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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” 

спеціалізація “Облік і аудит” 

Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також 
запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в 
талоні не допускається. 

 
Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали): 

1. (……..) 
Принцип безперервності означає, що: 
1) Діяльність підприємства триватиме визначений час; 
2) Діяльність підприємства припиниться в найближчому майбутньому; 
3) Діяльність підприємства визначається з урахуванням надзвичайних подій; 
4) Оцінка активів і зобов’язань підприємства побудована на принципі, що його діяльність 
триватиме далі. 
 
2. (……..) 
Котирування як етап бухгалтерської обробки документів – це: 
1) Проставлення на документі кореспонденції рахунків 
2) Позначення всіх показників первинного документа системою кодів, яка діє на підприємстві 
3) Визначення грошової оцінки господарської операції 
4) Об’єднання однорідних за змістом первинних документів у групи і записи в накопичувальній 
або групувальній відомостях для визначення загального підсумку за кожною групою 
 
3. (……..) 
Ліквідаційна вартість оcновних засобів - це: 
1) Сума, за якою актив може бути обміняний в операції між обізнаними, незалежними та 
зацікавленими сторонами; 
2) Сума всіх витрат на придбання, доставку, встановлення основного засобу, за вирахуванням 
непрямих податків, які відшкодовуються підприємству; 
3) Вартість, що становить первісну вартість за вирахуванням зносу; 
4) Сума коштів або активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації об’єкта за мінусом 
витрат на ліквідацію. 
 
4. (……..) 
Яким записом відображається в обліку сума коштів резервного капіталу, спрямована на 
покриття збитків звітного періоду: 
1) Дт 43 «Резервний капітал»             Кт 442 «Непокриті збитки»; 
2) Дт 43 «Резервний капітал»             Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»; 
3) Дт 451 «Вилучені акції»                 Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»; 
4) Дт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»     Кт 31 «Рахунки в банках». 
 
 



5. (……..) 
На розрахунковий рахунок підприємства надійшли кошти з реалізації акцій ПрАТ у кількості 
200000 штук номінальною вартістю 0.25 грн., продажною вартістю – 0.75 грн./акцію. Якої 
статті Звіту про власний капітал торкнеться дана операція?: 
1) Додатково вкладений капітал  
2) Інший додатковий капітал 
3) Неоплачений капітал 
4) Пайовий капітал 
 
6. (……..) 
Вибрати серед перелічених нижче витрат дискреційні: 
1) Витрати сировини на виробництво; 
2) Нарахована заробітна плата робітникам цеху; 
3) Витрати на рекламу; 
4) Амортизація виробничого обладнання. 
 
7. (……..) 
Вказати, яке значення коефіцієнта детермінації свідчить про надійність функції витрат: 
1) R2 ≥ 0,70;    
2) R2 ≥ 0,30; 
3) R2  ≤ 0,50; 
4) R2  ≤ 0,20. 
 
8. (……..) 
Матеріаловіддача розраховується як відношення: 
1) Обсягу виготовленої продукції до загальної суми матеріальних витрат 
2) Витрат матеріалів та сировини до обсягу виготовленої продукції 
3) Обсягу виготовленої продукції до суми витрат матеріалів та сировини 
4) Витрат матеріалів та сировини до загальної суми матеріальних витрат 
 
9. (……..) 
Який зв'язок між чисельністю працюючих, продуктивністю їх праці та випуском продукції: 
1) Детермінований 
2) Стохастичний 
3) Обернено-пропорційний 
4) Немає зв'язку 
 
10. (……..) 
Сертифікат аудитора серії Б дає право проводити аудит: 
1) Усіх підприємств і організацій; 
2) Державних установ; 
3) Підприємств та господарських товариств крім банків; 
4) Банків. 
 
11. (……..) 
Ризик невиявлення помилок залежить від: 
1) Організаційної структури підприємства; 
2) Особливостей діяльності підприємства; 
3) Компетентності бухгалтерського персоналу; 
4) Обсягу аудиторських процедур. 
 
 



 
12. (……..) 
Внутрішня нормативна база підприємства-замовника – це: 
1) Закони, постанови, накази, інструкції, положення, методичні матеріали з обліку та 
звітності, з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, 
національні нормативи аудиту; 
2) Закони, постанови, накази, інструкції, облікова політика суб'єкта, національні нормативи 
аудиту; 
3) Облікова політика суб'єкта господарювання, різні методичні,  інструкційні та розпорядчі  
документи  з  організації  фінансово-господарської діяльності на конкретному підприємстві; 
4) Немає вірного варіанту відповіді. 
 
13. (……..) 
Підприємство визначає величину резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської 
заборгованості. За 2014 рік дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах 
наступної оплати становить 966 тис грн. Величина нарахованого резерву сумнівних боргів 
станом на 31.12.2014 р. становить 10860 грн. Залишок резерву сумнівних боргів до складання 
балансу на 31.12.2014 р. становить 3020 грн. Якою буде сума витрат на формування резерву 
сумнівних боргів у грудні 2014 року за дебетом рахунка 944 «Сумнівні і безнадійні борги», грн? 
 
14. (……..) 
Визначити чистий рух коштів від операційної діяльності підприємства (чисті видатки) при 
умові: 
- збиток від звичайної діяльності – 1270 грн. 
- амортизація необоротних активів – 500 грн. 
- прибуток від інвестиційної діяльності – 3500 грн. 
- збільшення оборотних активів – 11200 грн. 
- збільшення поточних зобов’язань – 2400 грн. 
 
15. (……..) 
Є такі дані про діяльність підприємства у грудні: 
Бюджетні витрати праці, годин       12 000 
Бюджетні виробничі накладні витрати, грн.     96 000 
Фактичні витрати праці, годин       11 500 
Фактичні виробничі накладні витрати, грн.     90 000 
Базою розподілу виробничих накладних витрат є години праці. 
Визначити зайво- або недорозподілені загальновиробничі витрати у гривнях (грошові одиниці 
не писати). 
 
16. (……..) 
Розрахувати рівень суттєвості при проведенні аудиту на підставі даних таблиці. 

 

№ 
Назва базового показника 

звітності 
Значення базового 
показника, грн. 

Частка, 
% 

1 Балансовий прибуток 120000 5 
2 Валюта балансу підприємства 2789560 2 
3 Валові обсяги реалізації 890123 2 
4 Власний капітал 159000 10 
5 Постійні витрати діяльності 260000 5 
6 Змінні витрати діяльності 630123 4 
7 Поточні зобов’язання ? 2 

 



17. (……..) 
Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство: 
1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама; 
2) виникає тісна залежність виробників один від одного; 
3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька; 
4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології. 

18. (……..) 
Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і 
максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів: 
1) підтримання економічного зростання; 
2) досягнення повної зайнятості; 
3) досягнення економічної ефективності; 
4) підтримання стабільного рівня цін. 

19. (……..) 
Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання 
доходу становить: 
1) одиницю; 
2) нуль; 
3) вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 
4) нижча для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 

20. (……..) 
Сферу зайнятості деякої країни характеризують наступні показники: 

Чисельність дорослого населення країни, млн. осіб 800 
Коефіцієнт участі у робочій силі 0,7 
Чисельність безробітних, млн. осіб 42 
Природний рівень безробіття, % 5 

Обчислити рівень циклічного безробіття в країні. 
 
Варіанти відповідей: 
1) 2,5%;  2) 2,75%;  3) 4,3%;  4) 12,5%;  5) 8,2%. 

21. (……..) 
Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого 
обсягу виробництва, коли: 
1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам; 
2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам; 
3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам; 
4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються. 

22. (……..) 
Фірма виробляє за рік 10 000 одиниць товару і продає їх за ціною 30 грн. Явні витрати фірми 
становлять 150 000 грн., а неявні витрати – 70 000 грн. Бухгалтерський прибуток фірми 
становитиме:  
1) 300 000 грн.; 
2) 150 000 грн.; 
3) 80 000 грн.; 
4) 230 000 грн. 

23. (……..) 
До яких наслідків не призводить виплата дотацій виробникам деякого товару за твердою 
ставкою за інших однакових умов? 
1) витрати виробників цього товару зменшуються за кожним рівнем його ціни пропозиції на 
величину твердої ставки дотації; 



2) нова рівноважна ціна товару встановлюється на рівні, що є нижчим від рівня його старої 
рівноважної ціни; 
3) нова рівноважна кількість товару стає меншою від старої його рівноважної кількості; 
4) ціна виторгу виробників цього товару відрізняється від ціни його споживачів на величину 
твердої ставки дотації. 

24. (……..) 
Крива "дохід - споживання" : 
1) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів; на її 
основі будується крива індивідуального попиту; 
2) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу; на її основі будуються 
криві Енгеля; 
3) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною цін обох товарів; на її основі 
будується крива індивідуального попиту; 
4) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будується 
крива ринкового попиту. 

25. (……..) 
Якщо для обраного споживачем споживчого кошика MUx/MUY=9, а Рх/Ру=7, то: 
1) споживач знаходиться у стані рівноваги; 
2) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару X і менше товару Y; 
3) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару Y і менше товару X; 
4) споживач не має стимулу для зміни структури свого споживчого кошика. 
 
 
 
 
 
Декан економічного факультету    Р. В. Михайлишин 
 


