визначення регістрів бухгалтерського обліку. Види регістрів.  4 
4. Тема 4. Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан) Поняття балансу, його значення та використання в управлінні. 5 
5. Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис Поняття про рахунки бухгалтерського обліку. Будова Плану рахунків. Взаємозв’язок між рахунками і балансом.  7 
6 Тема 6. Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку Поняття оцінки об’єктів обліку. Фактична собівартість здійсненого господарського факту. 5 
7 Тема 7. Форми та організація бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності Поняття форми бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства. Суть і значення облікової політики підприємства. 5  

       

      



5 Продовження табл. 1 1 2 3 8 Тема 8. Облік господарських процесів Методологічні засади обліку господарських процесів. Визначення фінансового результату 4 
9 Тема 9. Облік необоротних та інших необоротних матеріальних активів Поняття інших необоротних матеріальних активів. Облік надходження та вибуття інших необоротних матеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації інших необоротних матеріальних активів.  7 

10 Тема 10. Облік запасів Облік виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової продукції, товарів. 7 
11 Тема 11. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості Облік інших грошових коштів. Поняття резерву сумнівних боргів та його облік. Облік витрат майбутніх періодів.  7 
12 Тема 12. Облік фінансових інвестицій Поняття фінансових інвестицій. Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій. 5 13 Тема 13. Облік власного капіталу Порядок формування зареєстрованого (статутного, пайового) капіталів. Особливості обліку неоплаченого та вилученого капіталів. 6 14 Тема 14. Облік зобов’язань та забезпечень Облік довгострокових зобов’язань. Облік поточних зобов’язань та забезпечень.  7 
15 Тема 15. Облік доходів, витрат і фінансових результатів Облік доходів і витрат звичайної діяльності. Фінансові результати операційної діяльності, фінансових операцій та іншої діяльності. Доходи майбутніх періодів.  6 
16 Тема 16.Формування фінансової звітності Порядок складання фінансової звітності: Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності. 5  Усього  90  

       

      



6 3. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО НЬОГО   Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика 1. Роль і значення обліку.  2. Принципи і функції бухгалтерського обліку.  
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 5]  Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 1. Об’єкти бухгалтерського обліку.  2. Характеристика елементів методу.  
�  Список рекомендованих джерел [1, 2]  Тема 3. Документація, інвентаризація, техніка облікової реєстрації, облікові регістри 1. Документація, як складова методу бухгалтерського обліку.  2. Організація документообігу.  3. Визначення регістрів бухгалтерського обліку. Види регістрів.   

�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 5, 21]  Тема 4. Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан) 1. Поняття балансу, його значення та використання в управлінні.  
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 5]  Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 1. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку.  2. Будова Плану рахунків.  3. Взаємозв’язок між рахунками і балансом.   
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3]  Тема 6. Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку 1. Поняття оцінки об’єктів обліку.  2. Фактична собівартість здійсненого господарського факту. 

       

      



7 
�  Список рекомендованих джерел [1, 2]  Тема 7. Форми та організація бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності 1. Поняття форми бухгалтерського обліку.  2. Суть і значення облікової політики підприємства.  

�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 5, 8]  Тема 8. Облік господарських процесів 1. Методологічні засади обліку господарських процесів.  2. Визначення фінансового результату.  
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 10]  Тема 9. Облік необоротних та інших необоротних матеріальних активів 1. Поняття інших необоротних матеріальних активів.  2. Облік надходження та вибуття інших необоротних матеріальних активів.  3. Порядок нарахування та облік амортизації інших необоротних матеріальних активів.   

�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 6, 8, 10, 16, 20]  Тема 10. Облік запасів 1. Облік виробничих запасів.  2. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.  3. Облік готової продукції. 4. Облік товарів.  
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 7, 8, 18, 20]  Тема 11. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 1. Облік інших грошових коштів. 2. Поняття резерву сумнівних боргів та його облік.  3. Облік витрат майбутніх періодів. 
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�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 10, 11, 19]  Тема 12. Облік фінансових інвестицій 1. Поняття фінансових інвестицій.  2. Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій.  
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 10, 12]  Тема 13. Облік власного капіталу 1. Порядок формування зареєстрованого (статутного, пайового) капіталів.  2. Особливості обліку неоплаченого та вилученого капіталів.  
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 9]  Тема 14. Облік зобов’язань та забезпечень 1. Облік довгострокових зобов’язань.  2. Облік поточних зобов’язань та забезпечень.   

�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 4, 9, 10, 15]  Тема 15. Облік доходів, витрат і фінансових результатів 1. Облік доходів і витрат звичайної діяльності.  2. Фінансові результати операційної діяльності, фінансових операцій та іншої діяльності.  3. Доходи майбутніх періодів.   
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 8, 10, 13, 14]  Тема 16.Формування фінансової звітності 1. Порядок складання Балансу (Звіту про фінансовий стан). 2. Порядок складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 3. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів. 4. Порядок складання Звіту про власний капітал та Приміток до фінансової звітності.  
�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 5, 9, 21] 

       

      



9 4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ    1. Яка роль належить бухгалтерському обліку в системі управління? 2. Назвіть основні вимоги до обліково-аналітичної інформації. 3. Опишіть види господарського обліку.  4. Дайте визначення бухгалтерського обліку згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 5. Яка мета ведення бухгалтерського обліку на підприємстві?  6. Що є предметом бухгалтерського обліку?  7. Що ви розумієте під об’єктом обліку? 8. Назвіть методичні прийоми бухгалтерського обліку. 9. Які принципи бухгалтерського обліку ви знаєте?  1. Що таке метод бухгалтерського обліку? 2. Назвіть методичні прийоми бухгалтер-ського обліку. 3. У чому полягає методичний прийом «Документування»? 4. У чому полягає методичний прийом «Калькулювання»? 5. Як називається метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис? 6. Дайте характеристику процесу постачання. 7. Які операції можна віднести до процесу виробництва. 8. Назвіть для прикладу кілька операцій, які відносяться до процесу реалізації.  1. У чому полягає методичний прийом «Документування»? 2. Як класифікують бухгалтерські документи?  3. Які є методи виправлення помилок? 4. Яким П(С)БО визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності? 5. Що ви розумієте під інвентаризацією? 6. Які є види інвентаризації? 7. Що є результатом інвентаризації? 8. Які бухгалтерські документи складаються у процесі проведення інвентаризації і хто їх підписує. 9. Назвіть облікові регістри. Яке їх призначення?  

До теми 1  ? 

До теми 2  

До теми 3  

? 

? 

       

      



10 1. Розкрийте сутність терміна «бухгалтер-ський баланс».  2. Яка мета складання бухгалтерського балансу? 3. У чому полягає необхідність складання балансу? 4. Розкрийте сутність термінів: «активи», «власний капітал», «зобов’язання». 5. Що таке стаття балансу? 6. В які розділи групуються статті активу балансу? 7. В які розділи групуються статті пасиву балансу? 8. Що таке господарська операція?  9. Які існують типи балансових змін? 10. Які господарські операцію не впливають на валюту балансу?  1. Що собою представляє рахунок бухгалтерського обліку? 2. Яким чином класифікують рахунки бухгалтерського обліку по відношенню до балансу? 3. Як визначити залишок на кінець місяця на активному рахунку? 4. Як визначити залишок на кінець місяця на пасивному рахунку? 5. У чому сутність подвійного запису? 6. Якими можуть бути бухгалтерські записи в залежності від кількості кореспондуючих рахунків. У чому їх відмінність? 7. Що таке синтетичний облік? 8. Чому виникає необхідність ведення аналітичного обліку? 9. Які є види оборотних відомостей? 10. Опишіть побудову Плану рахунків. 11. Який існує зв'язок між Планом рахунків та Балансом? 12. Дані яких рахунків дають можливість скласти Звіт про фінансові результати?  1. У якому разі використовуються натуральні показники? 2. Коли використовують трудові вимірники? 3. Який існує зв'язок між всіма вимірниками? 4. Який вимірник використовують при складанні балансу? 5. Що таке історична собівартість активу?  6. Охарактеризуйте метод бухгалтерського обліку «калькулювання». 7. Які є методи (прийоми) визначення фактичної собівартості об'єкта обліку? 

До теми 4  ? 

До теми 5  ? 

До теми 6  ? 

       

      



11 1. Що таке «форма бухгалтерського обліку»?  2. Які форми обліку можуть використовуватись на сучасному етапі?  3. Яка форма обліку вважається найбільш прогресивною і чому?  4. Що таке облікова політика? 5. Який внутрішній нормативний документ регламентує облікову політику підприємства? 6. Які права щодо організації обліку має підприємство?  7. Які основні обов’язки має головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства? 8. На кого покладається відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства?  1. Назвіть господарські процеси та дайте їм характеристику. 2. Який існує зв'язок між господарськими процесами? 3. До якого процесу відносять операції з визначення фінансового результату? 4. Наведіть приклад господарських операцій, які можна віднести до процесу постачання. 5. Наведіть приклад господарських операцій, які можна віднести до процесу виробництва. 6. До якого господарського процесу відноситься операція «Надійшли кошти від покупців за реалізовану продукцію»? 7. До якого господарського процесу відноситься операція «Отримано основний засіб від постачальника»?  1. На якому рахунку обліковують інші необоротні матеріальні активи? 2. Дайте характеристику рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». 3. Що показує залишок за рахунком 11 «Інші необоротні матеріальні активи». 4. Назвіть субрахунки до рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». 5. Який метод нарахування амортизації може вибрати підприємство для інших необоротних матеріальних активів? 

До теми 7  ? 

До теми 8 ? 

До теми 9 ? 

       

      



12 6. Яке П(С)БО визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про інші необоротні матеріальні активи? 7. Назвіть форми та назви первинних документів, що використовуються при обліку руху інших необоротних матеріальних активів?  1. Що розуміють під терміном «готова продукція»? 2. Які первинні документи використовують при надходженні та списанні готової продукції? 3. З яких витрат складається первісна вартість виробничих запасів при надходженні від постачальника?  4. Які існують методи оцінки запасів при вибутті? 5. Дайте характеристику методу ФІФО. 6. Дайте характеристику методу середньозваженої собівартості. 7. В яких випадках застосовують накладну-вимогу на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. М-11)? 8. Які регістри аналітичного обліку ведуться на складі? 9. Дайте характеристику рахунку 20 «Виробничі витрати». 10. Дайте характеристику рахунку 28 «Товари».  1. Дайте характеристику рахунку 33 «Інші кошти». 2. Дайте характеристику рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». 3. Дайте характеристику рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». 4. На якому субрахунку обліковують електронні гроші, номіновані в національній валюті. 5. Яка кореспонденція рахунків складається у разі створення резерву сумнівних боргів? 6. Де показують резерв сумнівних боргів у балансі підприємства? 7. Як оцінюється дебіторська заборгованість в обліку та звітності?  1. Розкрийте зміст поняття «Інвестиція». 2. Як класифікуються інвестиції в бухгалтерському обліку? 3. Який стандарт бухгалтерського обліку визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції? 

До теми 10 ? 

До теми 11 ? 
До теми 12 ? 

       

      



13 4. Як оцінюються фінансові інвестиції в залежності від шляхів надходження? 5. Дайте характеристику рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». 6. Дайте характеристику рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції». 7. Як ведеться аналітичний облік фінансових інвестицій? 8. Назвіть типову кореспонденцію рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій.  1. Що таке власний капітал підприємства і як він створюється? 2. Назвіть складові власного капіталу. 3. Дайте визначення терміна «Статутний капітал».  4. Дайте характеристику рахунку 40 «Статутний капітал». 5. Що показує кредитове сальдо за рахунком 40 «Статутний капітал»? 6. Які первинні документи є підставою формування статутного капіталу? 7. Що таке статутний капітал для акціонерного товариства? 8. Дайте характеристику рахунку 45 «Вилучений капітал». 9. Яку кореспонденцію рахунків складають в разі анулювання акцій.  1. Як ви розумієте термін «зобов’язання»? 2. Яка існує класифікація зобов’язань відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання»? 3. На яких рахунках ведуть облік довгострокових зобов’язань? 4. На яких рахунках ведуть облік поточних зобов’язань? 5. В яких регістрах синтетичного обліку ведеться облік довгострокових зобов’язань? 6. В яких регістрах синтетичного обліку ведеться облік поточних зобов’язань? 7. Дайте характеристику рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам. 8. Назвіть обов’язкові утримання із заробітної плати. 9. Як проводять нарахування ЄСВ? 10. Який порядок нарахування відпускних та лікарняних?  1. Дайте визначення терміна «Витрати». 2. В якому П)С)БО викладені основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат?  

До теми 13 ? 
До теми 14 ? 

До теми 15 ? 

       

      



14 3. Які витрати включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)? 4. На якому рахунку бухгалтерського обліку збирають прямі витрати, що формують виробничу собівартість? 5. На яких рахунках бухгалтерського обліку збирають витрати, які не включають до виробничої собівартості, а відносять до витрат періоду? 6. Хто встановлює перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції? 7. Дайте визначення терміна «Доходи». 8. В якому П(С)БО викладені основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів?  9. За якими групами класифікуються в бухгалтерському обліку визнані доходи? 10. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведуть облік доходів діяльності? 11. Дайте загальну характеристику рахунків класу 7 «Доходи діяльності». 12. Як визначається фінансовий результат?  13. В яких регістрах синтетичного обліку ведуть  облік  доходів  та витрат діяльності при журнально-ордерній формі обліку? 14. Дайте характеристику рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 15. Як здійснюється використання отриманого прибутку?  1. Дайте визначення терміна «Фінансова звітність». 2. Яка мета складання фінансової звітності? 3. З яких компонентів складається фінансова звітність? 4. Яке призначення Приміток (ф. №5)? 5. На підставі якого регістру бухгалтерського обліку формується Оборотно-сальдова відомість? 6. За якими даними формується Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. №1)? 7. За якими даними формується Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. №2)? 8. Яким якісним характеристикам повинна відповідати інформація, яка наводиться у фінансових звітах? 9. Назвіть внутрішніх та зовнішніх користувачів фінансової звітності.  

До теми 16 ? 

       

      



15 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  Вибрати одну правильну відповідь для кожного тестового завдання.   1. Поточні зобов’язання відображаються у Балансі (Звіті про фінансовий стан): a) у І розділі Активу b) у І розділі Пасиву c) у ІІ розділі Активу d) у ІІ розділі Пасиву e) у ІІІ розділі Пасиву  2. Довгострокові зобов’язання відображаються у Балансі (Звіті про фінансовий стан): a) у І розділі Активу b) у І розділі Пасиву c) у ІІ розділі Активу d) у ІІ розділі Пасиву e) у ІІІ розділі Пасиву  3. Що не відносять до поточних зобов’язань  a) короткострокові кредити банків b) векселі видані c) векселі одержані d) поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями e) поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування  4. Який первинний документ є підставою для нарахування заробітної плати керівнику підприємства a) наряд на відрядну роботу b) дорожній лист вантажного автомобіля c) табель обліку робочого часу d) обліковий лист праці та виконаних робіт  e) платіжна відомість   5. Ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ) становить: a) 1,5% b) 18% 

       

      



16 c) 20% d) 22% e) 25%  6. Визначіть єдину ставку податку з доходів фізичних осіб (ПДФО)  a) 1,5% b) 18% c) 20% d) 22% e) 25%  7. Відповідно до статті 115 Кодексу Законів про працю заробітна плата в Україні повинна виплачуватись:  a) один раз на місяць b) не рідше двох разів на місяць c) один раз за декаду d) у кінці кварталу e) при потребі  8. Для погашення кредиторської заборгованості перед постачальником потрібно скласти  a) накладну b) товарно-транспортну накладну c) податкову накладну d) акт виконаних робіт e) платіжне доручення   9. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками ведуть:   a) у Журналі 1 b) у Журналі 2 c) у Журналі 3 d) у Журналі 4 e) у Журналі 5  10. Який первинний документ є підтвердженням кореспонденції рахунків Дебет 641 та Кредит 631: a) накладна b) товарно-транспортна накладна c) податкова накладна 

       

      



17 d) накладна внутрігосподарського призначення e) вимога-накладна   11. Для обліку поточних зобов’язань у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій визначені рахунки: a) класу 9 b) класу 8 c) класу 7 d) класу 6 e) класу 5  12. Для обліку довгострокових зобов’язань у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій визначені рахунки: a) класу 1 b) класу 2 c) класу 3 d) класу 4 e) класу 5  13. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначає:  a) П(С)БО 7 b) П(С)БО 8 c) П(С)БО 9 d) П(С)БО 10 e) П(С)БО 11  14. Базова (основна) ставка податку на прибуток становить:  a) 3% b) 10% c) 15% d) 18% e) 20%  15. Тривалість основної щорічної відпустки (ч.1 ст.6 Закону про відпустки) повинна бути не менше: 

       

      



18 a) 24 робочих днів b) 24 календарних днів c) 26робочих днів d) 26календарних днів e) 28 робочих днів  16. Який документ є підставою для призначення допомоги пo тимчасовій непрацездатності, пo вагітності та пологах:  a) наказ керівника підприємства b) заява працівника  c) платіжна відомість d) табель обліку робочого часу e) лікарняний лист   17. Cума оплати перших днів непрацездатності, що виплачується зa рахунок підприємства та сума нарахованої допомоги з тимчaсової непрацездатності, що виплачується зa рахунок Фонду сoціального страхування, відображаються проводками:  a) за кредитом субрахунку 661 «Розрахунки зa заробітною платою»  b) за кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами»  c) за кредитом субрахунку 663 «Розрахунки зa iншими виплатами»  d) за кредитом субрахунку 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування»  e) за кредитом субрахунку 642 «Розрахунки зa обов’язковими платежами»   18. Розрахунки з іншими кредиторами ведуть на рахунку:  a) 62 «Короткострокові векселі видані» b) 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» c) 64 «Розрахунки за податками й платежами» d) 67 «Розрахунки з учасниками» e) 68 «Розрахунки за іншими операціями»  19. Який документ є підставою для утримання аліментів із заробітної плати працівника: a) заява b) виконавчий лист c) видатковий касовий ордер 

       

      



19 d) прибутковий касовий ордер e) платіжна відомість  20. Неоплачений капітал – це a) фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників b) заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства c) сума, на якій вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума дооцінки активів на вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу d) сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності e) сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку  21. На якому рахунку відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами: a) 40 «Зареєстрований капітал» b) 41 «Капітал у дооцінках» c) 42 «Додатковий капітал» d) 43 «Резервний капітал» e) 45 «Вилучений капітал»  22. Який документ передбачає умови надання підприємствам позички банком, її розміри, строки та відсоткову ставку? a) кредитний договір b) заява c) термінове зобов'язання d) платіжне доручення e) вказані варіанти правильні   

       

      



20 23. Яка складова власного капіталу збільшиться у разі безоплатно одержаного основного засобу: a) капітал у дооцінках b) додатковий капітал c) вилучений капітал d) неоплачений капітал e) нерозподілені прибутки  24. Який первинний документ потрібно скласти для господарської операції «Одержано прибуток як фінансовий результат»: a) накладну b) рахунок c) бухгалтерську довідку d) платіжне доручення e) правильної відповіді немає  25. Який показник не беруть до уваги при нарахуванні суми допомоги з тимчасової непрацездатності: a) страховий стаж застрахованої особи b) розрахунковий період, зa який обчислюється середня зарплата c) максимальна сума (гранична величина) заробітної плати d) середньоденна заробітна плата e) кількість календарних днів відпустки  26. Який буде розмір допомоги по непрацездатності якщо страховий стаж працівника до 3 років. a) 50% середньої зарплати b) 55% c) 60% d) 70% e) 100%  27. Який буде розмір допомоги по непрацездатності якщо страховий стаж працівника понад 8 років. a) 50% середньої зарплати b) 55% c) 60% d) 70% e) 100%  

       

      



21 28. Хто підписує Видатковий касовий ордер у разі виплати дивідендів власникам цінних паперів підприємства: a) керівник підприємства b) головний бухгалтер c) касир d) керівник та головний бухгалтер e) керівник, головний бухгалтер та касир  29. Хто підписує Прибутковий касовий ордер у разі внесення засновниками до каси підприємства готівку в рахунок їх внесків до статутного капіталу: a) касир b) головний бухгалтер c) керівник підприємства d) головний бухгалтер та касир e) керівник, головний бухгалтер та касир  30. Оплату рахунків постачальника з поточного рахунку здійснюють  на підставі: a) платіжного доручення b) прибуткового касового ордера c) видаткового касового ордера d) платіжної відомості e) розрахунково-платіжної відомості  31. Скільки перших днів лікарняного оплачуються за рахунок коштів фірми/підприємства: a) 3 дні b) 5 днів c) 7 днів d) 10 днів e) 14 днів  32. На якому рівні затверджено розмір податкової соціальної пільги підпунктом 169.1.1 ПКУ:  a) 50% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року b) 55% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року 

       

      



22 c) 60% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року d) 65% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року e) 70% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року  33. Який зміст господарської операції можна сформулювати за кореспонденцією рахунків: «Дебет 20 та Кредит 631»: a) отримано товари від постачальників b) отримано виробничі запаси від постачальників c) погашено заборгованість перед постачальниками d) відображено податковий кредит з ПДВ e) списано виробничі запаси на виробництво  34. Підсумок Балансу (Звіту про фінансовий стан) становить 15678 тис. грн. Як вплине господарська операція «Одержано вексель від покупців за відвантажені (відпущені) товари на суму 12340,00 грн.» на валюту балансу: a) валюта балансу буде 15678 тис. грн. b) валюта балансу буде 15690 тис. грн. c) валюта балансу буде 15666 тис. грн. d) валюта балансу буде 15665 тис. грн. e) валюта балансу буде 15654 тис. грн.  35. Валюта Балансу (Звіту про фінансовий стан) становить 236 тис. грн. Як вплине господарська операція «Одержано на поточний рахунок короткострокову позику банку на суму 45 800 грн.» на підсумок балансу: a) підсумок буде 236 тис. грн. b) підсумок буде 282 тис. грн. c) підсумок буде 191 тис. грн. d) підсумок буде 190 тис. грн. e) підсумок буде 281 тис. грн.  36. Підприємство реалізувало продукцію покупцю на суму 6000 грн. у т. ч. ПДВ. Собівартість реалізованої продукції становить 3000 грн. Визначіть суму до оподаткування: a) 2000 грн. b) 3000 грн. 

       

      



23 c) 5000 грн. d) 6000 грн. e) 9000 грн.  37. Підприємство нарахувало дохід від реалізації товарів на суму 12000 грн. у т. ч. ПДВ. Витрати на збут товарів – 1000 грн. Зі складу відвантажено товари по собівартості на суму 6000 грн. Потрібно визначити фінансовий результат до оподаткування: a) 12000 грн. b) 11000 грн. c) 8000 грн. d) 4000 грн. e) 3000 грн.  38. Підприємство нарахувало дохід від реалізації товарів на суму 18000 грн. у т. ч. ПДВ. Витрати на збут товарів – 2000 грн. Інші витрати операційної діяльності становлять 1000 грн. Зі складу відвантажено товари по собівартості на суму 8000 грн. Потрібно визначити фінансовий результат до оподаткування: a) 6000 грн. b) 8000 грн. c) 9000 грн. d) 10000 грн. e) 15000 грн.  39. Розрахувати «Чистий фінансовий результат» (код рядка 2350 ф. №2 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)), якщо фінансовий результат від операційної діяльності становить 10 тис. грн., фінансові витрати 5 тис. грн., дохід від участі в капіталі – 2 тис. грн., Інші фінансові доходи – 3 тис. грн. Податок на прибуток – 18%. a) 2 тис. грн. b) 8 тис. грн. c) 9 тис. грн. d) 12 тис. грн. e) 13 тис. грн.  40. Визначити валюту балансу, якщо підприємство має такі господарські засоби та джерела їх надходження: Основні засоби – 100 тис. грн.; Знос основних засобів – 50 тис. грн.; Короткострокові 

       

      



24 позики банку – 2 тис. грн. Виробничі запаси – 20 тис. грн.; Незавершене виробництво 10 тис. грн.  Поточний рахунок – 20 тис. грн.  Зареєстрований капітал – 80 тис. грн.; Неоплачений капітал – 20 тис. грн.; Розрахунки з постачальниками та підрядчиками – 38 тис. грн.: a) 90 тис. грн. b) 100 тис. грн. c) 110 тис. грн. d) 190 тис. грн. e) 340 тис. грн.  41. Потрібно визначити підсумок балансу, якщо підприємство володіє такими господарськими засобами та джерелами їх надходження: Основні засоби – 80 тис. грн.; Знос основних засобів – 20 тис. грн.; Зареєстрований капітал – 80 тис. грн.; Інвестиційна нерухомість – 140 тис. грн.; Запаси – 10 тис. грн. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 20 тис. грн.;  Нерозподілений прибуток – 120 тис. грн.; інші довгострокові зобов’язання – 20 тис. грн.; Розрахунки з постачальниками та підрядчиками – 50 тис. грн.; Гроші та їх еквіваленти – 20 тис. грн.:  a) 250 тис. грн. b) 270 тис. грн. c) 130 тис. грн. d) 200 тис. грн. e) 240 тис. грн.  42. Розрахувати валовий прибуток, якщо за звітний період на підприємстві відбулися такі господарські операції: реалізовано продукцію на суму – 18 тис. грн. (в т.ч. ПДВ); реалізовано товари на суму – 12 тис. грн. (в т.ч. ПДВ); собівартість реалізованої продукції – 10 тис. грн.; собівартість реалізованих товарів – 5 тис. грн.: a) 10 тис. грн. b) 15 тис. грн. c) 23 тис. грн. d) 30 тис. грн. e) 45 тис. грн.  43. Який валовий прибуток буде мати підприємство, якщо одержано чистий дохід від реалізації продукції товарів – 40 тис. грн.; чистий 

       

      



25 дохід від реалізації робіт, послуг – 27 тис. грн.; собівартість реалізованих товарів – 20 тис. грн.; собівартість реалізованих робіт та послуг – 17 тис. грн.: a) 67 тис. грн. b) 37 тис. грн. c) 60 тис. грн. d) 44 тис. грн. e) 30 тис. грн.  44. Торгівельне підприємство отримало від постачальника товари на суму 36000 грн. в т.ч. ПДВ 20% на умовах попередньої оплати. Товари оприбутковано на склад на суму 30000 грн. Торгівельне підприємство провело розрахунок безготівковим шляхом за рахунок коштів поточного рахунку в банку. Визначити на яку суму підприємство провело взаєморозрахунок: a) 36000 грн. b) 36000 грн. плюс ПДВ 20% c) 30000 грн. d) 6000 грн. e) 7200 грн.   45. ТОВ «ОК» станом на 01.03. мало кредиторську заборгованість перед ПП «ПОСТАЧ» на суму 20000 грн. Товариство 1.03. отримало від постачальника запаси на суму 42000 грн. (в т.ч. ПДВ). Товари оприбутковано на склад на суму 35000 грн. Товариство перерахувало з поточного рахунку в банку постачальнику 52 000 грн. Визначити суму кредиторської заборгованості станом на 01.04. a) 3000 грн. b) 10000 грн. c) 17000 грн. d) 22000 грн. e) 42000 грн.   46. Визначити сальдо на кінець місяця за рахунком 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», якщо залишок на початок місяця за кредитом становив 4000 грн., а впродовж місяця відбулись такі операції: від постачальника надійшли товари на суму 12000 грн. (у т.ч. ПДВ) сировина на суму 6000 грн. (у т.ч. ПДВ) запасні частини на суму 2000 грн. (у т.ч. ПДВ); перераховано постачальнику з поточного рахунку 26000 грн. 

       

      



26 a) С-до за кредитом 6000 грн.  b) С-до за дебетом 6000 грн. c) С-до за кредитом 2000 грн. d) С-до за дебетом 2000 грн. e) С-до відсутнє  47. Товариство у звітному періоді отримало чистий прибуток 100000 грн. Відповідно до установчих документів воно створює резервний капітал 5% суми чистого прибутку товариства за рік. Визначити на яку суму зміниться валюта балансу за операцією створення резервного капіталу: a) збільшиться на суму 5000 грн. b) зменшиться на суму 5000 грн. c) валюта балансу не зміниться d) зменшиться на суму 105000 грн. e) збільшиться на суму 105000 грн.  48. Підприємство безоплатно отримало основний засіб на суму 14000 грн. Також понесло витрати на транспортування і монтаж цього засобу на суму 2000 грн. Визначити на яку суму зміниться валюта балансу за операцією відображення вартості безоплатно отриманого основного засобу:  a) валюта балансу не зміниться b) збільшиться на суму 14000 грн. c) зменшиться на суму 14000 грн. d) зменшиться на суму 16000 грн. e) збільшиться на суму 16000 грн.  49. Підприємство отримало від постачальника ТОВ «Рівнебуд» будівельні матеріали згідно накладної №256 від 16 липня 20__ р. на суму 66000 грн. у т.ч. ПДВ – 20%. Транспортна організація здійснила доставку будівельних матеріалів та виставила рахунок підприємству на суму 1200 грн. у т.ч. ПДВ – 20%. Визначити на яку суму та якою кореспонденцією буде відображатись погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ «Рівнебуд» з поточного рахунку: a) Дебет 631 Кредит 311 на суму 60000 грн. b) Дебет 631 Кредит 311 на суму 66000 грн. c) Дебет 631 Кредит 311 на суму 67000 грн. d) Дебет 631 Кредит 311 на суму 67200 грн. 

       

      



27 e) Дебет 631 Кредит 311 на суму 1200 грн.  50. Визначити загальну суму власного капіталу, якщо у підприємства:  Зареєстрований капітал становить 150 тис. грн., Капітал у дооцінках – 10 тис. грн., Резервний капітал – 50 тис. грн., Нерозподілений прибуток – 17 тис. грн., Неоплачений капітал – 10 тис. грн.: a) 200 тис. грн. b) 217 тис. грн. c) 210 тис. грн. d) 160 тис. грн. e) 167 тис. грн.   6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Бондарєва Т.Г., Нагавичко І.П. Бухгалтерський облік : навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2013. – 200 с. 2. Лазаришина І.Д. Погребняк Н.Д. Бухгалтерський облік : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне : НУВГП, 2008. – 124 с. 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 4. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. N 2755-VI / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. N 996-XIV / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 6. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів : Наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. N 561 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua 7. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів : Наказ Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 р. N 2 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua  8. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів 

       

      



28 України від 29 грудня 2000 р. N 356 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.nau.ua 9. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України   від 28 березня 2013 р. №433/ [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.nau.ua 10. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування : Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999  № 291 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  11. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» : Наказ Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 р. № 237 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 12. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» : Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 13. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 14. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» : Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 15. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» : Наказ Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 16. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 17. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : Наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 18. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 

       

      



29 р. № 246 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 19. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. N 637 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 20. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. N 88 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 21. Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : Наказ Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014  № 879 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua   

       

      


