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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 
Вказівки: Розв’яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповідь. 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.(........) 
Що було першопричиною виникнення бухгалтерського обліку: 
1) ринкові відносини; 
2) матеріальне виробництво, ; 
3) товарний обіг; 
4) немає правильної відповіді. 
2.(........) 
Підставою для нарахування заробітної плати працівникам – погодинникам є наступний 
документ: 
1) наказ на зарахування на відповідну посаду; 
2) наряд на виконані роботи; 
3) табель обліку робочого часу; 
4) авансовий звіт. 
3.(........) 
Що характеризує собою метод бухгалтерського обліку: 
1) це сукупність способів і прийомів відображення господарської діяльності підприємства в 
обліку; 
2) це послідовність формування бухгалтерських проводок в обліку господарських операцій; 
3) це порядок визначення результатів господарської діяльності підприємства; 
4) немає правильної відповіді. 
4.(........) 
Не включається до первісної вартості основних засобів згідно з ПСБО №7:  
1) витрати  на встановлення, монтаж, налагодження основних засобів; 
2) амортизація; 
3) сума  ввізного мита; 
4) витрати  зі страхування ризиків, доставки основних засобів. 
5.(........) 
Вкажіть, від чого залежить розмір ставки податку із власників транспортних засобі: 
1) вартість легкового автомобіля; 
2) об’єм двигуна; 
3) модель та термін служби автомобіля; 
4) немає правильної відповіді. 
6.(........) 
Головна цільова функція незалежного аудиту фінансової звітності: 
1) підтвердження фінансової незалежності клієнта; 
2) підтвердження безперервності його функціонування; 
3) зменшення інформаційного ризику при прийнятті управлінських рішень; 
4) підтвердження платоспроможності клієнта. 
 
 



7.(........) 
Платниками податку на доходи фізичних осіб є: 
1) фізична особа - резидент, яка отримує  доходи з джерела їх походження на території 
України, так і іноземні доходи; 
2) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерелом їх походження на території 
України; 
3) податковий агент; 
4) усі відповіді правильні. 
8.(........) 
Запис Дт 105  Кт 46 складається у випадку: 
1) одержання  від засновника підприємства автомобіля як внеску до статутного капіталу; 
2) одержання  від засновника підприємства машин чи обладнання як внеску до статутного 
капіталу; 
3) безоплатного  одержання автомобіля як об’єкта основних засобів; 
4) одержання  автомобіля у результаті обміну на подібний об’єкт. 
9.(........) 
Порядок формування та відображення у звітності інформації про зобов’язання визначається 
П(с)БО: 
1) П(с)БО 12; 
2) П(с)БО 11; 
3) П(с)БО 17; 
4) П(с)БО 25. 
10.(........) 
Виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним 
характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом це: 
1) готова продукція; 
2) товари; 
3) незавершене виробництво; 
4) брак. 
11.(........) 
Визначте елементи податку: 
1) податкові канікули; 
2) суб’єкт оподаткування; 
3) об’єкт оподаткування; 
4) правильна відповідь 2) та 3). 
12.(........) 
У підсумок валюти балансу основні засоби включаються: 
1) за первісною вартістю; 
2) за залишковою вартістю; 
3) за ліквідаційною вартістю; 
4) за амортизованою собівартістю. 
13.(........) 
З переліку податків, зборів (обов’язкових платежів) виберіть ті, які відносять до непрямих 
податків: 
1) ПДВ; 
2) податок на прибуток; 
3) плата за майно; 
4) немає правильної відповіді. 
14.(........) 
Яка структура МСА: 
1) Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти супутніх послуг; 
2) Положення з міжнародної практики аудиту, Міжнародні стандарти з завдань з огляду. 
Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості; 



3) Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти супутніх послуг, Положення з 
міжнародної практики аудиту, Міжнародні стандарти з завдань з огляду, Міжнародні 
стандарти завдань з надання впевненості; 
4) Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти супутніх послуг, Міжнародні 
стандарти з завдань з огляду, Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості. 
15.(........) 
Фондомісткість – це: 
1) вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн вартості основних фондів; 
2) відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції; 
3) вартість основних фондів з розрахунку на одного середньорічного працівника; 
4) усі відповіді правильні. 
16.(........) 
Аудитори та аудиторські фірми не зобов’язані: 
1) відповідати перед замовником за порушення умов договору постачання; 
2) подавати звіт щодо кількості отриманих замовлень на проведення аудиту до 
Аудиторської палати України; 
3) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги; 
4) дотримуватися вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших 
нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та 
відповідних рішень Аудиторської палати України. 
17. (……..) 
Визначте фондовіддачу (Фв), якщо: середньорічна вартість основних фондів становить 4,0 
млн. грн; вартість виробленої продукції 12,0 млн. грн: 
1) Фв = 0,41; 
2) Фв = 7,0; 
3) Фв = 4,2; 
4) Фв = 3. 
18. (……..) 
Суму дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або 
буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу, відносять до: 
1) поточно ї дебіторської заборгованості; 
2) сумнівної  дебіторської заборгованості; 
3) товарної  дебіторської заборгованості; 
4) довгострокової  дебіторської заборгованості. 
19. (……..) 
Узагальнюючим показником ефективності використання матеріалів є: 
1) віддача основних засобів; 
2) матеріаломісткість; 
3) норма витрачання палива; 
4) вартість матеріалів та сировини. 
20. (……..) 
В яких випадках здійснюють обов’язковий аудит: 
1) у випадках передбачених законодавством; 
2) за рішенням господарюючого суб’єкта; 
3) за рішенням аудиторської фірми; 
4) за рішенням Спілки аудиторів України. 
21. (……..) 
До адміністративних витрат належать: 
1) надання знижок покупцям; 
2) витрати на персонал офісу; 
3) витрати на рекламу та дослідження ринку; 
4) правильної відповіді не запропоновано. 
 
 
 



22. (……..) 
Списання матеріальних витрат на будівництво об’єкта відображається в обліку 
бухгалтерським проведенням: 
1) Дт 20, 22 Кт 631; 
2) Дт 23 Кт 20, 22; 
3) Дт 20, 22 Кт 372; 
4) Дт 151 Кт 20, 22. 
23. (……..) 
Показник, обернений до фондоозброєності: 
1) коефіцієнт завантаження; 
2) фондовіддача; 
3) фондомісткість; 
4) правильна відповідь відсутня. 
24. (……..) 
Регресійний аналіз це:  
1) статистична модель, яка використовується для визначення зміни середнього значення 
залежної змінної величини під впливом зміни значення однієї або кількох незалежних 
змінних величин; 
2) статистичний метод знаходження оцінок параметрів генеральної сукупності; 
3) графічний підхід до визначення функції витрат; 
4) усі відповіді вірні. 
25. (……..) 
Плата за землю фізичними особами сплачується: 
1) протягом  30  днів  з  дня  вручення податкового повідомлення-рішення; 
2) протягом  60  днів  з  дня  вручення податкового повідомлення-рішення; 
3) протягом  90  днів  з  дня  вручення податкового повідомлення-рішення; 
4) немає правильної відповіді. 
 
 
 
 
В.о. декана факультету управління  
фінансами та бізнесу       А.В. Стасишин 


