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«071 Облік і оподаткування» 

ВАРІАНТ №***** 
 

1. Якщо фірма працює на досконало конкурентному ринку і її обсяг випуску такий, що 

граничні витрати більше за ринкову ціну, то:  

а) Фірма може збільшити прибуток, зменшивши випуск продукції.  

б) Фірма знаходиться в точці максимального прибутку . 

в) Функція граничної виручки MR в цій точці убуває.  

г) Фірма може збільшити прибуток, збільшивши ціну продукції, що випускається.  

 

2. Яке з наведених визначень найкраще відповідає поняттю «нормальний прибуток»? 

а) Прибуток, що отримується пересічною фірмою галузі. 

б) Прибуток, який могла б  отримати фірма за умов нормального ведення бізнесу. 

в) Мінімальний прибуток, який є необхідним для того, щоб фірма залишалася у межах даного 

напрямку діяльності. 

г) Прибуток, що забезпечує підприємцю нормальний рівень життя. 

 

3. Економічний прибуток: 

а) не може мати місце на конкурентному ринку в довгостроковому періоді; 

б) еквівалентний нормальному бухгалтерському прибутку; 

в) має місце всякий раз, коли загальні витрати перевищують загальний дохід фірми; 

г) існує завжди, коли граничний дохід перевищує граничні витрати. 

 

4. Відома наступна інформація: 

Випуск продукції, шт.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Витрати загальні, грн.  30 55 85 135 195 265 350 450 570 

Який обсяг продукції вибере фірма, якщо ціна виробленої продукції 60 грн.?  

а) 2; 

б) 4; 

в) 6; 

г) 8. 

 

5. Досконало конкурентна фірма: 

а) використовує тільки методи легальної конкуренції; 

б) не має впливу на процес формування ринкової ціни; 

в) використовує будь-які форми конкуренції для захоплення ринку; 

г) встановлює бажану для себе ціну. 

 

6. За теорією Дж.Кейнса обсяг споживчих видатків у країні залежить, перш за все, від: 

а) рівня розвитку країни; 

б) темпів зростання пропозиції грошей; 

в) рівня доходу кінцевого використання; 

г) кількості громадян. 

 

7. Для економіки, що знаходиться в стані спаду, найкращою фіскальною політикою є: 

а) скорочення видатків на оборону та соціальні програми; 

б) підвищення податків та зменшення видатків для забезпечення збалансованого бюджету; 

в) зниження податків, збільшення видатків та підвищення дефіциту державного бюджету;  

г) зменшення дефіциту державного бюджету. 
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8. Визначте, які монетарні та фіскальні заходи призведуть до збільшення ВВП, якщо 

економіка перебуває в стадії спаду: 

а) купівля цінних паперів і збільшення видатків бюджету; 

б) продаж цінних паперів і збільшення податкових ставок; 

в) продаж цінних паперів і збільшення видатків бюджету;  

г) купівля цінних паперів і збільшення податкових ставок. 

 

9. Зростання доходу всередині країни призведе до: 

а) зростання її експорту; 

б) зростання її імпорту; 

в) падіння її експорту 

г) падіння її імпорту. 

 

10. Проведення стримуючої фіскальної політики та політики дорогих грошей призводить 

до: 

а) зростає рівноважний рівень ВВП, про ставку відсотку нічого сказати не можна; 

б) зростає ставка відсотку, про рівноважний ВВП нічого сказати не можна; 

в) знижується рівноважний рівень ВВП, про ставку відсотку нічого сказати не можна; 

г) знижується рівноважний рівень ВВП, ставка відсотку зростає. 

 

11. Дія ПСБО 8 поширюється на гудвіл: 

а) так, завжди 

б) так, але лише для підприємств, які складають звітність за міжнародними стандартами 

в) ні, ніколи 

г) на вибір підприємства згідно облікової політики 

 

12. Нематеріальні  активи  з  невизначеним  строком  корисного використання: 

а) не підлягають амортизації 

б) амортизуються, як і всі інші 

в) не амортизуються, як і всі інші 

г) таких активів не існує 

 

13. Розрахунок середнього відсотку торгівельної націнки товарів використовується при 

цьому методі оцінки вибуття запасів: 

а) середньозваженої собівартості 

б) ФІФО 

в) нормативних затрат 

г) ціни продажу 

 

14. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найбільшою з двох 

оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

а) так, завжди 

б) так, але лише для підприємств, які складають звітність за міжнародними стандартами 

в) ні, ніколи 

г) на вибір підприємства згідно облікової політики 

 

15. Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися в такий спосіб: 

а) визначення питомої ваги сумнівних боргів в чистому доході 

б) класифікація заборгованості за строками непогашення 

в) визначення середньої питомої ваги списаної за попередній рік заборгованості в сумі 

дебіторської заборгованості на початок минулого року 

г) всі відповіді правильні 
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16. При фінансовій оренді об’єкт оренди відображається орендарем на позабалансовому 

рахунку. 

а) так, завжди 

б) ні, ніколи 

в) на вибір підприємства згідно облікової політики 

г) лише до введення його в експлуатацію 
 

17. Дія П(С)БО 14 поширюється на операції оренди земельних ділянок: 

а) так, поширюється 

б) так, але лише для операційної оренди 

в) так, але лише для фінансової оренди 

г) ні, не поширюється 

 

18. Величина доходу від реалізації коригується на значення: 

а) сумнівної та безнадійної заборгованості 

б) торгівельних знижок 

в) непрямих податків, які відшкодовуються підприємству 

г) немає правильної відповіді. 
 

19. Змінні та постійні витрати на всіх підприємствах мають однаковий склад: 

а) так, однаковий 

б) так, але лише в межах однієї галузі 

в) ні, не однаковий 

г) немає правильної відповіді 

 

20. Загальновиробничі витрати: 

а) розподіляються згідно визначеної бази витрат 

б) жодним чином не враховуються у виробничій собівартості продукції 

в) прямо відносяться на об’єкти витрат 

г) немає правильної відповіді 
 

21. Рахунок – це спосіб: 

а) групування активів, зобов’язань та власного капіталу; 

б) поточного обліку та контролю за ресурсами, джерелами їх формування та господарськими 

процесами; 

в) поточного обліку та контролю за ресурсами; 

г) групування і поточного обліку ресурсів. 
 

22. Вперше необхідність подвійного запису на рахунках була обґрунтована: 

а) Гюглі; 

б) Шером; 

в) Б. Котрул`ї; 

г) Л. Пачолі. 
 

23. Подвійний запис забезпечує взаємозв’язок між: 

а) субрахунками і аналітичними рахунками; 

б) синтетичними рахунками і балансом; 

в) рахунками; 

г) аналітичними рахунками і балансом. 
 

24. Простий запис застосовується в бухгалтерському обліку: 

а) на сільськогосподарських підприємствах; 

б) у промисловості; 

в) на біржах; 

г) у позабалансовому обліку. 
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25. Сальдо кінцеве по активному рахунку дорівнює нулю, якщо: 

а) протягом місяця за рахунком  не було руху ресурсів; 

б) оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом; 

в) сальдо початкове плюс оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом; 

г) сальдо початкове плюс оборот за дебетом менше обороту за кредитом. 

 

26. Сальдо кінцеве по пасивному рахунку дорівнює нулю, якщо: 

а) протягом місяця за рахунком  не було руху ресурсів; 

б) оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом; 

в) сальдо початкове плюс оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом; 

г) сальдо початкове плюс оборот за дебетом менше обороту за кредитом. 

 

27. Субрахунок – це: 

а) спосіб групування даних аналітичних рахунків; 

б) рахунок аналітичного обліку; 

в) за балансовий рахунок; 

г) способі записів господарських операцій. 

 

28. Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку призначена для перевірки: 

а) правильності кореспонденції рахунків; 

б) повноти аналітичного обліку; 

в) повноти синтетичного обліку; 

г) правильності підрахунків підсумків по рахунках. 

 

29. Підсумки оборотного балансу повинні співпадати: 

а) ні, адже це балансовий звіт; 

б) ні, іноді з ряду обставин вони не співпадають; 

в) так, завжди; 

г) так, за винятком випадку, коли він складається наприкінці року. 

 

30. Простою проводкою називають бухгалтерський запис, в якому одночасно 

кореспондують: 

а) один рахунок за дебетом і один за кредитом; 

б) два рахунки за дебетом і два за кредитом; 

в) один рахунок за дебетом і два за кредитом; 

г) один рахунок за кредитом і два за дебетом 
 


