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1. МЕТА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

Державна атестація відповідно до освітньо-професійних програм 

підготовки напряму 6.030509 «Облік і аудит» та спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» включає кваліфікаційний екзамен за 

спеціальністю та атестаційну роботу.  

Кваліфікаційний екзамен за спеціальністю є продовженням 

навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального 

етапу підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Метою проведення екзамену є оцінка досягнення інтегральної 

компетентності за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування»: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 

характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

Програма кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» охоплює питання з навчальних дисциплін: 

«Фінансовий облік – 1», «Фінансовий облік – 2», «Аудит», «Облік і 

звітність в оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності», 

«Державний фінансовий контроль». 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

Кваліфікаційний екзамен за спеціальністю передбачає виконання 

комплексу атестаційних завдань і є адекватною формою 

кваліфікаційних випробувань щодо об'єктивного визначення рівня 

якості освітньої та професійної підготовки випускників НУВГП. 

Екзамен проводиться з використанням інформаційних 

технологій за участю представників Навчально-наукового центру 

незалежного оцінювання НУВГП (ННЦНО). 

Інформаційною базою засобів підсумкового контролю є змістові 

модулі програм навчальних дисциплін, що формують систему 

компетентностей і виносяться на державну атестацію. 



4 

 

Екзаменаційний білет кваліфікаційного екзамену за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» складається з тестових 

питань, набір яких у межах варіанту визначається комп’ютерною 

програмою та платформі Moodle. Загальна кількість питань 

становить 400, з них – 50 % питань першого рівня складності, 30% 

питань – другого рівня складності (підвищена складність), 20% 

питань – третього рівня складності (одна правильна відповідь з 

п'ятьох запропонованих). 

ННЦНО НУВГП та кафедра обліку і аудиту забезпечує 

дотримання правил і процедури проведення комплексного 

державного іспиту за фахом за допомогою: 

- уніфікації умов проведення, засобів оцінювання, методик 

оброблення результатів опитування та форм їхнього подання; 

- інформаційно-консультаційної підготовки здобувача вищої 

освіти до екзамену; 

- використання критеріїв об'єктивного оцінювання. 

Організація та проведення кваліфікаційного екзамену за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» забезпечується 

кафедрою обліку і аудиту НУВГП та Центром незалежного 

оцінювання знань студентів НУВГП. 

 

 

3. СКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

3.1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ 

 

1. Платники єдиного податку звільняються від сплати і 

нарахування:  

а) єдиного соціального внеску; 

б) військового збору; 

в) мита; 

г) ПДВ; 

д) податку на прибуток підприємств. 

2. Базою оподаткування податком на нерухоме майно є: 

а) ринкова вартість об'єкта нерухомості; 

б) загальна площа об'єкта нерухомості; 

в) житлова площа об'єкта нерухомості; 

г) договірна вартість об'єкта нерухомості; 
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д) кадастрова вартість об'єкта нерухомості. 

3. При оподаткуванні операцій з продажу рухомого та 

нерухомого майна 5%-ва  ставка податку на доходи фізичних осіб 

застосовується до: 

а) першого продажу житлового будинку, квартири або їх 

частини, кімнати, садового (дачного) будинку протягом року; 

б) першого доходу від продажу рухомого майна у вигляді 

легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера; 

в) доходу від продажу більше, ніж одного об’єкту нерухомого 

майна та при продажі рухомого майна, в тому числі при другому та 

кожному подальшому продажі легкового автомобіля, мотоцикла, 

моторолера протягом року; 

г) першого продажу земельної ділянки, що не перевищує норми 

безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу 

України, протягом року; 

д) немає правильної відповіді. 

4. Якщо платник податку має право на застосування податкової 

соціальної пільги з двох і більше підстав, тоді: 

а) застосовується дві податкові соціальні пільги або більше; 

б) застосовується підвищена соціальна пільга; 

в) застосовується усереднена податкова соціальна пільга; 

г) застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що 

передбачає її найбільший розмір; 

д) немає правильної відповіді. 

5. Податкова знижка – це: 

а) документально підтверджена сума витрат платника податку, 

на яку дозволяється зменшення його загального річного 

оподатковуваного доходу, одержаного у вигляді заробітної плати; 

б) сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до 

відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та 

строки, визначені податковим законодавством; 

в) різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання 

доходів, витрат, активів, зобов'язань за ПСБО та доходами і 

витратами, визначеними згідно з ПКУ; 

г) звільнення від сплати нарахованого податкового 

зобов'язання у разі розміщення товарів у митних режимах, що 

передбачають звільнення від оподаткування; 

д) немає правильної відповіді. 
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6. Якщо фізична особа – платник податку на доходи фізичних 

осіб отримує оподатковувані доходи всередині податкового 

періоду, то перший податковий період розпочинається: 

а) у наступному місяці, що настає за місяцем, в якому вперше 

отримано доходи; 

б) у наступному кварталі, що настає за кварталом, в якому 

вперше отримано доходи; 

в) з дня отримання таких доходів; 

г) з першого дня місяця, в якому відбувається фактична 

виплата (нарахування) таких доходів; 

д) з дня, який платник податку визначає за власним бажанням. 

7. Платниками збору за місця для паркування транспортних 

засобів є: 

а) юридичні особи; 

б) фізичні особи-підприємці; 

в) власники транспортних засобів; 

г) податкові агенти; 

д) немає правильної відповіді. 

8. Для єдиного страхового внеску характерно: 

а) звітність подається щорічно; 

б) об’єктом оподаткування є основна та додаткова зарплата, 

інші виплати працівникам (що оподатковуються податком на 

доходи); 

в) сплачується за результатами квартального розрахунку; 

г) нарахування ЄСВ не включається до витрат, що 

враховуються при  обчисленні об’єкта  оподаткування податком на 

прибуток; 

д) немає правильної відповіді. 

9. Платниками туристичного збору є: 

а) особи, які прибувають на територію адміністративно-

територіальної одиниці, на якій діє рішення про встановлення 

туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового 

проживання; 

б) особи, які прибули за путівками в санаторії та пансіонати; 

в) особи, які прибули у відрядження; 

г) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів 

найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; 

д) немає правильної відповіді. 
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10. Акцизний податок – це: 

а) прямий податок на окремі товари (продукцію), визначені 

законом як підакцизні, який включається в ціну цих товарів 

(продукції); 

б) непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені 

законом як підакцизні, який включається в ціну цих товарів 

(продукції); 

в) обов’язковий, безумовний платіж до державного бюджету, 

що справляється з платників податку відповідно до ПКУ; 

г) непрямий податок, який накладається на товари, що 

переміщуються через кордон, і який включається до ціни товарів та 

сплачується за рахунок кінцевого споживача; 

д) немає правильної відповіді. 

11. Операції, які звільняються від оподаткування акцизним 

податком: 

а) реалізація легкових автомобілів для інвалідів, оплата 

вартості яких здійснюється за рахунок коштів приватних 

благодійних організацій; 

б) експортовані підакцизні товари, у яких виявлено недоліки, 

що не перешкоджають їх реалізації; 

в) операції з продажу спирту етилового, який 

використовується виноробними підприємствами; 

г) реалізація легкових автомобілів спеціального призначення 

для навчальних закладів; 

д) немає правильної відповіді. 

12. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до: 

а) доходу самозайнятої особи від провадження 

підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної 

діяльності; 

б) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного 

податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді 

стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, 

студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, 

що виплачуються з бюджету; 

в) пенсій; 

г) доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 

д) всі варіанти правильні. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
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13. Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб 

подається податковим агентом: 

а) окремо за кожний місяць протягом 10 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного місяця; 

б) окремо за кожний місяць протягом 40 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного місяця; 

в) окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного кварталу; 

г) окремо за кожний місяць протягом 20 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного місяця; 

д) за рік протягом 20 календарних днів, наступних за останнім 

календарним днем звітного року. 

14. Не можуть бути платниками ЄП суб'єкти господарювання, 

які здійснюють: 

а) обмін іноземної валюти; 

б) реалізацію продукції рибництва; 

в) кур'єрську діяльність; 

г) діяльність у сфері ресторанного господарства; 

д) діяльність у сфері надання комунальних послуг. 

15. Платники єдиного податку 3 групи подають декларацію: 

а) щоквартально протягом 40 к.д. після закінчення звітного 

кварталу; 

б) щоквартально протягом 10 к.д. після закінчення звітного 

кварталу; 

в) щоквартально протягом 20 к.д. після закінчення звітного 

кварталу; 

г) протягом 20 к.д. після закінчення календарного року; 

д) протягом 60 к.д. після закінчення календарного року. 

16. Датою отримання доходу платника ЄП є: 

а) дата підписання акту приймання-передачі наданих послуг; 

б) дата реєстрації податкової накладної в ЄРПН; 

в) дата виписки рахунку; 

г) дата, що сталася раніше – дата виписки накладної 

(формування акту) або дата надходження коштів; 

д) дата надходження коштів на поточний рахунок (в касу). 
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17. Платниками транспортного податку є власники легкових 

автомобілів, які: 

а) використовувалися до 5 років та середньоринкова вартість 

яких понад 375 мінімальних ЗП станом на 1 січня звітного року; 

б) використовувалися до 5 років та середньоринкова вартість 

яких понад 500 мінімальних ЗП станом на 1 січня звітного року; 

в) використовувалися до 5 років та середньоринкова вартість 

яких понад 500 тис. грн. станом на 1 січня звітного року; 

г) використовувалися до 5 років та об'єм циліндрів двигуна 

яких перевищує  3000 куб. см; 

д) використовувалися до 3 років та об'єм циліндрів двигуна 

яких перевищує  3000 куб. см. 

18. Платниками податку на доходи фізичних осіб є: 

а) резиденти та нерезиденти; 

б) громадяни України; 

в) податкові агенти; 

г) резиденти та нерезиденти, податкові агенти; 

д) іноземні громадяни. 

19. Дохід від продажу одного об'єкта рухомого майна у вигляді 

легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда протягом року 

оподатковується ПДФО за ставкою: 

а) 0%; 

б) 1%; 

в) 5%; 

г) 18%; 

д) не підлягає оподаткуванню. 

20. Термін сплати ПДФО: 

а) протягом 20 днів з дня виплати зарплати; 

б) протягом 10 днів з дня подання звітності; 

в) протягом 10 днів після граничного строку подання звітності; 

г) не пізніше 1 банківського дня з дня виплати зарплати; 

д) одночасно з перерахуванням заробітної плати на карткові 

рахунки працівників. 

21. Дохід за іпотечними цінними паперами оподатковується 

ПДФО за ставкою: 

а) 5%; 

б) 9%; 

в) 15%; 
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г) 18%; 

д) 30%. 

22. Проценти на поточному банківському рахунку 

оподатковуються ПДФО за ставкою: 

а) 5%; 

б) 9%; 

в) 15%; 

г) 18%; 

д) 30%. 

23. Документ, який підтверджує витрати, включені до податкової 

знижки: 

а) паспорт; 

б) рахунок; 

в) акт виконаних робіт; 

г) квиток на поїзд чи літак; 

д) квитанція. 

24. До податкової знижки включаються витрати на: 

а) придбання будинку; 

б) придбання автомобіля; 

в) косметичну хірургію; 

г) частину суми процентів за користування іпотечним 

кредитом; 

д) оздоровлення у санаторно-курортних закладах. 

25. До податкової знижки включаються витрати на: 

а) пожертвування неприбутковим організаціям; 

б) придбання легкового автомобіля; 

в) придбання вантажного автомобіля; 

г) лікування тютюнової чи алкогольної залежності; 

д) оздоровлення у санаторно-курортних закладах. 

26. Дохід від продажу квартири, яка перебувала у власності 2 

роки, оподатковується ПДФО за ставкою: 

а) 0%; 

б) 1%; 

в) 5%; 

г) 9%; 

д) 18%. 
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27. Негрошовий подарунок  вартістю 500 грн оподатковується 

ПДФО за ставкою: 

а) 0%; 

б) 1%; 

в) 5%; 

г) 18%; 

д) 18% (сума перевищення неоподатковуваного розміру). 

28. До податкової знижки включаються витрати на: 

а) переобладнання транспортного засобу з вантажного на 

пасажирський; 

б) переобладнання транспортного засобу з використанням у 

вигляді палива біодизелю; 

в) придбання автобуса; 

г) придбання с/г техніки; 

д) придбання автомобіля. 

29. Якщо звітним періодом є календарний квартал, то декларація 

подається протягом: 

а) 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного 

кварталу; 

б) 30 календарних днів, що настають за останнім днем звітного 

кварталу; 

в) 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного 

кварталу;  

г) 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного 

кварталу;  

д) 90 календарних днів, що настають за останнім днем звітного 

кварталу. 

30. До податкової знижки включаються витрати на: 

а) навчання у вітчизняних вищих навчальних закладах; 

б) навчання у іноземних вищих навчальних закладах; 

в) харчування у дошкільних навчальних закладах; 

г) харчування у школі; 

д) послуги позашкільної освіти. 

31. ПСП становить: 

а) 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної 

особи на місяць; 

б) 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної 

особи на місяць; 
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в) 50% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність; 

г) 100% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність; 

д) 50% розміру мінімальної заробітної плати. 

32. ПСП у 2020 році становить: 

а) 860,5 грн; 

б) 1051,00 грн; 

в) 981 грн; 

г) 681 грн; 

д) 1018 грн. 

33. Граничний розмір доходу для отримання ПСП у 2020 році: 

а) 960,5 грн; 

б) 1762 грн; 

в) 2900 грн; 

г) 2940 грн; 

д) 3723 грн. 

34. ПСП не може застосовуватися до: 

а) відрядної заробітної плати; 

б) погодинної заробітної плати; 

в) премій; 

г) доходів, які не є заробітною платою; 

д) немає правильної відповіді. 

35. До доходу підприємця може застосовуватися ПСП? 

а) так; 

б) ні; 

в) якщо розмір доходу менший мінімальної заробітної плати; 

г) якщо розмір доходу менший граничного для отримання 

ПСП; 

д) немає правильної відповіді. 

36. Якщо студент отримує академічну стипендію та працює на 

умовах неповного робочого часу у кафе, до його заробітної плати 

офіціанта може застосовуватися ПСП? 

а) так; 

б) ні; 

в) якщо розмір доходу менший мінімальної заробітної плати; 

г) якщо розмір доходу менший граничного для отримання 

ПСП; 
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д) немає правильної відповіді. 

37. Якщо студент отримує соціальну стипендію та працює на 

умовах неповного робочого часу у кафе, до його заробітної плати 

офіціанта може застосовуватися ПСП? 

а) так; 

б) ні; 

в) якщо розмір доходу менший мінімальної заробітної плати; 

г) якщо розмір доходу менший граничного для отримання 

ПСП 

д) немає правильної відповіді. 

38. До доходу оцінщика (не є підприємцем) може 

застосовуватися ПСП? 

а) так; 

б) ні; 

в) якщо розмір доходу менший мінімальної заробітної плати; 

г) якщо розмір доходу менший граничного для отримання 

ПСП; 

д) немає правильної відповіді. 

39. До доходу приватного нотаріуса (не є підприємцем) може 

застосовуватися ПСП? 

а) так; 

б) ні; 

в) якщо розмір доходу менший мінімальної заробітної плати; 

г) якщо розмір доходу менший граничного для отримання 

ПСП; 

д) немає правильної відповіді. 

40. До неоподатковуваних доходів належать: 

а) вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 1 

мінімальну ЗП; 

б) вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 50% 

мінімальної ЗП; 

в) вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 25% 

мінімальної ЗП; 

г) вартість грошового виграшу в лотерею; 

д) вартість майнового виграшу в лотерею. 

41. До неоподатковуваних доходів належать: 

а) вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 1 

мінімальну ЗП; 
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б) вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 50% 

мінімальної ЗП; 

в) вартість призів призерам спортивних змагань; 

г) спадщина від нерезидента; 

д) аліменти. 

42. До неоподатковуваних доходів належать: 

а) вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 1 

мінімальну ЗП; 

б) вартість подарунків, якщо їх вартість не перевищує 50% 

мінімальної ЗП; 

в) стипендії; 

г) відпускні; 

д) лікарняні. 

43. Розмір пенсії, яка не оподатковується ПДФО: 

а) пенсії не є об'єктом оподаткування ПДФО; 

б) не перевищує 5 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність; 

в) не перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність; 

г) не перевищує 5 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; 

д) не перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. 

44. Неоподатковуваний розмір добових по Україні становить не 

більше: 

а) 0,1 мінімальної ЗП станом на 1 січня; 

б) 0,2 мінімальної ЗП станом на 1 січня; 

в) 0,25 мінімальної ЗП станом на 1 січня; 

г) 0,5 мінімальної ЗП станом на 1 січня; 

д) 0,55 мінімальної ЗП станом на 1 січня. 

45. Неоподатковуваний розмір добових для закордонних 

відряджень становить не більше: 

а) 20 євро; 

б) 30 євро; 

в) 50 євро; 

г) 60 євро; 

д) 80 євро. 
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46. Декларація за формою 1ДФ подається: 

а) щоквартально, протягом 20 календарних днів, наступних за 

останнім днем звітного кварталу; 

б) щоквартально, протягом 40 календарних днів, наступних за 

останнім днем звітного кварталу; 

в) щомісячно, протягом 20 календарних днів, наступних за 

останнім днем звітного місяця; 

г) щомісячно, протягом 40 календарних днів, наступних за 

останнім днем звітного місяця; 

д) щорічно до 1 травня. 

47. Ставка військового збору: 

а) 0,5%; 

б) 1%; 

в) 1,5%; 

г) 2%; 

д) 2,5%. 

48. Об'єкт оподаткування військовим збором: 

а) зменшується на суму ЄСВ та ПСП; 

б) зменшується на ПСП; 

в) зменшується на податковий кредит 

г) не зменшується на ПСП; 

д) немає правильної відповіді. 

49. Звільнені від обкладання військовим збором: 

а) дивіденди; 

б) доходи від операцій з валютними цінностями; 

в) інвестиційний прибуток; 

г) дохід від спадкування майна; 

д) грошове забезпечення працівників ЗСУ на період їх участі в 

АТО. 

50. Термін сплати ВЗ: 

а) протягом 20 днів з дня виплати зарплати; 

б) протягом 10 днів з дня подання звітності; 

в) протягом 10 днів після граничного строку подання звітності; 

г) не пізніше 1 банківського дня з дня виплати зарплати; 

д) одночасно з перерахуванням заробітної плати на карткові 

рахунки працівників. 

51. Державний фінансовий контроль – це: 
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а) внутрішньогосподарський контроль за фінансово 

господарською діяльністю підприємств, установ, організацій; 

б) перевірка достовірності фінансової звітності, законності 

господарських операцій, інші види економіко-правового 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; 

в) контроль за станом обліку та звітності на підприємствах та 

організаціях комунальної власності, дотримання законності 

фінансових операцій при будівництві та експлуатації об'єктів 

соціального значення, а також за виконанням планів і завдань 

економічного і соціального розвитку регіонів, здійснення платежів 

до місцевих бюджетів; 

г) незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг; 

д) встановлення фактичного стану справ щодо дотримання 

юридичними та фізичними особами вимог чинного законодавства, 

виконання зобов’язань перед державою, законності фінансової 

дисципліни, ефективності процесів формування, розподілу, 

володіння та відчуження активів держави. 

52. За суб’єктами державний фінансовий контроль поділяють на 

а) Зовнішній і внутрішній; 

б) Документальний і фактичний; 

в) Попередній і поточний; 

г) Суцільний і вибірковий; 

д) Суцільний та документальний. 

53. Одним із завдань Рахункової палати України є: 

здійснення контролю за додержання податкового законодавства, 

правильності обчислення та своєчасність внесення до бюджету 

податків та інших платежів; 

а) здійснення контролю за утворенням та погашенням 

внутрішнього та зовнішнього боргу України; 

б) здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства 

в) здійснення контролю за використання коштів бюджету усіх 

рівнів і державних цільових фондів; 

г) аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової 

звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші 
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професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних 

стандартів аудиту. 

54. Які штрафні санкції передбачено за порушення правил 

нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у 

джерела виплати? 

а) 25% від суми визначеного податкового зобов’язання;  

б) 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або 

сплаті до бюджету. Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 

днів, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків 

суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету; 

в) 10% суми податкового зобов’язання за кожний повний або 

неповний місяць затримки податкової декларації; 

г) 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

д) 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

55. Документи, які складаються за результатами контрольних 

заходів поділяються на: 

а) акт ревізії, аудиторський звіт; 

б) акт ревізії, довідка, акт перевірки; 

в) Робочі, додаткові, супровідні; 

г) Робочі, супровідні; 

д) Робочі, офіційні, додаткові, супровідні. 

56. Зустрічна звірка – це: 

а) документальне підтвердження у суб’єктів господарювання, 

які мали правові відносини з підконтрольною установою, виду, 

обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними; 

б) документальна і фактична перевірка певного комплексу або 

окремих питань фінансово господарської діяльності підконтрольної 

установи, яка повинна забезпечувати виявлення порушення 

законодавства, встановлення винних у їх допущенні осіб; 

в) перевірка та аналіз фактичного стану справ щодо законного 

та ефективного використання державних чи комунальних коштів і 

майна, інших активів держави, правильності ведення обліку і 

достовірності звітності, функціонування системи внутрішнього 

контролю; 

г) фактична перевірка окремих питань фінансово 

господарської діяльності підконтрольної установи; 

д) метод документального та фактичного підтвердження у 

підприємств, установ та організацій виду, обсягу і якості операцій 
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та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти 

відображення в обліку об’єкта контролю. 

57. Об’єкт контролю визначають як: 

а) публічна бухгалтерська звітність; 

б) витрати підприємства; 

в) суб’єкти господарювання, всі юридичні та фізичні особи, 

діяльність яких пов’язана з використанням суспільної діяльності; 

г) документація підприємства; 

д) документація аудиторської служби. 

58. Предмет фінансового контролю – це: 

а) діяльність суб’єктів господарювання, яка пов’язана з 

дотриманням умов зберігання майна, платіжної дисципліни, 

правильності кошторисної документації; 

б) діяльність суб’єктів господарювання, яка пов’язана з 

формуванням витрат підприємства; 

в) діяльність суб’єктів господарювання, яка пов’язана з 

використанням суспільної власності, а також фінансові операції і 

процеси, які розглядаються з позицій законності, достовірності, 

доцільності, збереження власності, правильності формування і 

використання капіталу; 

г) діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з 

дотриманням платіжної дисципліни, порядку і процедур державних 

закупівель 

д) діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з 

дотриманням платіжної дисципліни, умов зберігання майна. 

59. Планова виїзна ревізія – це: 

а) ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані 

контрольно-ревізійної роботи органу державного фінансового 

контролю і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної 

установи, не частіше ніж один раз на календарний рік; 

б) документальна і фактична перевірка певного комплексу або 

окремих питань фінансово господарської діяльності підконтрольної 

установи, яка повинна забезпечувати виявлення порушення 

законодавства, встановлення винних осіб; 

в) перевірка та аналіз фактичного стану справ щодо законного 

та ефективного використання державних чи комунальних коштів і 

майна, інших активів держави, правильності ведення 
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бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього контролю; 

г) документальне підтвердження у суб’єктів господарювання, 

які мали правові відносини з підконтрольною установою, виду, 

обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними; 

д) фактична перевірка певного комплексу або окремих питань 

фінансово господарської діяльності підконтрольної установи. 

60. Позапланова виїзна ревізія – це: 

а) ревізія, яка передбачена у плані контрольно-ревізійної 

роботи органу служби і проводиться за місцезнаходженням такої 

підконтрольної установи, не частіше ніж один раз на календарний 

рік; 

б) документальна і фактична перевірка певного комплексу або 

окремих питань фінансово господарської діяльності підконтрольної 

установи, яка повинна забезпечувати виявлення порушення 

законодавства, встановлення винних у їх допущенні осіб; 

в) ревізія, яка не передбачена в планах контрольно-ревізійної 

роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за 

наявності обставин, визначених законодавством; 

г) документальне підтвердження у суб’єктів господарювання, 

які мали правові відносини з підконтрольною установою, виду, 

обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися 

д) фактична перевірка певного комплексу або окремих питань 

фінансово господарської діяльності підконтрольної установи. 

61. Тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати: 

а) 30 робочих днів; 

б) 30 днів; 

в) 20 робочих днів; 

г) 10 робочих днів; 

д) 25 календарних днів. 

62. Обстеження – це: 

а) аудиторська процедура, що здійснюється без виходу в 

бюджетну установу з метою виявлення та попереднього аналізу 

відхилень між плановими і фактичними показниками фінансової 

звітності, неузгодженості між показниками звітів; 

б) аудиторська процедура, яка полягає у безперервному 

відстеженні операцій на рахунках бюджетної установи, відкритих в 
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органах Державного казначейства, та показників її фінансової 

звітності для виявлення ознак фінансових порушень; 

в) аудиторська процедура, що здійснюється безпосередньо в 

бюджетних установах і полягає у дослідженні планових і 

бухгалтерських документів, господарських договорів, звітності; 

г) аудиторська процедура, що здійснюється для сприяння 

установі у забезпеченні правильності ведення обліку, складання 

звітності, організації внутрішнього контролю; 

д) огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової 

звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості. 

63. Інспектування полягає: 

а) у документальній і фактичній перевірці певного комплексу 

або окремих питань фінансово господарської діяльності 

підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення 

порушення законодавства, встановлення винних осіб; у формі 

ревізій; 

б) у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо 

законного та ефективного використання державних чи комунальних 

коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього контролю; 

в) вивченні фактичного стану справ в різних сферах 

суспільного життя; 

г) виявленні відхилень від нормативів, правил, планів з метою 

управління; 

д) огляді фінансової звітності, консолідованої фінансової 

звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості. 

64. Основні форми державного фінансового контролю? 

а) ревізія і перевірка; 

б) державний фінансовий аудит і інспектування; 

в) аудит; 

г) ревізія і звірка; 

д) аудит і ревізія. 

65. Працівники Держаудитслужби/Офісу фінансового контролю 

мають право: 

а) перевіряти в ході державного фінансового контролю 

грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші 

документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та 
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матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур 

закупівель, дані на електронних носіях, проводити перевірку 

фактичної наявності цінностей; отримувати інформацію про стан та 

рух коштів державного бюджету від Казначейства; 

безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю 

на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать 

підприємствам, установам та організаціям, що контролюються; 

б) зупиняти операції на рахунках, вилучення документів, 

отримання необхідної інформації, вилучення коштів до бюджету 

в) застосовувати фінансові санкції; 

г) застосовувати адміністративних стягнень, отримання 

необхідної інформації, перевірка бухгалтерських документів, 

доступ на об’єкти, що перевіряються; 

д) зупиняти діяльність об’єкта контролю. 

66. Спеціальні прийоми документального контролю: 

а) формальна, арифметична перевірки, перевірка за змістом, 

зустрічна перевірка; 

б) формальна, арифметична перевірки, інвентаризація, 

перевірка за змістом, зустрічна перевірка; 

в) формальна перевірка, опитування, перевірка за змістом, 

зустрічна перевірка; 

г) формальна, арифметична перевірки, перевірка за змістом, 

лабораторний аналіз; 

д) інвентаризація, опитування, спостереження. 

67. Державний фінансовий аудит полягає 

а) у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо 

законного та ефективного використання державних чи комунальних 

коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього контролю; 

б) у документальній і фактичній перевірці комплексу або 

окремих питань фінансово господарської діяльності підконтрольної 

установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів 

порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні 

посадових і матеріально відповідальних осіб; 

в) вивченні фактичного стану справ у сферах суспільного 

життя; 
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г) виявленні відхилень від нормативів, правил, планів з метою 

управління; 

д) послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і 

показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової 

звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта 

господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову 

звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою 

висловлення незалежної думки. 

68. Строки сплати податкового зобов'язання: 

а) платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму 

податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій 

декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім 

днем відповідного граничного строку для подання податкової 

декларації; 

б) платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму 

податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій 

декларації, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім 

днем відповідного граничного строку для подання податкової 

декларації; 

в) платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму 

податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій 

декларації, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 

днем відповідного граничного строку для подання податкової 

декларації; 

г) платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму 

податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій 

декларації, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

днем відповідного граничного строку для подання податкової 

декларації; 

д) платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму 

податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій 

декларації, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

днем відповідного граничного строку для подання податкової 

декларації. 

69. Контролюючі органи мають право проводити:  

а)  камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні 

або невиїзні) та фактичні перевірки; 

б)  камеральні та фактичні перевірки; 
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в) камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні 

або невиїзні) перевірки; 

г)  документальні (планові або позапланові; виїзні або 

невиїзні) та фактичні перевірки; 

д) тільки фактичні перевірки. 

70. Камеральною вважається перевірка:  

а)  яка проводиться у приміщенні контролюючого органу 

виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 

(розрахунках) платника податків та даних системи електронного 

адміністрування податку на додану вартість (даних центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому 

відкриваються рахунки платників у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру 

податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних 

Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи 

електронного адміністрування реалізації пального; 

б) предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота 

нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та 

зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення 

трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками 

(найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових 

декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої 

звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення 

яких передбачено законом, первинних документів, які 

використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і 

пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням 

вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, а також отриманих в 

установленому законодавством порядку контролюючим органом 

документів та податкової інформації, у тому числі за результатами 

перевірок інших платників податків; 

в)  яка здійснюється за місцем фактичного провадження 

платником податків діяльності, розташування господарських або 

інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка 

здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм 
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законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку 

здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення 

касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про 

виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем 

законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення 

трудових відносин з працівниками (найманими особами); 

г)  перевірка та аналіз фактичного стану справ щодо законного 

та ефективного використання державних чи комунальних коштів і 

майна, інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього контролю; 

д) яка проводиться інспекторами Держаудитслужби. 

71. Документальною перевіркою вважається перевірка:  

а) предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота 

нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та 

зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення 

трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками 

(найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових 

декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої 

звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення 

яких передбачено законом, первинних документів, які 

використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і 

пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням 

вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, а також отриманих в 

установленому законодавством порядку контролюючим органом 

документів та податкової інформації, у тому числі за результатами 

перевірок інших платників податків; 

б) яка проводиться у приміщенні контролюючого органу 

виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 

(розрахунках) платника податків та даних системи електронного 

адміністрування податку на додану вартість (даних центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому 

відкриваються рахунки платників у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру 
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податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних 

Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи 

електронного адміністрування реалізації пального; 

в) яка здійснюється за місцем фактичного провадження 

платником податків діяльності, розташування господарських або 

інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка 

здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм 

законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку 

здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення 

касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про 

виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем 

законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення 

трудових відносин з працівниками (найманими особами) ; 

г) перевірка та аналіз фактичного стану справ щодо законного 

та ефективного використання державних чи комунальних коштів і 

майна, інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, 

функціонування системи внутрішнього контролю; 

д) яка проводиться інспекторами Держаудитслужби. 

72. Фактичною вважається перевірка: 

а) яка здійснюється за місцем фактичного провадження 

платником податків діяльності, розташування господарських або 

інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка 

здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм 

законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку 

здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення 

касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про 

виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем 

законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення 

трудових відносин з працівниками (найманими особами); 

б) яка полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ 

щодо законного та ефективного використання державних чи 

комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності 

ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової 

звітності, функціонування системи внутрішнього контролю; 

в) яка проводиться у приміщенні контролюючого органу 

виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 

(розрахунках) платника податків та даних системи електронного 
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адміністрування податку на додану вартість (даних центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому 

відкриваються рахунки платників у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру 

податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних 

Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи 

електронного адміністрування реалізації пального; 

г) предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота 

нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та 

зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 

дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення 

трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками 

(найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових 

декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої 

звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення 

яких передбачено законом, первинних документів, які 

використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і 

пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням 

вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, а також отриманих в 

установленому законодавством порядку контролюючим органом 

документів та податкової інформації, у тому числі за результатами 

перевірок інших платників податків; 

д) яка проводиться інспекторами Держаудитслужби. 

73. Податковий контроль здійснюється шляхом: 

а) ведення обліку платників податків; інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; 

перевірок та звірок, а також перевірок щодо дотримання 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, моніторингу контрольованих операцій та 

опитування посадових, уповноважених осіб та/або працівників 

платника податків; 

б) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючих органів; перевірок та звірок, а також перевірок щодо 

дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, моніторингу контрольованих 
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операцій та опитування посадових, уповноважених осіб та/або 

працівників платника податків; 

в) ведення обліку платників податків; інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; 

перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, моніторингу 

контрольованих операцій та опитування посадових, уповноважених 

осіб та/або працівників платника податків; 

г) ведення обліку платників податків; інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; 

перевірок та звірок, а також перевірок щодо дотримання 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи; 

д) ведення обліку платників податків. 

74. Податковий контроль: 

   а) система заходів, що вживаються контролюючими органами 

та координуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з 

метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності 

сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з 

питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та 

касових операцій, патентування, ліцензування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи; 

 б) система заходів, що вживаються контролюючими органами та 

координуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з 

метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності 

сплати податків і зборів; 

 в) система заходів, що вживаються контролюючими органами та 

координуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з 

метою контролю дотримання законодавства з питань регулювання 

обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, 

патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 

г) система заходів з метою контролю правильності нарахування, 

повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання 
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законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення 

розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи; 

д) ведення обліку платників податків. 

75. Заходи державного нагляду (контролю): 

 а) планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі 

перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, 

визначених законом; 

 б) планові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, 

оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом; 

 в) заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, 

обстежень та в інших формах, визначених законом; 

 г) планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі 

державного фінансового аудиту; 

д) позапланові заходи, які здійснюються у формі інспектувань 

(ревізії). 

76. Проведення оперативного аналізу відбувається: 

а) під час господарської операції;  

б) до здійснення господарської операції;  

в) після завершення господарської операції;  

г) залежно від мети аналізу; 

д) незалежно від часу проведення господарської операції. 

77. На зниження фонду оплати праці впливає: 

а) зниження заборгованості по оплаті праці; 

б) збільшення середньої заробітної плати; 

в) зростання кількості працівників; 

г) зниження середньої заробітної плати; 

д) зростання мінімальної заробітної плати. 

78. При проведенні факторного аналізу методом абсолютних 

різниць використовують: 

а) темпи росту показників; 

б) абсолютну різницю між значеннями показників звітного і 

минулого періоду;   

в) поступову заміну значень показників минулого періоду 

значеннями цих показників за звітний період; 

г) темпи приросту показників; 

д) експертні оцінки. 
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79. Вибрати найбільш повну відповідь. Фонд оплати праці 

включає: 

а) основну і додаткову заробітну плату; 

б) основну, додаткову заробітну плату та інші компенсаційні і 

заохочувальні виплати; 

в) оплату праці за виконану роботу та премії; 

г) основну заробітну плату; 

д) погодинну і відрядну оплату праці. 

80. Прийоми елімінування в економічному аналізі дозволяють 

визначити: 

а) розмір впливу зміни чинників на відхилення результуючого 

показника і величину резервів; 

б) якісний вплив чинників на відхилення результуючого 

показника; 

в) баланс між сумарною величиною впливу факторів і зміною 

результуючого показника; 

г) відхилення результуючого показника; 

д) тісноту зв'язку. 

81. За даними Приміток можливо оцінити: 

а) склад і структуру фонду оплати праці; 

б) коефіцієнти ліквідності; 

в) склад і структуру трудових ресурсів; 

г) склад і структуру основних засобів;  

д) рентабельність. 

82. Необоротні активи включають: 

а) основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові 

біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, 

довгострокова дебіторська заборгованість, інші необоротні активи; 

б) виробничі запаси, МШП, дебіторську заборгованість; 

в) кредиторську заборгованість; 

г) власний капітал; 

д) дебіторська заборгованість за розрахунками. 

83. Коефіцієнт плинності кадрів визначається як відношення 

кількості _?___ до середньооблікової кількості штатних 

працівників: 

а) прийнятого на роботу персоналу; 

б) працівників, які звільнилися; 

в) працівників, звільнених за власним бажанням;  
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г) працівників, які працювали весь рік; 

д) працівників, звільнених за власним бажанням, за 

скороченням, за порушення трудової дисципліни. 

84. Ефективне використання матеріальних ресурсів сприяє: 

а) зменшенню собівартості продукції; 

б) збільшенню матеріальних витрат; 

в) виконанню договорів продажу; 

г) збільшенню матеріалоємності продукції; 

д) зниженню рентабельності. 

85. Основними показниками що характеризують використання 

матеріальних ресурсів є: 

а) матеріаломісткість, матеріаловіддача; 

б) зарплатовіддача, зарплатоємність; 

в) коефіцієнт незалежності; 

г) продуктивність праці; 

д) фондовіддача, фондоємність. 

86. Сутність методу елiмiнування полягає: 

а) у розподілі сукупності показників у порядку убування; 

б) у розподілі сукупності показників у порядку зростання; 

в) у розрахунку тісноти зв'язку факторів;  

г) у розрахунку впливу кожного фактора на результуючий 

показник; 

д) у встановлення адекватності теоретичної залежності всіх 

факторів.  

87. Метод аналізу, заснований на рівності двох сторін 

досліджуваного показника, називається: 

а) балансовим; 

б) графічним; 

в) індексним; 

г) методом елiмiнування; 

д) кореляція. 

88. Основними факторами впливу на величину фонду оплати 

праці є: 

а) вартість основних засобів і чистий прибуток; 

б) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і середньорічна 

вартість основних засобів; 

в) матеріальні витрати і кількість працівників; 
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г) середня заробітна плата одного працівника і кількість 

працівників; 

д) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і кількість 

працівників. 

89. Основними факторами впливу на середньорічну зарплату 

одного працівника є: 

а) вартість основних засобів і чистий прибуток; 

б) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і середньорічна 

вартість основних засобів; 

в) матеріальні витрати і кількість працівників; 

г) середньорічна кількість працівників і фонд оплати праці; 

д) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і кількість 

працівників. 

90. Показник, що характеризує забезпеченість підприємства 

основними засобами: 

а) рентабельність виробництва; 

б) тривалість обігу оборотних активів; 

в) коефіцієнт незалежності; 

г) фондоозброєність; 

д) коефіцієнт загальної ліквідності. 

91. Показник, що характеризує ефективність використання 

оборотних активів: 

а) рентабельність виробництва; 

б) тривалість обігу оборотних активів; 

в) коефіцієнт незалежності; 

г) фондоозброєність; 

д) коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

92. Коефіцієнт вибуття основних засобів визначається як 

відношення вартості вибулих основних засобів до: 

а) середньої вартості активів;  

б) суми зносу;  

в) вартості основних засобів на кінець року;  

г) вартості основних засобів на початок року; 

д) кількості працівників. 

93. Виберіть вірне визначення основної мети аналізу 

господарської діяльності: 

а) проведення ретроспективного аналізу;  

б) визначення тенденцій зміни окремих чинників;  
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в) сприяння прийняттю об’єктивних управлінських рішень;  

г) надання інформації перевіряючим; 

д) проведення оперативного аналізу. 

94. Проведення ретроспективного аналізу відбувається: 

а) під час господарської операції;  

б) до здійснення господарської операції;  

в) після завершення господарської операції;  

г) залежно від мети аналізу; 

д) незалежно від часу проведення господарської операції. 

95. Метою складання фінансової звітності є: 

а) надання інформації податковій службі; 

б) надання інформації користувачам для прийняття рішень;  

в) узагальнення інформації для внутрішнього використання;  

г) надання інформації для статистики; 

д) узагальнення інформації для визначення фінансової безпеки. 

96. Коефіцієнт ритмічності дорівнює 95%. Це означає, що: 

а) умови договорів виконані на 5%;  

б) умови договорів невиконані;  

в) коефіцієнт аритмічності дорівнює 5%;  

г) умови договорів виконані на 100%; 

д) умови договорів невиконані на 100%. 

97. Дебіторська заборгованість відображається у розділі Балансу 

а) власний капітал; 

б) необоротні активи; 

в) оборотні активи;  

г) поточні зобов’язання;  

д) довгострокові зобов'язання і забезпечення. 

98. Необоротні активи включають:  

а) основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові 

біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, 

довгострокова дебіторська заборгованість, інші необоротні активи; 

б) виробничі запаси, МШП, дебіторську заборгованість; 

в) кредиторську заборгованість; 

г) власний капітал; 

д) дебіторська заборгованість за розрахунками. 

99. Поточні зобов’язання і забезпечення включають:  

а) основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні 

матеріальні активи; 
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б) виробничі запаси, дебіторську заборгованість, грошові 

кошти та їх еквіваленти; 

в) поточну кредиторську заборгованість; 

г) власний капітал; 

д) нерозподілений прибуток. 

100. За даними Приміток можливо оцінити: 

а) склад і структуру фонду оплати праці; 

б) коефіцієнти ліквідності; 

в) склад і структуру трудових ресурсів; 

г) склад і структуру основних засобів;  

д) рух грошових коштів. 

101. Оборотні активи підприємства відображує: 

а) перший розділ активу; 

б) третій розділ пасиву; 

в) третій розділ активу; 

г) сума першого та другого розділу активу; 

д) другий розділ активу. 

102. Структура і динаміка операційних витрат визначається за 

даними: 

а) Звіту про фінансовий стан; 

б) Звіту про фінансові результати; 

в) Звіту про рух грошових коштів;  

г) Звіту про власний капітал; 

д) Пояснювальної записки. 

103. Метою складання фінансової звітності є: 

а) надання інформації податковій службі для контролю; 

б) надання інформації користувачам для прийняття рішень;  

в) узагальнення інформації для внутрішнього використання;  

г) надання інформації для статистики; 

д) узагальнення інформації для кредиторів. 

104. Динаміку чистого прибутку можна проаналізувати за 

даними звіту: 

а) Звіту про фінансові результати;   

б) Звіту про рух грошових коштів; 

в) Балансу;  

г) Приміток; 

д) Звіту про власний капітал. 
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105. Зміст і Форма звіту про фінансові результати, а також 

загальні вимоги до розкриття його статей регламентовані:  

а) ПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» ; 

б) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"; 

в) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 

"Нематеріальні активи"; 

г) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"; 

д) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 

106. У Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  

Форма № 2, відображається: 

а) залишки активів, капіталу та зобов’язань підприємства; 

б) інформація про доходи,  витрати та фінансові результати 

підприємства; 

в) інформація про власний капітал підприємства; 

г) інформація про рух грошових коштів; 

д) інформація про заборгованість підприємства. 

107. У Звіті про фінансовий стан  (Баланс) Форма № 1, 

відображаються: 

а) залишки активів, капіталу та зобов’язань підприємства; 

б) інформація про доходи,  витрати та фінансові результати 

підприємства; 

в) інформація про трудові ресурси  підприємства; 

г) інформація про рух грошових коштів; 

д) інформація про склад і рух основних засобів підприємства. 

108. В активі Звіту про фінансовий стан (Баланс) форма №1, 

відображається: 

а) чистий прибуток; 

б) склад і структура майна підприємства; 

в) склад працівників підприємства; 

г) джерела коштів; 

д) власний капітал і зобов’язання. 

109. Назвіть швидколіквідні активи: 

а) гроші та їх еквіваленти; 

б) короткострокові фінансові вкладення; 

в) запаси; 

г) необоротні активи; 

д) дебіторська заборгованість. 

110. Оборотні активи включають: 
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а) основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні 

матеріальні активи; 

б) запаси, дебіторську заборгованість, гроші та їх еквіваленти; 

в) кредиторську заборгованість; 

г) власний капітал; 

д) поточні зобов’язання. 

111.В пасиві балансу відображається: 

а) заборгованість інших фізичних і юридичних осіб перед 

підприємством; 

б) вартість основних засобів; 

в) склад і структура джерел формування майна підприємства; 

г) склад і структура майна підприємства; 

д) фінансові результати. 

112. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду, це: 

а) звіт про власний капітал; 

б) звіт про рух грошових коштів; 

в) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ; 

г) баланс (звіт про фінансовий стан) ; 

д) примітки. 

113. Звіт, який відображає надходження і вибуття грошових 

коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, це: 

а) звіт про власний капітал; 

б) звіт про рух грошових коштів; 

в) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ; 

г) баланс (звіт про фінансовий стан) ; 

д) примітки. 

114. Звіт, який відображає на певну дату його активи, 

зобов’язання і власний капітал, це: 

а) звіт про власний капітал; 

б) звіт про рух грошових коштів; 

в) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); 

г) баланс (звіт про фінансовий стан) ; 

д) примітки. 

115. Сукупність показників і пояснень, які забезпечують 

деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також 

інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними 



36 

 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

або міжнародними стандартами фінансової звітності, це: 

а) звіт про власний капітал; 

б) звіт про рух грошових коштів; 

в) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) ; 

г) баланс (звіт про фінансовий стан) ; 

д) примітки. 

116. За видами господарської діяльності грошові потоки 

класифікують на: 

а) від операційної діяльності, інвестиційної діяльності, 

фінансової діяльності; 

б) від операційної діяльності, інноваційної діяльності, 

фінансової діяльності; 

в) від операційної діяльності, інвестиційної діяльності, 

проектної діяльності; 

г) від операційної діяльності, інвестиційної діяльності, 

кредитної діяльності; 

д) від звичайної діяльності, іншої діяльності. 

117. Коефіцієнт, який показує, яка частина короткотермінових 

зобов’язань може бути погашена негайно, називається 

коефіцієнтом: 

а) покриття; 

б) абсолютної ліквідності; 

в) проміжним коефіцієнтом ліквідності; 

г) загальним коефіцієнтом ліквідності; 

д) левериджу. 

118. Визначальним джерелом для аналізу грошових коштів 

підприємства є: 

а) Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

б) Звіт про фінансові результати; 

в) Звіт про рух грошових коштів; 

г) Звіт про власний капітал; 

д) Звіт про управління. 

119. У звіті про рух грошових коштів подаються суми 

надходжень і витрат, здійснені протягом звітного періоду в 

результаті: 

а) операційної, фінансової та інвестиційної діяльності; 

б) виробничо-збутової діяльності; 
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в) інноваційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 

г) операційної, інвестиційної та кредитної діяльності; 

д) іншої діяльності. 

120. Назвіть активи утрудненої ліквідності: 

а) гроші та їх еквіваленти; 

б) короткострокові фінансові вкладення; 

в) запаси; 

г) необоротні активи; 

д) дебіторська заборгованість. 

121. До відносних показників фінансової стійкості відносять: 

а) коефіцієнт мобільності оборотних активів; 

б) коефіцієнт автономії (фінансової незалежності); 

в) коефіцієнт фінансового ризику (плече фінансового важеля) ;  

г) коефіцієнт маневрування власного капіталу; 

д) всі відповіді правильні. 

122. Позитивними вважаються зміни в складі майна 

підприємства, коли: 

а) темп росту власного капіталу перевищує темп росту 

зобов’язань; 

б) темп росту оборотних активів перевищує темп росту 

необоротних; 

в) темп росту засобів в розрахунках перевищує темп росту 

готівки; 

г) темп росту дебіторської заборгованості перевищує темп 

росту зобов’язань; 

д) всі відповіді правильні. 

123. Пасив балансу підприємства відображує: 

а) результати діяльності підприємства; 

б) запаси підприємства;  

в) розміщення ресурсів підприємства;  

г) джерела формування коштів підприємства; 

д) доходи і витрати. 

124. Вертикальний аналіз балансу передбачає: 

а) аналіз структури балансу з метою виявлення відносної 

значимості тих чи інших його статей; 

б) оцінку загальної суми маржинального доходу і постійних 

витрат; 

в) аналіз коефіцієнтів; 
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г) аналіз динаміки окремих статей балансу з метою виявлення і 

прогнозування притаманних йому властивостей; 

д) аналіз темпів росту окремих статей балансу. 

125. Горизонтальний аналіз балансу передбачає: 

а) аналіз структури балансу з метою виявлення відносної 

значимості тих чи інших його статей; 

б) оцінку загальної суми маржинального доходу і постійних 

витрат; 

в) аналіз коефіцієнтів; 

г) аналіз динаміки окремих статей балансу з метою виявлення і 

прогнозування притаманних йому властивостей; 

д) аналіз темпів росту окремих статей балансу. 

126. Яка періодичність подання Звіту аудиторської фірми 

(аудитора) про надані послуги в АПУ: 

а) щороку; 

б) раз на три роки; 

в) раз на 10 років; 

г) щотижня; 

д) раз на 7 років. 

127. Складовими частинами ризику наявності помилок  у 

документах клієнта є : 

а) властивий ризик клієнта, ризик контролю клієнта; 

б) ризик контролю аудитора, ризик аналітичних процедур 

аудитора; 

в) ризик вибірки аудитора, ризик аналітичних процедур 

аудитора; 

г) ризик вибірки аудитора, властивий ризик аудитора; 

д) підприємницький ризик аудитора,  особистий ризик 

аудитора. 

128. Який з наведених показників можна використати для 

розрахунку загальної суттєвості помилок: 

а) кількість здійснених господарських операцій; 

б) загальна сума активів; 

в) кількість основних засобів; 

г) кількість дебіторів; 

д) кількість найменувань товарів на складі. 

129. Які три види ризиків є складовими частинами моделі 

аудиторського ризику: 
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а) ризик контролю, властивий ризик; 

б) ризик контролю, властивий ризик, ризик невиявлення 

помилок; 

в) властивий ризик, ризик невиявлення помилок; 

г) ризик контролю, ризик невиявлення помилок; 

д) підприємницький ризик,  особистий ризик. 

130. Аудитори  при наданні аудиторських послуг зобов’язані 

забезпечити професійну поведінку із дотриманням: 

а) загальних норм моралі; 

б) принципів незалежності та об’єктивності; 

в) професійної компетентності; 

г) конфіденційності та професійної таємниці; 

д) все перелічене є правильним. 

131. Принцип конфіденційності аудитора означає: 

а) наявність особистої зацікавленості на підприємстві, яке 

перевіряють; 

б) упередженість аудиторського звіту щодо клієнта чи інших 

зацікавлених осіб; 

в) наявність майнової зацікавленості на підприємстві, яке 

перевіряють; 

г) збереження  в таємниці (нерозголошення) інформації, 

отриманої в процесі проведення аудиту; 

д) негайне повідомлення результатів перевірки органам 

прокуратури. 

132. Аудиторський ризик – це: 

а) ризик того, що аудитор може зробити неправильний  звіт 

незалежного аудитора; 

б) ризик клієнта; 

в) ризик податківця у ході перевірки; 

г) ризик вибору клієнтом засобів контролю; 

д) ризик конфлікту  з  клієнтом. 

133. Модель аудиторського ризику має вигляд: 

а) AR = IR : CR :DR; 

б) AR = IR- CR -DR; 

в) AR = IR x CR + DR; 

г) AR = IR x CR – DR; 

д) AR = IR x CR x DR. 
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134. До робочих документів постійного використання 

відносяться (актуальні до різних звітних періодів): 

а) копії первинних документів клієнта за поточний рік; 

б) результати підтвердження залишків на рахунках 

бухгалтерського обліку за поточний рік; 

в) регістри аналітичного та синтетичного обліку, головна 

книга, результати підтвердження залишків на рахунках 

бухгалтерського обліку за поточний рік; 

г) результати, акти інвентаризацій за поточний рік; 

д) засновницькі документи, довгострокові контракти, 

інформація про довгострокові активи. 

135. При аудиті фінансових звітів аудитор оцінив «високий» 

ризик наявності помилок,  якщо: 

а) система бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю є 

неефективними; 

б) доступ до активів та облікових записів дозволяється лише за 

рішенням керівництва; 

в) заходи внутрішнього контролю ефективні; 

г) система бухгалтерського обліку є ефективною; 

д) усе перелічене. 

136. Аудит забезпечує рівень впевненості: 

а) аудитор не забезпечує впевненості; 

б) високий; 

в) рівень впевненості відсутній; 

г) низький; 

д) надзвичайно низький. 

137. Аудиторам дозволяється: 

а) займатись підприємницькою діяльністю з надання послуг, 

відмінних від  аудиторських   

б) займатися науковою діяльністю; 

в) займатись підприємницькою діяльністю без права 

одержання дивідендів; 

г) займатись торгівельною роздрібною діяльністю; 

д) усе перелічене. 

138. Як називається статистична  форма № 1-аудит, яку подають 

в АПУ суб’єкти аудиторської діяльності України: 

а) Баланс;   

б) Звіт про фінансові результати; 
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в) форма № 1 – аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми 

(аудитора) про надані послуги»; 

г) Звіт про власний капітал; 

д) Звіт аудиторської фірми. 

139. Яке з наведених значень ризику контролю (CR) в 

практичній діяльності неможливе : 

а) CR=0,9; 

б) CR=0,6; 

в) CR=0,8; 

г) CR=0,5 

д) CR=0. 

140. При високих значеннях властивого ризику та ризику 

контролю аудитор повинен запланувати: 

а) високий рівень ризику невиявлення помилок (DR); 

б) низький рівень DR; 

в) середні значення DR; 

г) у такій ситуації DR не визначається; 

д) нульове  значення DR. 

141. Одна з умов, за якої аудиторській фірмі дозволяється 

здійснювати аудиторську діяльність, якщо: 

а) посадовою особою, яка відповідно до установчих 

документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, не є 

аудитор; 

б) загальний розмір частки засновників (учасників) 

аудиторської фірми, які не є аудиторами та/або аудиторськими 

фірмами, у статутному капіталі не  перевищує 50 відсотків; 

в) аудиторська фірма має штатних працівників – аудиторів не 

менше 20 осіб; 

г) загальний розмір частки засновників (учасників) 

аудиторської фірми, які не є аудиторами та/або аудиторськими 

фірмами, у статутному капіталі не перевищує 30 відсотків; 

д) керівник аудиторської фірми є керівником іншої юридичної 

особи, що здійснює підприємницьку діяльність, не сумісну з 

аудиторською діяльністю. 

 142. Для формулювання аудиторського звіту аудитору 

необхідно: 

а) здійснити суцільну перевірку усіх без винятку операцій за 

звітний рік; 
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б) перевірити лише три категорії операцій;  

в) перевірити 10 % всієї наявної інформації за звітний рік; 

г) перевірити 5 % всієї наявної інформації за звітний рік; 

д) зібрати достатню кількість аудиторських доказів. 

143. Твердження фінансової звітності «існування» означає: 

а) відсутність не облікованих активів, зобов’язань, операцій 

або подій, а також нерозкритої інформації про статті; 

б) актив або зобов’язання належать суб’єктові господарювання  

на конкретну дату; 

в) актив або зобов’язання є в наявності (існують) на конкретну 

дату; 

г) інформація про активи, зобов’язання, операції  або події 

правильно представлена і розкрита у звітності; 

д) інформація про зобов’язання правильно представлена і 

розкрита у звітності. 

144. До якої групи робочих документів слід віднести результати 

підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку за 

поточний рік: 

а) до робочих документів – підтверджень аудиту; 

б) до робочих документів  планування аудиту; 

в) ці документи  не є робочими документами аудиту; 

г) до робочих документів укладання договору на аудит; 

д) до робочих документів поточного планування аудиту. 

145. Перевіряючи повноту інформації щодо кредиторської 

заборгованості за товари (роботи, послуги) аудитору слід з’ясувати, 

що: 

а) усі рахунки дебіторів зареєстровані у відповідний період; 

б) рахунки кредиторів є юридичними зобов’язаннями клієнта; 

в) рахунки  дебіторів містять арифметично точні суми; 

г) рахунки кредиторів відображені в бухгалтерському  обліку в 

повному обсязі, залишки підтверджені інвентаризацією (річною); 

д) рахунки дебіторів є юридичними зобов’язаннями 

підприємства на дату балансу. 

146. Чи можливі зміни та уточнення у загальному плані аудиту 

та в аудиторській програмі під час проведення аудиту: 

а) ні, план і програми залишаються не змінними протягом усієї 

тривалості аудиту; 

б) план аудиту можна змінювати, а програми – ні; 
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в) програми аудиту можуть змінюватись і уточнюватись, а 

план аудиту – ні; 

г) загальний план і програми переглядаються та уточнюються 

аудитором; 

д) програму аудиту можна змінювати, а план – ні. 

147. «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги»  

(форма № 1- аудит) за періодичністю подання в Аудиторську палату 

України: 

а) річний; 

б) щоденний; 

в) раз на 10 років; 

г) раз на 5 років; 

д) щотижневий. 

148. Який з перерахованих факторів відносяться до ризику 

контролю: 

а) компетентність бухгалтера; 

б) компетентність аудитора; 

в) інвентаризація; 

г) майстерність аудитора; 

д) компетентність керівника підприємства. 

149. Лист-зобов’язання відповідно до вказівок Міжнародних 

стандартів аудиту: 

а)  надсилається клієнту перед укладанням договору на аудит; 

б) надсилається клієнту після підготовки звіту незалежного 

аудитора; 

в) надсилається аудитором для представника Державної 

податкової адміністрації щодо зобов’язання з інформування; 

г) надсилається аудитором для представника обласної 

прокуратури  щодо зобов’язання з інформування; 

д) не використовується в процесі аудиту. 

150. Хто є адресатом Звіту аудиторської фірми (аудитора) про 

надані послуги (форма № 1-аудит): 

а) Головна аудиторська фірма; 

б) органи статистики; 

в) варіанти А і Б; 

г) податкова інспекція; 

д) Аудиторська палата України. 
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151. Списання фінансового результату (прибутку) 

відображається записом: 

а) Дебет 79   Кредит 441; 

б) Дебет 442  Кредит 79; 

в) Дебет 70    Кредит 79; 

г) Дебет 443  Кредит 79; 

д) Дебет 441  Кредит 70. 

152. Основна діяльність – це: 

а) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, 

що виникають внаслідок її проведення; 

б) основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; 

в) подія або операція, яка відрізняється від звичайної 

діяльності підприємства та не очікується, що вона 

повторюватиметься періодично або у кожному наступному 

звітному періоді; 

г) операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією 

продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення 

підприємства і забезпечують основну частку його доходу; 

д)  операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією 

продукції (товарів, робіт, послуг). 

153. Поточне зобов’язання – це: 

а) зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення 

на дату балансу; 

б) зобов’язання, яке буде погашене у процесі звичайного 

операційного циклу підприємства або має бути погашене протягом 

12 місяців з дати балансу; 

в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок подій, 

що відбулися, і погашення якої, як очікується призведе до 

зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди; 

г) зобов’язання, на яке нараховуються відсотки; 

д) зобов’язання, яке буде погашене у процесі звичайного 

операційного циклу підприємства або буде погашене у термін 

більше 12 місяців з дати балансу. 

154. Визнані штрафи за порушення податкового законодавства 

відображаються записом: 

а) Дебет 948   Кредит 641; 

б) Дебет 951    Кредит 684; 
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в) Дебет 92      Кредит 311; 

г) Дебет 79      Кредит 311; 

д) Дебет 949     Кредит 311. 

155. Нарахована заробітна плата робітникам за виробництво 

продукції відображається у обліку записом: 

а) Дебет 92    Кредит 661; 

б) Дебет 661  Кредит 301; 

в) Дебет 93    Кредит 661; 

г) Дебет 23   Кредит 661; 

д) Дебет 661  Кредит  91. 

156. Списання використаного за рік прибутку відображається 

записом: 

а) Дебет 70 Кредит 79; 

б) Дебет 442 Кредит 441; 

в) Дебет 43 Кредит 441; 

г) Дебет 441 Кредит 443; 

д) Дебет 79 Кредит  443. 

157. Списання фінансового результату (збитку) відображається 

записом: 

а) Дебет 79     Кредит 441; 

б) Дебет 442  Кредит 79; 

в) Дебет 70     Кредит 79; 

г) Дебет 443   Кредит 79; 

д) Дебет 70      Кредит 442. 

158. До інших операційних витрат відносяться: 

а) матеріальні витрати; 

б) визнані штрафи, пені, неустойки; 

в) витрати на фінансову оренду; 

г) витрати на зв’язок; 

д) відсотки за кредит. 

159. Нараховані відсотки за кредит відображаються у обліку 

записом: 

а) Дебет 684 Кредит 311; 

б) Дебет 311  Кредит 601; 

в) Дебет 949 Кредит 684; 

г) Дебет 951 Кредит 684; 

д) Дебет 92 Кредит 684. 
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160. Нарахований податок з прибутку відображається у обліку 

записом: 

а) Дебет 981    Кредит 641; 

б) Дебет 641     Кредит 311; 

в) Дебет 93       Кредит 641; 

г) Дебет 641     Кредит 981; 

д) Дебет 23       Кредит 641. 

161. До інших витрат діяльності відносять: 

а) витрати на виробництво; 

б) визнані штрафи, пені, неустойки; 

в) витрати на фінансову оренду; 

г) уцінка необоротних активів; 

д) відсотки за кредит. 

162. Нарахований ПДВ від реалізації товарів відображається у 

обліку записом: 

а) Дебет 643     Кредит 641; 

б) Дебет 641     Кредит 311; 

в) Дебет 702    Кредит 641; 

г) Дебет 641     Кредит 702; 

д) Дебет 641     Кредит 631. 

163. Доходи – це: 

а) перевищення доходів звітного періоду над витратами 

звітного періоду; 

б) перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного 

періоду; 

в) зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, що призведе до зменшення капіталу; 

г) збільшення економічних вигід у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 

власного капіталу; 

д) частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань. 

164. Прибуток – це: 

а) перевищення доходів звітного періоду над витратами 

звітного періоду; 

б) перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного 

періоду; 
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в) зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, що призведе до зменшення капіталу; 

г) збільшення економічних вигід у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 

власного капіталу; 

д) частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань. 

165. Доходи від іншої діяльності включають: 

а) дохід від участі в капіталі; 

б) дохід від операційної оренди активів; 

в) дохід від реалізації фінансових інвестицій; 

г) відшкодування раніше списаних активів; 

д) дооцінка необоротних активів. 

166. До адміністративних витрат відносять: 

а) витрати на транспортування продукції; 

б) визнані штрафи, пені, неустойки; 

в) витрати на фінансову оренду; 

г) витрати на зв’язок; 

д) відсотки за кредит. 

167. Збиток – це: 

а) перевищення доходів звітного періоду над витратами 

звітного періоду; 

б) перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного 

періоду; 

в) зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, що призведе до зменшення капіталу; 

г) збільшення економічних вигід у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 

власного капіталу; 

д) зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін 

капіталу за рахунок операцій з власниками). 

168. Списання інших операційних витрат відображається 

записом: 

а) Дебет 94     Кредит 791; 

б) Дебет 792   Кредит 94; 

в) Дебет 793   Кредит 97; 

г) Дебет 791  Кредит 94; 
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д) Дебет 441   Кредит 94. 

169. Операційна діяльність – це: 

а) будь-яка основна діяльність, а також операції, що її 

забезпечують або виникають внаслідок її проведення; 

б) основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; 

в) подія або операція, яка відрізняється від звичайної 

діяльності підприємства та не очікується, що вона 

повторюватиметься періодично або у кожному наступному 

звітному періоді; 

г) операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією 

продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення 

підприємства і забезпечують основну частку його доходу; 

д) зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін 

капіталу за рахунок операцій з власниками). 

170. Нарахування резерву сумнівних боргів відображається у 

обліку записом: 

а) Дебет 38    Кредит 944; 

б) Дебет 944  Кредит 38; 

в) Дебет 38    Кредит 717; 

г) Дебет 36    Кредит 38; 

д) Дебет 92     Кредит 38. 

171. Документ, який підтверджує здавання виручки в банк: 

а) грошовий чек; 

б) видатковий касовий ордер; 

в) квитанція до прибуткового документа банку на внесення 

готівки; 

г) прибутковий ордер; 

д) накладна. 

172. Нарахування амортизації по складу товарів відображається у 

обліку записом: 

а) Дебет 23 Кредит 131; 

б) Дебет 131 Кредит 10; 

в) Дебет 93 Кредит 131; 

г) Дебет 102 Кредит 131; 

д) Дебет 131 Кредит 93. 
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173. При списанні нематеріального активу його залишкова 

вартість відображається у обліку записом: 

а) Дебет 976 Кредит 12; 

б) Дебет 12   Кредит 976; 

в) Дебет 131  Кредит 10; 

г) Дебет 12   Кредит 154; 

д) Дебет 12    Кредит 133. 

174. Собівартість реалізації готової продукції відображається у 

обліку записом: 

а) Дебет 902 Кредит 28; 

б) Дебет 901 Кредит 26; 

в) Дебет 28 Кредит 26; 

г) Дебет 91   Кредит 26; 

д) Дебет 79    Кредит 26. 

175. Первинний документ з обліку отримання готівки в банку: 

а) грошовий чек; 

б) видатковий касовий ордер; 

в) квитанція до заяви про внесення готівки в банк; 

г) прибутковий касовий ордер; 

д) накладна. 

176. Сплачено з поточного рахунку за розрахунково-касове 

обслуговування відображається у обліку записом: 

а) Дебет 23   Кредит 311; 

б) Дебет 92 Кредит 311; 

в) Дебет 23   Кредит 63; 

г) Дебет 949 Кредит 685; 

д) Дебет 311 Кредит 71. 

177. Який звіт містить інформацію про фінансовий стан 

підприємства? 

а) Баланс (звіт про фінансовий стан); 

б) Звіт про власний капітал; 

в) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

г) Примітки; 

д) Звіт про рух грошових коштів. 

178. Який звіт містить інформацію про доходи, витрати та 

фінансові результати? 

а) Баланс (звіт про фінансовий стан); 

б) Звіт про власний капітал; 
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в) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

г) Примітки; 

д) Звіт про рух грошових коштів. 

179. Який звіт містить інформацію про зареєстрований, 

додатковий та інші види капіталу підприємства? 

а) Баланс (звіт про фінансовий стан); 

б) Звіт про власний капітал; 

в) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

г) Звіт про рух грошових коштів; 

д) Примітки. 

180. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку 

несе: 

а) Бухгалтер; 

б) Менеджер; 

в) Головний бухгалтер; 

г) Керівник або власник; 

д) Заступник головного бухгалтера. 

181. Загальновиробничі витрати списуються у обліку записом 

(змінні та розподілені постійні): 

а) Дебет 901 Кредит 23; 

б) Дебет 91   Кредит 23; 

в) Дебет 91   Кредит 901; 

г) Дебет 23   Кредит 91; 

д) Кредит 20  Кредит 91. 

182. Собівартість виробництва готової продукції включає: 

а) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, 

інші прямі витрати, загальновиробничі витрати; 

б) витрати на управління виробництвом, витрати на 

обслуговування виробничого процесу; 

в) прямі матеріальні витрати, інші прямі витрати, накладні 

витрати; 

г) витрати на управління виробництвом; 

д) прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загально 

виробничі витрати. 

183. Введення в дію виробничого обладнання відображається у 

обліку записом: 

а) Дебет 23  Кредит 63; 

б) Дебет 152 Кредит 63; 
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в) Дебет 152 Кредит 104; 

г) Дебет 104 Кредит 152; 

д) Дебет 104  Кредит 131. 

184. Створення зареєстрованого (статутного) капіталу 

відображається записом: 

а) Дебет 40     Кредит 43; 

б) Дебет 46    Кредит 40; 

в) Дебет 441   Кредит 41; 

г) Дебет 40     Кредит 46; 

д) Дебет 40     Кредит 45. 

185. Собівартість реалізації продукції включає: 

а)  виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), яка була 

реалізована протягом звітного періоду, нерозподілені постійні 

загальновиробничі витрати та наднормативні виробничі витрати; 

б) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, 

інші прямі витрати, загальновиробничі витрати; 

в) витрати на управління виробництвом, витрати на 

обслуговування виробничого процесу; 

г) прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загально 

виробничі витрати, накладні витрати; 

д) витрати на управління виробництвом. 

186. Видача готівки під звіт на виробничі потреби дозволяється 

на строк: 

а) не більше 15 робочих днів включаючи день отримання 

готівкових коштів під звіт; 

б) не більше 2 робочих днів включаючи день отримання 

готівкових коштів під звіт; 

в) 30 робочих днів від дня видачі готівки під звіт; 

г) 10 робочих днів від дня видачі готівки під звіт; 

д) 5 робочих днів від дня видачі готівки під звіт. 

187. Аналітичний облік касових операцій здійснюється в: 

а) касовій книзі; 

б) головній книзі; 

в) журналі реєстрації касових документів; 

г) відомості 1 і журналі 1; 

д) касових ордерах. 
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188. Залишкова вартість основних засобів при ліквідації 

списується записом: 

а) Дебет 23 Кредит 131; 

б) Дебет 131 Кредит 976; 

в) Дебет 91   Кредит 10; 

г) Дебет 977 Кредит 12; 

д) Дебет 976 Кредит 10. 

189. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів, 

нараховується за такими методами: 

а) прискореного зменшення залишкової вартості, виробничий; 

кумулятивний; 

б) податковий; 

в) прямолінійний, зменшення залишкової вартості, 

прискореного зменшення залишкової вартості, виробничий; 

г) прямолінійний; 

д) в першому місяці використання - 50% вартості та у місяці 

вибуття – решта 50% або в першому місяці використання об’єкта - 

100% його вартості. 

190. Фінансова звітність – це: 

а) звітність, що містить інформацію про окремі процеси 

виробничо-господарської діяльності підприємства; 

б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; 

в) звітність, що відображає кількісний та якісний бік 

економічних явищ і процесів, їх закономірність і взаємозв’язок; 

г) звітність про фінансовий стан підприємства; 

д) звітність про податки і збори. 

191. Монетарні статті балансу – це: 

а) статті про активи і зобов’язання, доходи і витрати; 

б) грошові кошти; 

в) статті про грошові кошти, а також про такі активи і 

зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у визначеній сумі 

грошей; 

г) статті про грошові кошти і дебіторську заборгованість; 

д) статті про активи і зобов’язання. 

192. Первісною вартістю запасів, що виготовлені власними 

силами є: 

а) справедлива вартість; 
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б) ринкова вартість; 

в) кошторисна вартість; 

г) собівартість їх виробництва; 

д) вартість матеріалів. 

193. Сума збільшення балансової вартості фінансових інвестицій 

на дату балансу відображається у складі: 

а) додаткового капіталу; 

б) інших витрат; 

в) адміністративних витрат; 

г) інших доходів; 

д) інших операційних доходів. 

194. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх 

погашення, відображаються на дату балансу за: 

а) амортизованою собівартістю; 

б) справедливою вартістю; 

в) фактичною собівартістю; 

г) ринковою вартістю; 

д) первісною вартістю. 

195. За методом участі у капіталі відображаються у обліку 

фінансові інвестиції: 

а) боргові цінні папери; 

б) в акції інших підприємств; 

в) довгострокові векселі, казначейські зобов’язання; 

г) поточні; 

д) в асоційовані, спільні, дочірні підприємства. 

196. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: 

а) сума дебіторської заборгованості, інша, ніж поточна; 

б) сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході 

нормального операційного циклу; 

в) сума дебіторської заборгованості, яка буде погашена менше, 

ніж за дванадцять місяців з дати балансу; 

г) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході 

нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців 

з дати балансу; 

д) сума дебіторської заборгованості, яка буде погашена після 

10 місяців з дати балансу. 
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197. Основні засоби – це: 

а) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва, очікуваний строк 

використання яких більше 12 місяців; 

б) матеріальні активи, які підприємство утримує більше 1 року; 

в) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк використання яких більше 12 місяців; 

г) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів; 

д) засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому 

процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх 

вартість переноситься частинами на продукцію (роботу), що 

виробляється по мірі їх зносу. 

198. Витрати – це: 

а) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власниками); 

б) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 

економічні вигоди; 

в) збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 

внесків власників); 

г) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов'язань; 

д) зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін 

капіталу за рахунок операцій з власниками). 

199. Загальновиробничі витрати включають: 

а) вартість сировини, купованих напівфабрикатів і 

комплектуючих виробів, інших матеріалів; 



55 

 

б) витрати на управління виробництвом, амортизація 

необоротних активів загальновиробничого призначення, витрати на 

обслуговування виробничого процесу; 

в) непрямі витрати на виробництво; 

г) витрати на управління виробництвом; 

д) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, 

інші прямі витрати. 

200. Дебітори – це: 

а) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату; 

б) юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх 

еквівалентів або інших активів; 

в) підприємства, які заборгували певні суми грошових коштів; 

г) юридичні та фізичні особи, яким внаслідок минулих подій 

підприємство заборгувало певні суми грошових коштів, їх 

еквівалентів або інших активів; 

д) фізичні особи, які заборгували певні суми коштів. 

 

3.2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ 

 

1. Податкове зобов'язання виникає у день: 

виписки рахунку на оплату товарів чи послуг; 

а) зарахування коштів від покупця на банківський рахунок як 

оплата товарів/послуг; 

б) відвантаження товарів або оформлення документа, що 

засвідчує факт постачання послуг; 

в) події, що сталася раніше – або в день зарахування коштів від 

покупця, або на дату відвантаження товарів; 

г) за вибором продавця – або в день зарахування коштів від 

покупця, або на дату відвантаження товарів. 

2. За порушення термінів реєстрації податкової накладної в 

ЄРПН від 31 до 60 к.д. накладається штраф у розмірі: 

а) 5 % суми ПДВ;  

б) 10 % суми ПДВ;  

в) 15 % суми ПДВ;  

г) 20 % суми ПДВ;  

д) 30 % суми ПДВ.  
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3. За порушення термінів реєстрації податкової накладної в 

ЄРПН від 16 до 30 к.д. накладається штраф у розмірі: 

а) 5 % суми ПДВ;  

б) 10 % суми ПДВ; 

в) 15 % суми ПДВ;  

г) 20 % суми ПДВ; 

д) 30 % суми ПДВ. 

4. За порушення термінів реєстрації податкової накладної в 

ЄРПН від 61 до 365 к.д. накладається штраф у розмірі: 

а) 40 % суми ПДВ;  

б) 10 % суми ПДВ;  

в) 15 % суми ПДВ;  

г) 20 % суми ПДВ;  

д) 30 % суми ПДВ.  

5. За порушення термінів реєстрації податкової накладної в 

ЄРПН накладається штраф у розмірі: 

а) 10 % суми ПДВ при порушенні терміну до 15 к.д.; 

б) 20 % суми ПДВ при порушенні терміну до 15 к.д.; 

в) 15 % суми ПДВ при порушенні терміну до 15 к.д.; 

г) 20 % суми ПДВ при порушенні терміну від 31 до 60 к.д. ; 

д) 50 % суми ПДВ при порушенні терміну від 31 до 60 к.д. 

6. За порушення термінів реєстрації податкової накладної в 

ЄРПН понад 365 к.д. накладається штраф у розмірі: 

а) 10 % суми ПДВ;  

б) 20 % суми ПДВ;  

в) 30 % суми ПДВ;  

г) 40 % суми ПДВ;  

д) 50 % суми ПДВ.  

7. В якому випадку для визнання підприємством податкового 

кредиту необхідно отримати податкову накладну: 

а) Дт371 Кт311, Дт641 Кт644, перераховано аванс 

постачальнику; 

б) Дт361 Кт703, Дт703 Кт641, отримано оплату за надані в 

попередньому періоді послуги; 

в) Дт681  Кт702, Дт702 Кт643, реалізовано товари на умовах 

авансового платежу від покупця; 

г) Дт201-Кт631; Дт644 Кт631, оприбутковано матеріали, 

оплата за які була проведена в попередньому періоді; 
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д) немає правильної відповіді. 

8. До платників ПДВ, які визначають дату виникнення 

податкових зобов'язань і податкового кредиту касовим методом, 

належать: 

а) суб'єкти малого підприємництва; 

б) бюджетні установи; 

в) сільськогосподарські підприємства; 

г) торговельні підприємства; 

д) підприємства, які постачають теплову енергію і природній 

газ, надають послуги з водопостачання чи послуги, вартість яких 

включається до квартплати. 

9. Податкова накладна потрібна для визнання підприємством 

податкового кредиту при здійсненні операцій по забезпеченню 

виробничої діяльності, відображених на рахунках бухгалтерського 

обліку: 

а) Дт632-Кт312 – перерахунку кредиторської заборгованості 

постачальнику-нерезиденту; 

б) Дт361-Кт701, Дт701-Кт641 – реалізації продукції на умовах 

оплати в наступних періодах; 

в) Дт203-Кт631, Дт641-Кт631 – оприбуткування пального на 

умовах розрахунку в наступних періодах; 

г) Дт201-Кт631, Дт644-Кт631 – оприбуткування виробничих 

матеріалів, оплачених в попередніх періодах; 

д) немає правильної відповіді. 

10. До складу  доходів, що враховуються при обчисленні 

об’єкта  оподаткування податком на прибуток, можна віднести 

операції (без ПДВ): 

а) Дт311-Кт681 – одержаний аванс за надання послуг; 

б) Дт901-Кт26 – списана собівартість реалізованої продукції; 

в) Дт361-Кт702 – дохід від реалізації товарів на умовах оплати 

в наступних періодах; 

г) Дт702-Кт643 – ПДВ в складі реалізації; 

д) немає правильної відповіді. 

11. Якщо ПН була сформована 12 січня, її потрібно 

зареєструвати в ЄРПН: 

а) до 15 січня; 

б) до 31 січня; 

в) до 15 лютого; 
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г) до 28 лютого; 

д) немає правильної відповіді. 

12. Якщо ПН була сформована 24 січня, її потрібно 

зареєструвати в ЄРПН: 

а) до 15 січня; 

б) до 31 січня; 

в) до 15 лютого; 

г) до 28 лютого; 

д) немає правильної відповіді. 

13. Якщо ПН була сформована 15 січня, її потрібно 

зареєструвати в ЄРПН: 

а) до 15 січня; 

б) до 31 січня; 

в) до 15 лютого; 

г) до 28 лютого; 

д) немає правильної відповіді. 

14. Не підлягають амортизації: 

а) витрати на реконструкцію основних засобів; 

б) необоротні активи, які відносяться до соціальної сфери; 

в) витрати на самостійне виготовлення основних засобів; 

г) вартість гудвілу; 

д) немає правильної відповіді. 

15. Тривалість документальних планових перевірок для великих 

платників податків не повинна перевищувати: 

а) 20 робочих днів; 

б) 20 календарних днів; 

в) 30 робочих днів; 

г) 30 календарних днів;  

д) немає правильної відповіді. 

16. Тривалість документальних планових перевірок для 

суб'єктів малого підприємництва не повинна перевищувати: 

а) 10 робочих днів; 

б) 10 календарних днів; 

в) 20 робочих днів; 

г) 20 календарних днів;  

д) немає правильної відповіді. 
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17. Тривалість документальних позапланових перевірок для 

великих платників податків не повинна перевищувати: 

а) 10 робочих днів; 

б) 10 календарних днів; 

в) 15 робочих днів; 

г) 15 календарних днів;  

д) немає правильної відповіді. 

18. Тривалість документальних позапланових перевірок для 

суб'єктів малого підприємництва не повинна перевищувати: 

а) 10 робочих днів; 

б) 10 календарних днів; 

в) 5 робочих днів; 

г) 5 календарних днів;  

д) немає правильної відповіді. 

19. Тривалість документальних планових перевірок для інших 

платників податків (які не належать до великих чи суб'єктів малого 

підприємництва) не повинна перевищувати: 

а) 20 робочих днів; 

б) 20 календарних днів; 

в) 30 робочих днів; 

г) 30 календарних днів;  

д) немає правильної відповіді. 

20. Тривалість документальних позапланових перевірок для 

інших платників (які не належать до великих чи суб'єктів малого 

підприємництва)  не повинна перевищувати: 

а) 20 робочих днів; 

б) 20 календарних днів; 

в) 10 робочих днів; 

г) 10 календарних днів;  

д) немає правильної відповіді. 

21. Одиниця, яка береться за основу виміру об'єкта 

оподаткування: 

а) база оподаткування; 

б) ставка податку; 

в) масштаб податку; 

г) площа податку; 

д) немає правильної відповіді. 
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22. Установлення податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків – це принцип: 

а) соціальної справедливості; 

б) загальності оподаткування; 

в) рівності усіх платників перед законом; 

г) недопущення проявів податкової дискримінації; 

д) економічності оподаткування. 

23. Установлення податків та зборів, обсяг надходжень від 

сплати яких до бюджету повинен перевищувати витрати на їх 

адміністрування – це принцип: 

а) соціальної справедливості; 

б) загальності оподаткування; 

в) рівності усіх платників перед законом; 

г) недопущення проявів податкової дискримінації; 

д) економічності оподаткування. 

24. Установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає 

на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника 

податків – це принцип: 

а) соціальної справедливості; 

б) нейтральності оподаткування; 

в) рівності усіх платників перед законом; 

г) недопущення проявів податкової дискримінації; 

д) економічності оподаткування. 

25. Визначення на законодавчому рівні усіх обов’язкових 

елементів податку – це принцип: 

а) соціальної справедливості; 

б) нейтральності оподаткування; 

в) рівності усіх платників перед законом; 

г) єдиного підходу до встановлення податків та зборів; 

д) економічності оподаткування. 

26. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ в момент 

отримання авансу: 

а) Дт643-Кт641; 

б) Дт701-Кт641; 

в) Дт641-Кт644; 

г) Дт641-Кт631; 

д) немає правильної відповіді. 
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27. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ при 

відвантаженні продукції на умовах післяплати: 

а) Дт643-Кт641; 

б) Дт701-Кт641; 

в) Дт641-Кт644; 

г) Дт641-Кт631; 

д) немає правильної відповіді. 

28. Відображено податковий кредит з ПДВ, який виникає при 

перерахуванні авансу: 

а) Дт643-Кт641; 

б) Дт701-Кт641; 

в) Дт641-Кт644; 

г) Дт641-Кт631; 

д) немає правильної відповіді. 

29. Відображено податковий кредит з ПДВ при придбанні 

продукції на умовах післяоплати: 

а) Дт643-Кт641; 

б) Дт701-Кт641; 

в) Дт641-Кт644; 

г) Дт641-Кт631; 

д) немає правильної відповіді. 

30. Відображено податкові зобов’язання з ПДВ при виконанні 

робіт на умовах післяоплати: 

а) Дт643-Кт641; 

б) Дт703-Кт641; 

в) Дт641-Кт644; 

г) Дт641-Кт631; 

д) немає правильної відповіді. 

31. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Погашено заборгованість перед 

банком за нарахованими відсотками по кредиту: 

а) Дебет 684 Кредит 311; 

б) Дебет 952 Кредит 311; 

в) Дебет 311 Кредит 501; 

г) Дебет 501 Кредит 311; 

д) Дебет 522 Кредит 311. 
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32. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нараховані забезпечення виплат 

відпусток робітникам підприємства: 

а) Дебет 23 Кредит 471; 

б) Дебет 23 Кредит 472; 

в) Дебет 23 Кредит 473; 

г) Дебет 92 Кредит 471; 

д) Дебет 522 Кредит 311. 

33. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нараховані відпускні робітникам за 

рахунок забезпечень виплат відпусток: 

а) Дебет 471 Кредит 661; 

б) Дебет 471 Кредит 651; 

в) Дебет 473 Кредит 661; 

г) Дебет 473 Кредит 651; 

д) Дебет 522 Кредит 311. 

34. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахування забезпечень на 

гарантійне обслуговування на підприємстві: 

а) Дебет 93 Кредит 473; 

б) Дебет 92 Кредит 473; 

в) Дебет 473 Кредит 93; 

г) Дебет 703 Кредит 473; 

д) Дебет 522 Кредит 311. 

35. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Списана вартість використаних 

матеріалів на гарантійний ремонт: 

а) Дебет 473 Кредит 201; 

б) Дебет 473 Кредит 23; 

в) Дебет 473 Кредит 93; 

г) Дебет 471 Кредит 201; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

36. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована заробітна плата 

працівникам підприємства, які здійснювали гарантійний ремонт: 

а) Дебет 473 Кредит 661; 

б) Дебет 473 Кредит 651; 

в) Дебет 471 Кредит 661; 
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г) Дебет 471 Кредит 651; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

37. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована заробітна плата 

робітникам за виробництво продукції: 

а) Дебет 23 Кредит 661; 

б) Дебет 92 Кредит 661; 

в) Дебет 661 Кредит 301; 

г) Дебет 93 Кредит 661; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

38. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована заробітна плата 

начальнику виробництва: 

а) Дебет 91 Кредит 661; 

б) Дебет 92 Кредит 661; 

в) Дебет 23 Кредит 301; 

г) Дебет 23 Кредит 661; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

39. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована заробітна плата 

керівнику: 

а) Дебет 92 Кредит 661; 

б) Дебет 93 Кредит 661; 

в) Дебет 661 Кредит 301; 

г) Дебет 23 Кредит 661; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

40. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована заробітна плата 

головному бухгалтеру: 

а) Дебет 92 Кредит 661; 

б) Дебет 93 Кредит 661; 

в) Дебет 661 Кредит 301; 

г) Дебет 23 Кредит 661; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

41. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована заробітна плата інженеру 

з техніки безпеки: 

а) Дебет 91 Кредит 661; 
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б) Дебет 93 Кредит 661; 

в) Дебет 661 Кредит 301; 

г) Дебет 23 Кредит 661; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

42. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована заробітна плата 

охоронцям підприємства: 

а) Дебет 949 Кредит 661; 

б) Дебет 93 Кредит 661; 

в) Дебет 661 Кредит 301; 

г) Дебет 23 Кредит 661; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

43. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована допомога з тимчасової 

непрацездатності, починаючи з 6 – го дня: 

а) Дебет 378 Кредит 663; 

б) Дебет 661 Кредит 301; 

в) Дебет 378 Кредит 652; 

г) Дебет 949 Кредит 663; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

44. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Нарахована сума відпускних майстру 

виробничого цеху підприємства: 

а) Дебет 91 Кредит 661; 

б) Дебет 92 Кредит 651; 

в) Дебет 23 Кредит 301; 

г) Дебет 23 Кредит 661; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 

45. Виконати перевірку за змістом, визначивши правильний 

запис господарської операції: Утримано податок з доходів фізичних 

осіб із заробітної плати керівника підприємства: 

а) Дебет 661 Кредит 641; 

б) Дебет 92 Кредит 641; 

в) Дебет 23 Кредит 301; 

г) Дебет 23 Кредит 661; 

д) Дебет 92 Кредит 311. 
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46. Тривалість обігу запасів в минулому році склала 70 днів, у 

звітному 55 днів. Тенденція зміни тривалості обігу оцінюється як: 

а) негативна і свідчить про вивільнення коштів; 

б) позитивна і свідчить про додаткове залучення коштів; 

в) негативна і свідчить про додаткове залучення коштів; 

г) позитивна і свідчить про вивільнення коштів; 

д)  негативна  проте додаткового залучення коштів не вимагає. 

47. Виплати працівникам відносять: 

а) до руху грошей від операційної діяльності;  

б) до руху грошей від інвестиційної діяльності ; 

в) до руху грошей від фінансової діяльності; 

г) до руху грошей від іншої діяльності; 

д) до руху грошей від звичайної діяльності. 

48. Основними факторами впливу на матеріаловіддачу є: 

а) вартість основних засобів і чистий прибуток; 

б) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і середньорічна 

вартість основних засобів; 

в) матеріальні витрати і кількість працівників; 

г) фонд оплати праці і кількість працівників; 

д) обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і матеріальні 

витрати. 

49. Виробнича потужність характеризує: 

а) здатність підприємства  забезпечити максимально можливий 

випуск продукції за певний період; 

б) здатність підприємства  забезпечити реалізацію продукції за 

певний період; 

в) здатність підприємства  сплатити податки; 

г) кількість робочих місць; 

д) кількість фінансових ресурсів. 

50. Темпи росту середньої зарплати повинні: 

а) перевищувати темпи росту продуктивності праці; 

б) бути менші за темпи росту продуктивності праці; 

в) дорівнювати темпам росту продуктивності праці; 

г) в залежності від галузі; 

д) дорівнювати темпам росту вартості основних засобів. 

51. Коефіцієнт зносу основних засобів визначається як:  

а) частка суми зносу і первісної вартості основних засобів;  

б) частка суми зносу і залишкової вартості основних засобів; 
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в) частка основних засобів що надійшли та їх вартості на 

кінець року; 

г) частка вартості вибулих основних засобів до їх вартості на 

початок року; 

д) частка основних засобів що надійшли та вибулих основних 

засобів. 

52. Рух основних засобів характеризує: 

а) коефіцієнт зносу; 

б) коефіцієнти оновлення, вибуття; 

в) фондовіддача; 

г) коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного використання; 

д) інтегральний коефіцієнт. 

53. Показник фондовіддачі характеризує: 

а)  кількість обертів; 

б)  рівень технічного оснащення праці; 

в)  питомі витрати основних засобів на одну гривню 

реалізованої продукції; 

г) обсяг продукції, робіт, послуг що припадає на одну гривню 

основних засобів; 

д)  прибуток з однієї гривні вкладеної у основні засоби. 

54. При проведенні факторного аналізу методом ланцюгових 

підстановок використовують: 

а)  поступову заміну значень показників минулого періоду 

значеннями цих показників за звітний період; 

б) темпи росту показників; 

в)  абсолютну різницю між значеннями показників звітного і 

минулого періоду;  

г)  темпи приросту показників; 

д)  кореляцію. 

55. Ефективність використання основних засобів 

характеризують показники: 

а) коефіцієнти надходження та вибуття; 

б) сума зносу;  

в) продуктивність праці; 

г) фондовіддача; 

д) коефіцієнт спрацювання та придатності. 

56. Зарплатовіддача свідчить: 

а) про ефективність використання трудових ресурсів; 
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б) про ефективність використання фонду оплати праці 

підприємства; 

в) про середню заробітну плату; 

г) про середню кількість працівників; 

д) про ефективність використання всіх ресурсів. 

57. Матеріаломісткість свідчить про: 

а) ефективність використання трудових ресурсів; 

б) ефективність використання фонду оплати праці 

підприємства; 

в) середню заробітну плату; 

г) ефективність використання основних засобів; 

д) ефективність використання запасів. 

58. Ефективність використання матеріальних ресурсів 

відображають такі показники:  

а) фондоємність і фондовіддача;  

б) продуктивність праці; 

в) матеріаловіддача і матеріалоемність;  

г) собівартість; 

д) зарплатовіддача. 

59. Відношення чистого доходу (обсягу реалізації) до середньої 

вартості основних засобів  це: 

а) Фондовіддача основних засобів; 

б) Коефіцієнт оборотності власного капіталу; 

в) Коефіцієнт оборотності мобільних засобів; 

г) Рентабельність продажів; 

д) Продуктивність праці. 

60. Аналіз ефективності використання кадрів підприємства 

проводиться по показниках: 

а) оцінки структури кадрів; 

б) коефіцієнта звільнення, коефіцієнта прийому кадрів; 

в) продуктивності праці; 

г) оцінки складу кадрів за віком; 

д) зарплатовіддача. 

61. Відношення чистого доходу (обсягу реалізації) до 

матеріальних витрат  – це: 

а) матеріаловіддача; 

б) коефіцієнт оборотності власного капіталу; 

в) коефіцієнт оборотності мобільних засобів; 
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г) рентабельність продажів; 

д) продуктивність праці. 

62. Коефіцієнт спрацювання основних засобів визначається:  

а)  відношенням вартості основних засобів на кінець і початок 

періоду;  

б) відношенням суми зносу до первісної вартості основних 

засобів; 

в) відношенням основних засобів що надійшли до їх вартості 

на кінець року;  

г) відношенням вартості вибулих основних засобів до їх 

вартості на початок року; 

д) відношенням чистого доходу (обсягу реалізації) до основних 

засобів. 

63. Стан основних засобів характеризують показники: 

а) коефіцієнти надходження та вибуття; 

б) сума зносу, коефіцієнт спрацювання та придатності;  

в) календарний, режимний, фактичний фонди машинного часу; 

г) фондовіддача; 

д) рентабельність основних засобів. 

64. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається:  

а) відношенням вартості основних засобів на кінець і початок 

періоду;  

б) відношенням залишкової вартості до первісної;  

в) відношенням основних засобів що надійшли до їх вартості 

на кінець року;  

г) відношенням вартості вибулих основних засобів до їх 

вартості на початок року; 

д) немає правильної відповіді. 

65. Основні засоби відображують у Звіті про фінансовий стан за 

вартістю: 

а) залишковою; 

б) первісною; 

в) ринковою; 

г) придбання; 

д) відновною. 

66. Рух основних засобів характеризують показники: 

а) коефіцієнти оновлення та вибуття; 

б) коефіцієнт спрацювання та придатності;  
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в) коефіцієнт змінності; 

г) фондозабезпеченність; 

д) фінансового левериджу. 

67. Зростання коефіцієнта спрацювання основних засобів 

свідчить про: 

а) зміни у складі основних засобів; 

б) покращення стану основних засобів; 

в) погіршення стану основних засобів;  

г) ефективність використання основних засобів; 

д) немає правильної відповіді. 

68. Коефіцієнт вибуття основних засобів визначається:  

а)  відношенням вартості основних засобів на кінець і початок 

періоду;  

б) відношенням залишкової вартості до первісної;  

в) відношенням основних засобів що надійшли до їх вартості 

на кінець року;  

г) відношенням вартості вибулих основних засобів до їх 

вартості на початок року; 

д) немає правильної відповіді. 

69. Фондовіддача це: 

а)  співвідношення власного капіталу та середньої вартості 

основних засобів; 

б)  співвідношення чистого прибутку та середньої вартості 

основних засобів; 

в) співвідношення обсягу виготовленої продукції та середньої 

вартості основних засобів; 

г) співвідношення обсягу виготовленої продукції та витрат 

матеріалів; 

д) співвідношення обсягу виготовленої продукції та кількості 

працівників. 

70. Зростання коефіцієнта спрацювання основних засобів 

свідчить про: 

а) зміни у складі основних засобів; 

б) покращення стану основних засобів; 

в) погіршення стану основних засобів;  

г) покращання ефективності використання основних засобів; 

д) підвищення рентабельності основних засобів. 
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71.  Рух основних засобів характеризують показники: 

а) рентабельність основних засобів; 

б) сума зносу, коефіцієнт спрацювання та придатності;  

в) календарний, режимний, фактичний фонди машинного часу; 

г) фондовіддача; 

д) коефіцієнти оновлення та вибуття. 

72. На зростання фонду оплати праці підприємства впливає: 

а) зниження середньої заробітної плати; 

б) збільшення середньої заробітної плати 1 працівника; 

в) зменшення кількості працівників; 

г) зниження посадових окладів; 

д) зниження додаткової заробітної плати. 

73. Стан основних засобів характеризують показники: 

а) рентабельності основних засобів; 

б) календарний, режимний, фактичний фонди машинного часу; 

в) сума зносу, коефіцієнт спрацювання та придатності;  

г) показники фінансової стійкості; 

д) показники ліквідності. 

74. Продуктивність праці свідчить про: 

а) про ефективність використання трудових ресурсів; 

б) про ефективність використання основних засобів; 

в) про ефективність використання матеріалів; 

г) про фінансову стійкість; 

д) про платоспроможність. 

75. Для характеристики руху трудових ресурсів застосовуються 

показники: 

а) коефіцієнт плинності кадрів; 

б) фондовіддача; 

в) тривалість робочого дня; 

г) продуктивність праці; 

д) зарплатовіддача. 

76. За якої умови за законодавством аудиторська фірма може 

здійснювати аудит фінансової звітності інвестиційної компанії: 

а) якщо сума оплати не менше 10 мінімальних заробітних плат 

на дату укладання договору; 

б) на підставі усної домовленості; 

в) за умови безоплатного надання послуг аудитором; 

г) за умови, що компанія є платником податків в Україні; 
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д) за умови укладення  належним чином оформленого 

договору на аудит. 

77.  Керівником аудиторської фірми може бути: 

а) аудитор; 

б) особа, яка має виключно вищу економічну освіту; 

в) особа, яка пропрацювала в сфері аудиторської діяльності  не 

менше 1 року; 

г) правильної відповіді немає; 

д) особа, яка має вищу освіту за будь-яким фахом. 

78. Аудитором може бути визнана фізична особа, яка: 

а) підтвердила високий рівень теоретичних знань; 

б) пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської 

діяльності; 

в) підтвердила  професійну компетентність; 

г) має вищу освіту; 

д) все перелічене. 

79.  Документ, що містить погоджені умови щодо зобов’язань 

аудитора на проведення аудиторської перевірки, це: 

а) лист - пропозиція 

б) лист - зобов’язання 

в) лист - пояснення 

г) лист - домовленість 

д) лист - визнання. 

80.  До функцій внутрішнього аудитора не включається: 

а) перевірка та оцінювання відповідності системи 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю; 

б) перевірка та оцінювання відповідності системи 

бухгалтерського обліку; 

в) перевірка економічності та продуктивності діяльності 

суб’єкта господарювання; 

г) перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших 

зовнішніх вимог; 

д) висловлення  незалежної аудиторської думки стосовно 

фінансової звітності. 

81.  Крім надання аудиторських послуг аудитор має право в 

межах своєї професійної діяльності : 

а) займатися торговельною діяльністю; 

б) володіти акціями та отримувати дивіденди; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+#w2415
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в) займатись посередницькою діяльністю; 

г) займатися виробничою діяльністю 

д) займатися будівельною діяльністю. 

82.  З якої форми звітності можна отримати інформацію про 

витрати підприємства на оплату праці за квартал, півріччя, рік: 

а) Баланс (Звіт про фінансовий стан),  ф.№1; 

б) Звіт про рух грошових коштів ( ф.№3) ; 

в) Звіт про  фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),  ф. 

№2; 

г) Примітки до річної фінансової звітності ( ф.№5) ; 

д) Звіт про майновий стан. 

83.  До аудиторських процедур перевірки не відноситься: 

а) спостереження; 

б) перевірка; 

в) укладання договору на аудит; 

г) запит і підтвердження; 

д) арифметична перевірка. 

84.  Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, проводиться: 

а) Інспекцією з якості; 

б) Комісією з атестації; 

в) Аудиторською палатою України; 

г) Радою нагляду; 

д) іншим суб'єктом аудиторської діяльності. 

85.  До незвичних операцій, що виступають у  ролі фактора 

ризику, обману або помилки відносяться: 

а) наявні грошові кошти; 

б) отримані інвестиції; 

в) необхідність штучного підтримання росту акцій; 

г) випуск  в обіг акцій; 

д) наявні основні засоби. 

86. Аудитор визначає суттєвість: 

а) на рівні всієї фінансової звітності; 

б) стосовно окремо взятих залишків по рахунках; 

в) стосовно окремих залишків за видами операцій; 

г) стосовно окремих залишків за угодами; 
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д) всі варіанти відповідей правильні. 

87.  Аналітичні процедури не передбачають порівняння 

фінансової інформації з: 

а) зіставною інформацією за попередні періоди; 

б) аналогічною галузевою інформацією; 

в) думкою попереднього аудитора; 

г) бюджетами клієнта; 

д) з прогнозами клієнта. 

88. Вимоги до кваліфікації внутрішнього аудитора 

визначаються: 

а) Аудиторською палатою України; 

б) вимогами керівництва підприємства, які запрошують на 

роботу внутрішніх аудиторів; 

в) Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»; 

г) Міжнародними стандартами аудиту; 

д) П(С)БО. 

89.  Робочі документи аудитора: 

а) чернетки аудитора довільного змісту та форми; 

б) документи, що створюються у процесі аудиту з метою 

управління ним;  

в) документи у вигляді копій фінансової звітності, регістрів 

аналітичного та синтетичного обліку клієнта; 

г) записи, у яких аудитор фіксує використані процедури, тести, 

одержану інформацію і відповідні висновки, зроблені у ході аудиту 

д) усі відповіді правильні. 

90.  Планування аудиту згідно МСА «Планування» включає: 

а) складання поточного і перспективного планів; 

б) складання поточного і стратегічних планів; 

в) складання загального плану перевірки і аудиторських 

програм; 

г) складання аудиторських програм для перевірки і окремих 

завдань для аудиторів; 

д) правильної відповіді немає. 

91. До фінансових інвестицій, що надають право власності, 

належать: 

а) облігації; 

б) внески до статутного капіталу інших підприємств;  
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в) довгострокові векселі; 

г) боргові цінні папери; 

д) казначейські зобов’язання. 

92. Не включаються до первісної вартості запасів: 

а) фінансові витрати; 

б) суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику 

(продавцю) за вирахуванням непрямих податків; 

в) транспортно-заготівельні витрати; 

г) суми ввізного мита; 

д) витрати на доведення активу до придатного стану. 

93. Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: 

а) інші необоротні активи; 

б) готову продукцію; 

в) меблі; 

г) інструменти, прилади, інвентар; 

д) будівлі. 

94. До основних засобів відносяться: 

а) комп’ютер; 

б) спеціальний формений одяг; 

в) готову продукцію; 

г) бібліотечні фонди; 

д) незавершене будівництво. 

95. Доходи іншої діяльності: 

а) отримані відсотки; 

б) доходи від операційної оренди; 

в) доходи від реалізації акцій; 

г) дивіденди; 

д) прострочену кредиторську заборгованість; 

96. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж 

та іншому їх вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких 

методів: 

а) податковим; 

б) середньозваженої собівартості; 

в) кумулятивним; 

г) виробничим; 

д) собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО).  

97. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

а) отримані відсотки; 
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б) дивіденди; 

в) безоплатно отримані активи; 

г) спонсорська допомога; 

д) сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 

98. Результат операції з надання послуг може бути достовірно 

оцінений за наявності всіх наведених нижче умов: 

а) можливості достовірної оцінки доходу, можливості 

достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату 

балансу; 

б) у разі погодження з замовником; 

в) підписання акту про виконання послуг; 

г) покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом 

власності на продукцію (товар, інший актив); 

д) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованою продукцією (товарами, іншими активами). 

99. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг 

проводиться: 

а) визначенням питомої ваги заробітної плати робітників, 

зайнятих виконанням послуг, у загальній сумі витрат на послуги; 

б) визначенням питомої ваги матеріальних витрат, яких зазнає 

підприємство у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній 

сумі витрат на послуги; 

в) визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну 

дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; 

г) у разі погодження з замовником; 

д) визначенням питомої ваги адміністративних витрат у 

загальній сумі витрат. 

100. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання класифікують: 

а) забезпечення; 

б) середньострокові; 

в) довгострокові і поточні; 

г) довгострокові; 

д) резерви. 

101. Забезпечення створюються для відшкодування наступних 

(майбутніх) операційних витрат на: 

а) виплату відпусток працівникам; 

б) поповнення статутного капіталу; 

в) відшкодування збитків; 
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г) повернення кредиту; 

д) виконання поточних зобов'язань. 

102. Не визнаються витратами й не включаються до звіту про 

фінансові результати: 

а) відсотки за кредит; 

б) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

в) адміністративні витрати; 

г) витрати на управління; 

д) амортизація основних засобів. 

103.  До адміністративних витрат відносяться: 

а) витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової 

продукції на складах готової продукції; 

б) витрати на ремонт тари; 

в) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші 

послуги банків; 

г) витрати на виробництво продукції; 

д) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування. 

104.  Витрати на збут включають такі витрати: 

а) втрати готової продукції на складах від псування; 

б) витрати на ремонт виробничого обладнання в цехах; 

в) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші 

послуги банків; 

г) витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти; 

д) витрати на рекламу. 

105. До економічних елементів витрат операційної діяльності 

відносять: 

а) податки; 

б) витрати на оплату праці та відрахування на соціальні 

заходи; 

в) фінансові витрати; 

г) інші витрати; 

д) операційну оренду. 

106.  Не визнаються нематеріальним активом: 

а) права на торговельні марки; 

б) вартість патенту; 

в) права на винаходи; 

г) витрати на рекламу; 

д) авторське право. 
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107.  Ознаки нематеріального активу: 

а) має матеріальну форму; 

б) строк використання менше одного року; 

в) контрольований підприємством; 

г) можлива достовірна оцінка; 

д) може бути ідентифікований. 

108.  Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним 

із методів: 

а) середньозваженої вартості; 

б) ідентифікованої вартості; 

в) періодизації; 

г) ФІФО; 

д) застосування коефіцієнта сумнівності. 

109.  Розділи активу балансу (звіту про фінансовий стан): 

а) Необоротні активи, Оборотні активи, Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та групи вибуття; 

б) власний капітал; 

в) довгострокові зобов’язання і забезпечення; 

г) Необоротні активи, Оборотні активи; 

д) поточні зобов’язання і забезпечення. 

110.  Розділи пасиву балансу (звіту про фінансовий стан): 

а) необоротні активи; 

б) Власний капітал, Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення, Поточні зобов'язання і забезпечення,Зобов'язання, 

пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття; 

в) Власний капітал, Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення, Поточні зобов'язання і забезпечення; 

г) непередбачені зобов’язання; 

д) витрати майбутніх періодів. 

111.  Фінансова звітність складається з таких звітів: 

а) Баланс (звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових 

коштів; Звіт про власний капітал; Примітки; 

б) Баланс (звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових 

коштів; Звіт про власний капітал; 
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в) Звіт про власний капітал; Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів; Примітки; 

г) Баланс (звіт про фінансовий стан); Звіт про власний капітал; 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про 

рух грошових коштів; 

д) Баланс (звіт про фінансовий стан); Звіт про рух грошових 

коштів; Звіт про власний капітал; Примітки. 

112. Які з наведених об’єктів не входять до складу запасів 

підприємства?  

а) товари для продажу; 

б) матеріали; 

в) готова продукція; 

г) інструменти, строк використання яких більше 1 року; 

д) МШП. 

113. При застосуванні методу зменшення залишкової вартості, 

річна амортизація об’єкта основних засобів нараховується за 

формулою:  

а) різниця первинної та ліквідаційної вартості ділиться на 

термін експлуатації; 

б) справедлива вартість ділиться на термін експлуатації; 

в) залишкова (первісна) вартість об’єкта на початок року 

ділиться на термін корисного використання та подвоюється; 

г) добуток залишкової (первісної) вартості об’єкта на початок 

звітного року та річної норми амортизації, визначеної як різниця 

між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років 

корисного використання об’єкта; 

д) в першому місяці використання - 50% вартості та у місяці 

вибуття решта 50% або в першому місяці використання об’єкта - 

100% його вартості. 

114. Переоцінку нематеріальних активів здійснюється лише для 

тих об’єктів, щодо яких: 

а) залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої; 

б) існує можливість визначити справедливу вартість; 

в) існує активний ринок; 

г) існує впевненість у надходженні в майбутньому 

економічних вигід; 

д) існує інформація про їх характеристики. 
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115. Підприємство передало в оренду склад з передачею права 

власності після закінчення строку оренди. Класифікувати оренду як: 

а) суборенда; 

б) операційна; 

в) довгострокова; 

г) поточна; 

д) фінансова. 

116. Власний капітал – це: 

а) вартість вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання 

ними акцій; 

б) різниця між активами і зобов’язаннями підприємства; 

в) справедлива вартість активів акціонерного товариства; 

г) сума статутного капіталу за вирахуванням вилученого та 

неоплаченого капіталу; 

д) перевищення доходів звітного періоду над витратами 

звітного періоду. 

117. Видача готівки під звіт на закупівлю сільськогосподарської 

продукції, заготівлю вторинної сировини дозволяється на строк не 

більше: 

а) 10 календарних днів від дня видачі готівки під звіт; 

б) 15 робочих днів від дня видачі готівки під звіт; 

в) 2 робочих днів від дня видачі готівки під звіт; 

г) 30 робочих днів; 

д) 10 робочих днів від дня видачі готівки під звіт. 

118. Вартість необоротних активів, яка амортизується, це: 

а) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 

очікує отримати від реалізації активів, після закінчення строку їх 

корисного використання за вирахуванням витрат, пов’язаних з 

продажем або ліквідацією; 

б) первісна вартість за вирахуванням ліквідаційної вартості; 

в) первісна вартість за вирахуванням суми накопиченої 

амортизації; 

г) первісна вартість з врахуванням дооцінки; 

д) залишкова вартість. 
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119.  Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку 

одержану з банку для виплат, що належать фонду оплати праці, а 

також пенсій, стипендій, дивідендів понад встановлений ліміт каси 

протягом: 

а) 10 робочих днів від дня видачі готівки під звіт; 

б) 5 робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку; 

в) 30 робочих днів; 

г) 3 робочих дні, включаючи день одержання готівки в банку; 

д) 2 робочих дні, включаючи день одержання готівки в банку. 

120. Грошова сума готівкового розрахунку одного підприємства 

з іншим підприємством протягом одного дня за одним або кількома 

документами встановлена відповідною Постановою управління 

НБУ у розмірі: 

а) 1 тис. грн; 

б) 10 тис. грн; 

в) 30 тис. грн; 

г) 15 тис. грн; 

д) 20 тис. грн. 

 

3.3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТЕТЬОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ 

 

1. Працівникові нараховані за повний відпрацьований місяць 

4723 грн. Сума до виплати: 

а)  3802,02 грн; 

б)  3800 грн; 

в)  3472,75 грн; 

г)  3393,46 грн; 

д)  3200 грн. 

2. Працівникові (самотня мати, яка виховує двох неповнолітніх 

дітей) нараховані за повний відпрацьований місяць 4723 грн. Вона 

повідомила в заяві роботодавцю про те, що має право на підвищену 

150%-ову податкову соціальну пільгу та додала відповідні 

документи. Сума до виплати: 

а)  4350,01 грн; 

б)  4000,00 грн; 

в)  4369,55 грн; 

г)  3393,46 грн; 

д)  3200 грн. 
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3. Працівникові (мати, яка виховує двох неповнолітніх дітей, 

одна з яких є інвалідом) нараховані за повний відпрацьований 

місяць 4723 грн. Вона повідомила в заяві роботодавцю про право на 

100%-ову податкову соціальну пільгу на одну дитину та на 

підвищену 150%-ову податкову соціальну пільгу на дитину-інваліда 

та додала відповідні документи. Сума до виплати: 

а)  3997,01 грн; 

б)  3997 грн; 

в)  4472,75 грн; 

г)  4723 грн; 

д)  4274,96 грн. 

4. Фізична особа у період з 1 по 30 січня 2020 року виконала 

роботу на умовах договору цивільно-правового характеру. 

Складений акт наданих послуг/виконаних робіт. Винагорода 

фізичний особі за договором цивільно-правового характеру склала 

3000 грн. Сума до виплати: 

а)  2997,01 грн; 

б)  2997 грн; 

в)  2472,75 грн; 

г)  2723 грн; 

д)  2415 грн. 

5. Працівникові, який є особою, віднесеною законом до другої 

категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, нараховані за повний відпрацьований місяць 5000 грн. 

Він повідомив в заяві роботодавцю про те, що має право на 

підвищену 150%-ову податкову соціальну пільгу додав відповідні 

документи. Сума до виплати: 

а)  3997,01 грн; 

б)  4025 грн; 

в)  4472,75 грн; 

г)  4723 грн; 

д)  4393,46 грн. 

6. Визначте розмір штрафних санкцій, нарахованих за 

результатами податкової перевірки, які можуть бути застосовані у 

зв'язку із заниженням зобов’язання по податку на доходи фізичних 

осіб за ІІ та IV квартал попереднього року (1100 та 530 грн 

відповідно): 

а) 260 грн; 
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б) 540 грн; 

в) 580 грн; 

г) 700 грн; 

д) 1630 грн. 

7. Визначте розмір штрафних санкцій, нарахованих за 

результатами податкової перевірки, які можуть бути застосовані у 

зв'язку із заниженням зобов’язання по єдиному податку за ІІ та ІІІ 

квартал попереднього року (100 та 800 грн відповідно): 

а) 225 грн; 

б) 250 грн; 

в) 425 грн; 

г) 900 грн; 

д) 1325 грн. 

8. Визначте розмір штрафних санкцій, якщо підприємство 

самостійно виявило факт заниження податкового зобов'язання і 

відобразило його в уточнюючому розрахунку. Було занижено 

зобов’язання по єдиному податку за І та ІІІ квартал попереднього 

року (100 та 800 грн відповідно): 

а) 25 грн; 

б) 27 грн; 

в) 121 грн; 

г) 900 грн; 

д) 1325 грн. 

9. Визначте розмір штрафних санкцій, якщо підприємство 

самостійно виявило факт заниження податкового зобов'язання і 

відобразило його у декларації за звітний період. Було занижено 

зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб за І та IV квартал 

попереднього року (1100 та 530 грн відповідно): 

а) 25 грн; 

б) 51,5 грн; 

в) 81 грн; 

г) 81,5 грн; 

д) 181 грн. 
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10. Визначте розмір штрафних санкцій, якщо підприємство 

самостійно виявило факт заниження податкового зобов'язання і 

відобразило його у декларації за звітний період. Було занижено 

зобов’язання по податку на доходи фізичних осіб за IV квартал 

попереднього року у розмірі 2330 грн: 

а) 25 грн; 

б) 81,5 грн; 

в) 116,5 грн; 

г) 121,5 грн; 

д) 125 грн. 

11. Визначте розмір штрафних санкцій, нарахованих за 

результатами податкової перевірки, які можуть бути застосовані у 

зв'язку із заниженням зобов’язання по податку на доходи фізичних 

осіб за І квартал попереднього року у розмірі 5000 грн. Окрім цього 

було виявлено незабезпечення зберігання первинних документів 

щодо нарахування ЗП за цей же період: 

а) 1250 грн; 

б) 1760 грн; 

в) 510 грн; 

г) 1020 грн; 

д) 1530 грн. 

12. Визначте розмір штрафних санкцій, нарахованих за 

результатами податкової перевірки, які можуть бути застосовані у 

зв'язку із заниженням зобов’язання по екологічному податку за І 

квартал попереднього року у розмірі 1500 грн. Окрім цього було 

виявлено незабезпечення зберігання первинних документів щодо 

розрахунку даного податку у І та IV кварталах: 

а) 1095 грн; 

б) 1195 грн; 

в) 1295 грн; 

г) 1375 грн; 

д) 1905 грн. 

13. Розрахуйте щомісячну суму амортизаційних відрахувань 

використовуючи прямолінійний метод.  Первісна вартість об'єкта 

ОЗ 250 000 грн, передбачуваний строк корисного використання 5 

років, ліквідаційна вартість 10 000 грн: 

а) 4000 грн; 

б) 6000 грн; 
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в) 12000 грн; 

г) 36000 грн; 

д) 48000 грн. 

14. Розрахуйте щомісячну суму амортизаційних відрахувань 

використовуючи кумулятивний метод. Первісна вартість об'єкта ОЗ 

100 000 грн, передбачуваний строк корисного використання 5 років, 

ліквідаційна вартість 0 грн. Перший рік експлуатації: 

а) 33333,33 грн; 

б) 2777,78 грн; 

в) 6000 грн; 

г) 7000 грн; 

д) 8000 грн. 

15. Розрахуйте щомісячну суму амортизаційних відрахувань 

використовуючи метод прискореного зменшення залишкової 

вартості.  Первісна вартість об'єкта ОЗ 100 000 грн, передбачуваний 

строк корисного використання 5 років, ліквідаційна вартість 0 грн. 

Перший рік експлуатації: 

а) 2000 грн; 

б) 3000 грн; 

в) 3333,33 грн; 

г) 20000 грн; 

д) 40000 грн. 

16. Підприємство придбало матеріали вартістю 6000 грн для 

використання в операціях, що не обкладаються ПДВ. Інших 

операцій у цьому місяці не було. Визначити суму ПДВ, що підлягає 

сплаті до бюджету: 

а) 1000 грн; 

б) 1200 грн; 

в) 0 грн; 

г) 2400 грн; 

д) 600 грн. 

17. Підприємство придбало сировину вартістю 60000 грн (в т.ч. 

ПДВ) для виробництва продукції, частина якої реалізується на 

експорт. Частка операцій, неоподатковуваних ПДВ, на поточний рік 

становить 30%. Обсяги реалізації у звітному місяці склали 18000 

грн (в т.ч. ПДВ) (оподатковувані операції). Визначити суму ПДВ, 

що підлягає сплаті до бюджету: 

а) 10 000 грн; 
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б) 6000 грн; 

в) 3000 грн; 

г) -4000 грн; 

д) 0 грн. 

18. Підприємство придбало сировину вартістю 24000 грн (в т.ч. 

ПДВ) для виробництва продукції, частина якої реалізується на 

експорт. Частка операцій, неоподатковуваних ПДВ, на поточний рік 

становить 50%. Обсяги реалізації у звітному місяці склали 12000 

грн (в т.ч. ПДВ) (оподатковувані операції). Визначити суму ПДВ, 

що підлягає сплаті до бюджету: 

а) 4000 грн; 

б) 2000 грн; 

в) 0 грн; 

г) 6000 грн; 

д) 8000 грн. 

19. Підприємство придбало матеріали вартістю 6000 грн (в т.ч. 

ПДВ). Загальний обсяг продажу у цьому ж місяці склав 18000 грн (в 

т.ч. ПДВ). Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету: 

а) 1000 грн; 

б) 3000 грн; 

в) 2000 грн; 

г) 2400 грн; 

д) 4000 грн. 

20. Підприємство придбало матеріали вартістю 8000 грн (в т.ч. 

ПДВ). Загальний обсяг продажу у цьому ж місяці склав 22000 грн (в 

т.ч. ПДВ). Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету: 

а) 3666,67 грн; 

б) 1333,33 грн; 

в) 2333,34 грн; 

г) 2333,33 грн; 

д) 2000 грн. 
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21. Перевірити суму ПДВ до сплати, вказати правильну суму. 

Відомо, що підприємство отримало аванс від покупців за товари на 

банківський рахунок 18 000 грн, в т.ч. ПДВ, у цьому ж звітному 

періоді відвантажено товарів по отриманому авансу на суму 7500 

грн, в т.ч. ПДВ. Надійшли товари від постачальників на суму 6 000 

грн, в т.ч. ПДВ. Відвантажена продукція на умовах післяплати на 

суму 36000 грн, в т.ч. ПДВ. 

а) 2 000 грн; 

б) 2 400 грн; 

в) 9 250 грн; 

г) 10 000 грн; 

д) 8 000 грн. 

22. Перевірити суму податку на прибуток до сплати, вказати 

правильну суму. Підприємство за звітний період реалізувало 

готової продукції покупцям на суму 240 000 грн з ПДВ, товарів 

було продано на суму 84 000 грн з ПДВ, собівартість реалізації 

готової продукції, товарів, робіт, послуг становила 130 000 грн, 

сума адміністративних витрат 50 000 грн, витрати на оплату 

відсотків за кредит 40 000 грн. 

а) 9 000 грн; 

б) 10 120 грн; 

в) 8 600 грн; 

г) 8 320 грн; 

д) 8 000 грн. 

23. Перевірити загальну суму нарахованих відпускних 

працівника, вказати правильну суму. Оклад працівника 8000 грн. 

Відпустка з 1 по 24 вересня 2019 року. Загальна сума нарахованого 

доходу працівника за попередні 12 місяців - 59 000 грн. 

а) 4 000 грн; 

б) 5 000 грн; 

в) 6 000 грн; 

г) 542,37 грн; 

д) 2 800 грн. 
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24. Перевірити нарахований дохід працівника за вересень 2019 

року, вказати правильну суму. Працівник підприємства з окладом 

8000 грн був у відпустці з 1 по 24 вересня 2019 року. Загальна сума 

нарахованого доходу працівника за попередні 12 місяців становить 

59 000 грн. Трудовий стаж роботи працівника 5 років і 4 місяці: 

а) 5 524 грн; 

б) 5 000 грн; 

в) 1 600 грн; 

г) 4 000 грн; 

д) 6 000 грн. 

25.  Перевірити загальну суму утримань працівника у вересні 

2019 року, вказати правильну суму. Працівник підприємства з 

окладом 8000 грн був у відпустці з 1 по 24 вересня 2019 року. 

Загальна сума нарахованого доходу працівника за попередні 12 

місяців становить 59 000 грн. Трудовий стаж роботи працівника 5 

років і 9 місяці: 

а) 1 077 грн; 

б) 1 008 грн; 

в) 994 грн; 

г) 2 000 грн; 

д) 2 500 грн. 

26. Перевірити суму допомоги з тимчасової непрацездатності 

працівника у вересні 2019 року, вказати правильну суму. Працівник 

підприємства з окладом 8000 грн хворів з 10 по 14 вересня 2019 

року. Загальна сума нарахованого доходу працівника за попередні 

12 місяців становить 68 400 грн, в т.ч. матеріальна допомога за цей 

період 10000 грн. Трудовий стаж роботи працівника 5 років і 8 

місяці: 

а) 560 грн;  

б) 500 грн; 

в) 800 грн; 

г) 1 000 грн; 

д) 2 000 грн. 
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27.  Перевірити загальну суму нарахованого доходу працівника 

у вересні 2019 року, вказати правильну суму. Працівник 

підприємства з окладом 8000 грн хворів з 10 по 14 вересня 2019 

року. Загальна сума нарахованого доходу працівника за попередні 

12 місяців становить 58 400 грн: 

а) 7036 грн; 

б) 5 600 грн; 

в) 5 000 грн; 

г) 8 560 грн; 

д) 8 000 грн. 

28. Підприємство придбало виробниче обладнання за 240 000 

грн, в т.ч. ПДВ 40 000 грн. Крім того, витратило на доставку 3 600 

грн, в т.ч. ПДВ 600 грн; на монтаж і установку 4 800 грн, в т.ч. ПДВ 

800 грн. Витрати на сервісне обслуговування виробничого 

обладнання 500 грн щомісяця. Перевірити визначення первісної 

вартості обладнання, вказати правильну суму. 

а) 207 000 грн; 

б) 200 000 грн; 

в) 240 000 грн; 

г) 207 500 грн; 

д) 230 000 грн. 

29.  02.12.2016 р. підприємство придбало і ввело в експлуатацію 

обладнання вартістю 24000 грн, в т.ч. ПДВ 4000 грн. Витрати на 

установку 3600 грн, в т.ч. ПДВ 600 грн. Для нарахування 

амортизації застосовується прямолінійний метод. Строк корисного 

використання оцінено в 5 років. Перевірити первісну вартість 

обладнання станом на 31.12.2019 р., вказати правильну суму. 

а) 25 000 грн; 

б) 20 000 грн; 

в) 23 000 грн; 

г) 30 000 грн; 

д) 4 600 грн. 

30. Юридичною фірмою укладено договір на консультаційне 

обслуговування підприємства «Місяць» протягом року. 

Встановлено місячну плату у розмірі 6000 грн, в т.ч. ПДВ. Платежі 

передбачено здійснювати щокварталу. 02.01.2019 року «Місяць» 

отримав на поточний рахунок фірми 15 600 грн, у тому числі ПДВ. 
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Перевірити чистий дохід від реалізації у звіті про фінансові 

результати (звіті про сукупний дохід) за І квартал 2019 року. 

а) 15 600 грн; 

б) 6 000 грн; 

в) 15 000 грн; 

г) 30 000 грн; 

д) 5 000 грн. 

31. Власні оборотні кошти підприємства дорівнюють 500 тис. 

грн, довгостроково залучені кошти 800 тис. грн, перманентний 

капітал становить: 

а) 800 тис. грн; 

б) 300 тис. грн; 

в) 0,4 грн/грн; 

г) 1,6 грн/грн;  

д) 1300 тис. грн. 

32. Чистий прибуток становить 500 тис. грн, собівартість 2000 

тис. грн. Рентабельність витрат: 

а) 25%; 

б) 4%; 

в) 1500 тис. грн; 

г) 40 грн/грн;  

д) 2500 тис. грн. 

33. Якщо грошові кошти та їх еквіваленти становлять 40 тис. 

грн., а поточні зобов’язання 200 тис. грн, то коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

а) 50%; 

б) 80%; 

в) 20%; 

г) 200%; 

д) 8%. 

34. Власний капітал 740 тис. грн, валюта балансу 2100 тис. грн. 

Коефіцієнт автономії або незалежності становить: 

а) 352,4 %, що вище норми;  

б) 35,2%, що нижче норми; 

в) 13,6%, що нижче норми; 

г) 135,2%, що вище норми; 

д) 283,8%, що вище норми. 
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35. Якщо гроші та їх еквіваленти становлять 40 тис. грн, а 

поточні зобов’язання 200 тис. грн, то коефіцієнт абсолютної 

ліквідності має значення: 

а) 50%; 

б) 80%; 

в) 20%; 

г) 200%; 

д) 5%. 

36. Якщо за даними балансу гроші кошти та їх еквіваленти на 

початок періоду становлять 20 тис грн, а поточні зобов'язання 650 

тис грн, то коефіцієнт абсолютної ліквідності 

а) 32.5, що є більше нормативного значення; 

б) 3.1%, що є менше нормативного значення; 

в) 20%, що є в межах нормативного значення;  

г) 0.031, що є більше нормативного значення; 

д) 130% що є більше нормативного значення. 

37. Підприємство отримало позику на суму 210 тис. грн, 

погасило за рік 150 тис. грн, виплатило дивідендів на суму 70 тис. 

грн. Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності 

становить: 

а) надходження 210 тис. грн; 

б) видаток 10 тис. грн; 

в) видаток 220 тис. грн; 

г) видаток 150 тис. грн; 

д) надходження 210 тис. грн. 

38. Чистий прибуток становить 500 тис. грн., дивіденди 200 тис. 

грн, внески на поповнення резервного капіталу становлять 100 тис. 

грн. Нерозподілений прибуток: 

а) 300 тис. грн; 

б) 400 тис. грн; 

в) 200 тис. грн; 

г) 100 тис. грн;  

д) 500 тис. грн. 

39.  Залишок коштів на початок року 50 тис. грн, чисте 

надходження коштів у результаті операційної діяльності 500 тис. 

грн, чисте витрачання коштів у результаті інвестиційної діяльності 

450 тис. грн, чисте надходження коштів у результаті фінансової 
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діяльності – 30 тис. грн. Чому дорівнює залишок коштів на кінець 

року: 

а) 30 тис. грн;  

б) 550 тис. грн; 

в) 100 тис. грн; 

г) 130 тис. грн; 

д) 50 тис. грн. 

40. Коефіцієнт фінансової незалежності (частка власного 

капіталу в активах підприємства) становить 0.86. Це означає, що на 

кожну гривню власних засобів, вкладених в майно підприємства, 

припадає: 

а) 0,16 грн зобов’язань; 

б) 0,14 грн зобов’язань; 

в) 1,86 грн зобов’язань; 

г) всі відповіді правильні; 

д) 0,86 грн зобов’язань. 

41. Тривалість одного обороту поточної кредиторської 

заборгованості 20 днів. Скільки оборотів здійснює поточна 

кредиторська заборгованість за календарний рік: 

а) 20; 

б) 36; 

в) 18; 

г) 72; 

д) 21. 

42. Якщо за даними балансу підприємства грошові кошти та їх 

еквіваленти на початок періоду становлять 20 тис грн, а поточні 

зобов'язання 650 тис грн, то коефіцієнт абсолютної ліквідності 

а) 32.5, що є більше нормативного значення; 

б) 3.1%, що є менше нормативного значення; 

в) 20%, що є в межах нормативного значення;  

г) 0.031, що є більше нормативного значення; 

д) 6.5, що є більше нормативного значення. 

43. Власні оборотні кошти підприємства дорівнюють 140 тис. 

грн, довгостроково залучені кошти 50 тис. грн,  перманентний 

капітал становить: 

а) 50 тис. грн;  

б) 140 тис. грн; 

в) 90 тис. грн; 
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г) 0,6 грн/грн;  

д) 190 тис. грн. 

44. Грошові надходження від реалізації продукції 50000 тис. 

грн, грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за 

отримані ТМЦ 15000 тис. грн, виплачені працівникам суми 

зарплати, лікарняні за рахунок підприємства 20000, загальна сума 

сплачених до бюджету податків і зборів 10000 тис. грн, сума 

сплаченого ЄСВ 2000 тис. грн. У Звіті про рух грошових коштів 

відображено: 

а) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3000 тис. грн; 

б) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3000 тис. 

грн; 

в) Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3000 тис. грн; 

г) Чистий рух коштів від операційної діяльності 97000 тис. 

грн; 

д) Чистий рух коштів від операційної діяльності 50000 тис. 

грн. 

45. Грошові надходження від продажу необоротних активів 950 

тис. грн, витрачено на придбання необоротних активів 2900 тис. 

грн. У Звіті про рух грошових коштів відображено: 

а) Чистий рух коштів від операційної діяльності +1950 тис. 

грн; 

б) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності –1950 тис. 

грн; 

в) Чистий рух коштів від фінансової діяльності –1950 тис. грн; 

г) Чистий рух коштів від операційної діяльності –1950 тис. 

грн; 

д) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності +3850 тис. 

грн. 

46. Чистий прибуток в минулому році становив 200 тис. грн, а в 

звітному 300 тис. грн; середня вартість основних засобів відповідно  

400 тис. грн і 500 тис. грн Рентабельність ОЗ підприємства : 

а) зросла на 10%, динаміка показника є позитивною;   

б)  знизилась на 10%, динаміка показника є негативною;  

в)  зросла на 1%, динаміка показника є позитивною; 

г)  знизилась на 1%, динаміка показника є позитивною; 

д)  знизилась на 50%, динаміка показника є позитивною. 
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47. Вартість придбаних основних засобів  800 тис. грн, вартість 

основних засобів на кінець року 25000 тис. грн, коефіцієнт 

оновлення 

а)  97%; 

б)  31,25%; 

в)  6,25%; 

г)  75%; 

д) 3,2%. 

48. Річний фонд оплати праці  3000 тис. грн, кількість 

працівників 50 осіб, середня зарплата за місяць одного працівника: 

а)  60 тис. грн; 

б)  15000 тис. грн; 

в)  6 тис. грн; 

г)  164 грн/день; 

д) 5 тис. грн. 

49. Середньорічна вартість основних засобів  200 тис. грн, сума 

зносу основних засобів  50 тис. грн, коефіцієнт спрацювання 

а) 25%; 

б)  40%; 

в)  4%; 

г)  100%; 

д)  75%. 

50.  Обсяг виготовленої продукції на одного працюючого за 

минулий рік становить 400 тис. грн, а за звітний  200 тис. грн 

а) динаміка показника є негативною, темпи росту 50%; 

б)  динаміка показника є позитивною, темпи приросту 200%; 

в)  динаміка показника є позитивною, темпи росту 200%; 

г)  динаміка показника є негативною, темпи росту 100%; 

д)  динаміка показника є позитивною, темпи росту 50%. 
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51. За наведеними нижче даними встановити правильність 

визначення чистого прибутку (збитку)  в сумі 2289,6 тис. грн  

підприємства «Х», якщо: 

- дохід (виручка) від реалізації продукції -19762,3 тис. грн; 

- інші операційні доходи -12785,9 тис. грн 

- адміністративні витрати – 841,5 тис. грн 

- витрати на збут – 996,9 тис. грн 

- ПДВ - 3293,7 тис. грн 

- собівартість реалізованої продукції – 15348,0 тис. грн 

- інші операційні витрати - 11368,5 тис. грн 

- податок на прибуток  – 100,3 тис. грн 

а) 2289,6 тис. грн; 

б) 2810,9 тис. грн; 

в) 599,3 тис. грн; 

г) 15496,5 тис. грн; 

д) 18158,9 тис. грн. 

52.  Перевірити правильність затвердження відшкодування 

підзвітній особі суми 3620 грн за відрядженням, якщо: 

- термін відрядження з 04.04.2020р. по 09.04.2020 р. 

11.04.2020 р. підзвітною особою представлено авансовий звіт за 

яким: 

- проїзд Рівне-Київ – 160 грн 

- проїзд Київ-Рівне 160 грн 

- проїзд в таксі по м. Київ – 200 грн ( без підтверджуючих 

документів) 

- рахунок за проживання в готелі з 04.04.2020 р. по 09.04.2020 р. 

на суму 2500 грн  

- розмір добових встановлено в сумі 100 грн за день перебування 

у відрядженні. 

а) 3000 грн; 

б) 3420 грн; 

в) 6020 грн; 

г) 3500 грн; 

д) 3000 грн. 
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53. Перевірити правильність нарахування ЄСВ на фонд оплати 

праці у березні 2018 року: 

- нарахована заробітна плата за березень 2018 р.: 27500,00 грн 

- допомога з тимчасової непрацездатності за березень 2018 р.: 

3490 грн 

- відшкодування понесених  витрат на відрядження (за 

підтверджувальними документами) 3000 грн. 

Сума проведених підприємством нарахувань на фонд оплати 

праці  становить 11342,34 грн. 

а) 87477,8 грн; 

б) 6817,8 грн; 

в) 11342,34 грн; 

г) 5000,0 грн; 

д) 2750,0 грн. 

54.  Аудитори України, які бажають працювати самостійно, а 

також аудиторські фірми починають свою діяльність: 

а) після здійснення оплати на користь будь-якої професійної 

спільноти аудиторів; 

б) після одержання дозволу; 

в) після державної реєстрації як суб’єкта підприємницької 

діяльності та включення в реєстр Аудиторської палати України; 

г) після державної реєстрації як суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

д) після включення в реєстр Міжнародної федерації 

професійних бухгалтерів та аудиторів України. 

55.  Робочими документами аудитора можуть бути: 

а) документи, підготовлені аудитором; 

б) копії первинних розрахункових документів замовника; 

в) копії фінансової звітності замовника; 

г) копії інвентаризаційних описів замовника; 

д) всі з наведених. 

56. Звіт аудиторської фірми/аудитора про виконані роботи, 

надані послуги  подають: 

а) тільки аудиторські фірми; 

б) виключно аудиторські фірми, які прийшли контроль якості 

послуг; 

в) аудитори – суб’єкти підприємницької діяльності; 

г) внутрішні аудитори підприємства; 
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д) аудитори – суб’єкти підприємницької діяльності та 

аудиторські фірми, що є юридичними особами, незалежно від 

організаційно правової форми господарювання та форми власності. 

57.  З якою періодичністю здійснюється контроль якості 

суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги із 

обов’язкового аудиту фінансової звітності великих підприємств, 

банків, професійних учасників фондового ринку та емітентів, цінні 

папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо 

цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію: 

а) один раз на двадцять років; 

б) один раз на три роки; 

в) щорічно; 

г) один раз на п'ять років; 

д) ініціативно. 

58.  Аудиторська вибірка (вибіркова перевірка) означає: 

а) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 70 % 

бухгалтерських записів або показників фінансової звітності; 

б) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 100 

% бухгалтерських записів або показників фінансової звітності; 

в) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 50 % 

бухгалтерських записів або показників фінансової звітності; 

г) виконання аудиторських процедур стосовно менш ніж 60 % 

бухгалтерських записів або показників фінансової звітності; 

д) аудит – це виключно суцільна перевірка. 

59.  Що є генеральною сукупністю для аудиторської вибірки (з 

переліченого нижче): 

а) накладна; 

б) сальдо рахунка окремого дебітора; 

в) запис про факт видачі коштів з каси в обліковому регістрі; 

г) сукупність накладних на відвантаження товарів  кредиторам 

замовника; 

д) окремий запис в обліковому реєстрі. 

60.  Аудиторська діяльність – це: 

а) незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг; 

б) виконання погоджених процедур перевірки; 

в) контрольно-ревізійна діяльність; 
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г) підприємницька діяльність з виконання  виключно аудиту 

фінансової звітності; 

д) перевірка ефективності виробничої діяльності для 

замовника. 

61. Інформація про рух запасів підприємства «Старт» наступна: 

 
Якщо підприємство використовує метод ФІФО, собівартість 

вибуття запасів за січень буде становити? 

 а) 60 000 грн; 

 б) 54 800 грн; 

 в) 52 000 грн; 

 г) 22 500 грн; 

 д) 11 250 грн. 

62. 02.01.2016 р. підприємство придбало обладнання вартістю 

2 000 грн., ПДВ 400 грн. Витрати на установку 300 грн., ПДВ 60 

грн. Витрати на сервісне обслуговування 200 грн, ПДВ 40 грн. 

щомісяця. Для нарахування амортизації застосовується 

прямолінійний метод. Строк корисного використання оцінено в 5 

років. Визначити первісну вартість обладнання та його залишкову 

вартість станом на 31.12.2018р? 

Первісна вартість  Залишкова вартість 

а) 2 500 грн  1 000 грн; 

б) 2 000 грн  800 грн; 

в) 2 300 грн  920 грн; 

г) 3 000 грн  1200 грн; 

д) 2 000 грн  900 грн. 
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63. Інформація про рух запасів підприємства «Старт» наступна: 

| 

Якщо підприємство використовує метод ФІФО, собівартість 

залишку запасів станом на кінець січня буде становити? 

 а) 60 000 грн. 

 б) 52000 грн. 

 в) 54800 грн. 

 г) 22 500 грн. 

 д) 18200 грн 

64. Підприємство «Таємниця» на виробництво продукцїї 

витратило тари на суму 40 000 грн. Пряма заробітна плата 

робітників становить 56 000 грн. Єдиний соціальний внесок – ? 

Амортизація обладнання 4 000 грн. Загальновиробничі витрати 

становлять 36 400 грн. Розрахувати виробничу собівартість 

продукції. 

 а) 157 120 грн. 

 б) 184 720 грн. 

 в) 148 720 грн. 

 г) 221 664 грн. 

 д) 100 000 грн. 

65. В грудні 2017 року підприємство зарахувало на баланс 

програмне забезпечення первісною вартістю 6 000 грн. Строк 

корисного використання 5 років. Прямолінійний метод нарахування 

амортизації. За якою вартістю програмне забезпечення буде 

відображене у балансі на 31.12. 2018р? 

 а) 6 000 грн; 

 б) 4 800 грн; 

 в) 1 200 грн; 

 г) 5 200 грн; 

 д) 0 грн. 

66. На основі наведених даних визначити фінансовий результат 

від операційної діяльності: чистий дохід від реалізації готової 

продукції – 19 000 грн; сумнівні і безнадійні борги – 4 000 грн; 
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Одержані штрафи за невиконання умов договору – 1 000 грн; 

адміністративні витрати – 6 000 грн; витрати на операційну оренду 

основних засобів – 2 000 грн. Собівартість реалізації – 9 000 грн. 

 а) прибуток 10 000 грн; 

 б) збиток 1000 грн; 

 в) прибуток 3 800 грн; 

 г) прибуток 6 000 грн; 

 д) збиток 200 грн. 

67. На основі наведених даних визначити фінансовий результат 

від операційної діяльності: чистий дохід від реалізації товарів  – 

28 000 грн; витрати за збут – 3000 грн; адміністративні витрати – 

6 000 грн. Нараховані штрафи за порушення податкового 

законодавства – 2 000 грн. Собівартість реалізації товарів – 12 000 

грн. 

 а) прибуток 10 000 грн. 

 б) збиток 5 000 грн. 

 в) прибуток 16 000 грн. 

 г) прибуток 5 000 грн. 

 д) збиток 2000 грн. 

68. Визначити витрати на відрядження в Київ, якщо відомо: 

термін відрядження 5 днів, добові 50 грн. за добу, витрати на готель 

500 грн., витрати на проїзд 300 грн. 

 а) 1050 грн. 

 б) 500 грн. 

 в) 750 грн. 

 г) 800 грн. 

 д) 250 грн. 

69. На основі наведених даних визначити фінансовий результат 

від фінансової діяльності: відсотки за кредит –  18 000 грн; отримані 

дивіденди – 10 000 грн; відсотки по векселях – 4500 грн. 

 а) Прибуток 10 000 грн; 

 б) Збиток 4 500 грн; 

 в) Прибуток 16 000 грн; 

 г) Збиток 12 500 грн; 

 д) Збиток 18 000 грн. 
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70. Підприємством здійснені господарські операції за звітний 

період:  

відвантажені товари покупцям – 10 000 грн, ПДВ 2 000 грн., 

собівартість реалізації – 6 000 грн. Визначити валовий прибуток 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

 а) 9 500 грн; 

 б) 18 000 грн; 

 в) 4 000 грн; 

 г) 8 000 грн; 

 д) 10 000 грн. 

71. Підприємством здійснені господарські операції за звітний 

період: 

відвантажені товари покупцям – 100 000 грн, ПДВ 2 0000 грн, 

собівартість реалізації – 55 000 грн, Визначити чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 а) 9 5000 грн; 

 б) 18 0000 грн; 

 в) 55 000 грн; 

 г) 100 000 грн; 

 д) 120000 грн. 

72.  За 2019 рік чистий дохід становить 100 200 грн. Визначити 

на яку суму резерву сумнівних боргів треба нарахувати, якщо 

відомо коефіцієнт сумнівності 0,08: 

 а) 21 000 грн; 

 б) 9 000 грн; 

 в) 8016 грн; 

 г) 5 000 грн; 

 д) 8000 грн. 

73. На основі здійснених підприємством господарських 

операцій за звітний період визначити чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). 

 
а) 18 000 грн; 

б) 10 000 грн; 
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в) 30 000 грн; 

г) 36 000 грн; 

д) 12 000 грн. 

74. ПАТ «Ясно» здійснило викуп власних 100 000 простих акцій 

номінальною вартістю 1 грн за ціною 1,80 грн за одну акцію. Сума 

вилученого капіталу на кінець звітного періоду дорівнює:  

а) 100 000 грн; 

б) 180 000 грн; 

в) 20 000 грн; 

г) 0 грн; 

д) 30 000 грн. 

75. ПАТ «Сонце» здійснило додатковий випуск 500 000 акцій 

номінальною вартістю 5 грн. На дату балансу 200 000 акцій було 

продано за ціною 6,0 грн, 200 000 акцій – за ціною 6,5 грн за одну 

акцію. Яку суму емісійного доходу отримало підприємство під час 

додаткового випуску акцій? 

а) 0 грн; 

б) 750 000 грн; 

в) 500 000 грн; 

г) 350 000 грн; 

д) 1 050 000 грн. 

76. Підзвітна особа надала документи, що підтверджують 

витрати на відрядження з 10.01 по 15.01 з метою затвердження 

договору на реалізацію товарів: на проїзд – 400 грн, на проживання 

– 1800 грн. Добові – 100 грн. Сума витрат під час відрядження 

становить: 

а) Дебет 372 Кредит 301 4100 грн; 

б) Дебет 92 Кредит 372 3500 грн; 

в) Дебет 93 Кредит 371 2000 грн; 

г) Дебет 93 Кредит 372 2800 грн; 

д) Дебет 91 Кредит 371 160 грн. 

77. Підприємство придбало програмне забезпечення до 

виробничого обладнання за 17000  грн, крім того витратило 1 000 

грн на його доставку і 500 грн на установку та підготовку до 

експлуатації. Скільки становить первісна вартість програмного 

забезпечення: 

а) 19 000 грн; 

б) 18 500 грн; 
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в) 19 500 грн; 

г) 20 000 грн; 

д) 30 000 грн. 

78. Підзвітна особа надала документи, що підтверджують 

витрати на господарські витрати: чек на придбання бланкової 

продукції на суму 500 грн. Відображено витрати підзвітної особи: 

а) Дебет 92 Кредит 372 500 грн; Дебет 641 Кредит 372 100 грн; 

б) Дебет 949 Кредит 372 500 грн; Дебет 641 Кредит 372 100 

грн; 

в) Дебет 28 Кредит 372 500 грн; Дебет 641 Кредит 372 100 грн; 

г) Дебет 20 Кредит 372 500 грн; Дебет 641 Кредит 372 100 грн; 

д) Дебет 91 Кредит 372 500 грн; Дебет 641 Кредит 372 100 грн. 

79. ПФ «Сонечко» отримало кредит у розмірі 300 000 грн. 

строком на 8 місяців під 33 % річних. Нараховані відсотки за 

користування кредитом за поточний місяць у розмірі: 

а) 8 250 грн; 

б) 5 000 грн; 

в) 3 500 грн; 

г) 9 900 грн; 

д) 99 000 грн. 

80. Працівник підприємства з окладом 8000 грн був у відпустці 

з 1 по 24 лютого 2020 року. Загальна сума нарахованого доходу 

працівника за попередні 12 місяців становить 106 200 грн. 

Обчислити загальну суму нарахованих відпускних працівника: 

а) 7200 грн; 

б) 5 000 грн; 

в) 6 000 грн; 

г) 300 грн; 

д) 7000 грн. 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

АТЕСТАЦІЙНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 

Базова література 

1. Кіндрацька Г. І., Загородній А. Г., Кулиняк Ю .Г. Аналіз 

господарської діяльності: підручник. Львів, 2019. 320 с. 



103 

 

 2. Коптєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. 

посібник. Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2018. 493 с. 

3. Позняковська Н. М., Довгалець Ю. В. Фінансовий облік 

частина І : навч. посібник. К. : Видавничий дім «Кондор», 2017. 274 

c. 

 

Допоміжна література 

4. Аудит: навчальний посібник / А. О. Баранова, Т. А. Наумова., 

А.І. Кашперська. – Х.: ХДУХТ, 2017. 246 с. 

5. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І./ 

Брадул О.М., Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., 

Хорошенюк А.П. 4-те вид. доп. і перероб. К. : Видавництво Ліра-К, 

2019.  324 с. 

6. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : постанова 

правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5.  Дата 

оновлення: 26.06.2018. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15 (дата звернення: 

22.03.2020). 

7. Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О. , Тютюнник Ю. М. 

Економічний аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 

с. 

8. Коцупатрий М. М., Ковач С. І., Безверхий К. В. Облік і 

звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для 

студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». К.: КНЕУ, 2015. 

196 с.  

9. Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Дата 

оновлення: 17.03.2020. URL:   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 

22.03.2020). 

10. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 

року. Нормативне виробничо-практичне видання.  Частина І. 

Переклад з англійської мови. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/PFZ00045 (дата звернення: 

22.03.2020). 

11. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 

https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098
https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098
https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098
https://ips.ligazakon.net/document/PFZ00045
https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098
https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098


104 

 

року. Нормативне виробничо-практичне видання.  Частина ІІ. 

Переклад з англійської мови. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/PFZ00046 (дата звернення: 

22.03.2020). 

12. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 

року. Нормативне виробничо-практичне видання.  Частина ІІІ. 

Переклад з англійської мови. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/PFZ00047 (дата звернення: 

22.03.2020). 

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : 

Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 №291. Дата 

оновлення: 18.03.2014. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 (дата звернення: 

22.03.2020). 

14. Податкова система: Навчальний посібник / Волохова І. С., 

Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, 

О. Ю. Дубовик. Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. 
15. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата 

оновлення: 18.03.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 

22.03.2020). 

16. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 

24.05.1995 №88. Дата оновлення: 03.08.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (дата звернення: 

22.03.2020). 

17. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : 

Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. Дата оновлення: 

20.03.2020. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/996-14 (дата 

звернення: 22.03.2020). 

18. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : 

Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. Дата оновлення: 

27.02.2020. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/996-14 (дата 

звернення: 22.03.2020). 

19. Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII. Дата 

https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098
https://ips.ligazakon.net/document/PFZ00045
https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098
https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098
https://ips.ligazakon.net/document/view/PFZ00045?_ga=2.156017403.1148060198.1584872238-1779738210.1575208098
https://ips.ligazakon.net/document/PFZ00045
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/996-14


105 

 

оновлення: 27.01.2018. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 (дата звернення: 

22.03.2020). 

20. Шара Є.Ю, Соколовська-Гонтаренко І.Є. Фінансовий облік І. 

Навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2016. 336 с. 

21. Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. 

Фінансовий облік IІ. Навчальний посібник. К. : «Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2016. 308 с. 

 

Інформаційні ресурси 

22. Верховна рада України (Законодавство України). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 22.03.2020). 

23. Вісник. Офіційно про податки. Офіційне видання Державної 

податкової служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/ (дата 

звернення 22.03.2020). 

24. Кабінет міністрів України (Урядовий портал). URL: 

https://www.kmu.gov.ua (дата звернення 22.03.2020). 

25. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk 

(дата звернення 22.03.2020). 

26. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75). URL: http://lib.nuwm.edu.ua/ (дата звернення 22.03.2020). 

27. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: 

https://tax.gov.ua/ (дата звернення 22.03.2020). 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://lib.nuwm.edu.ua/
https://tax.gov.ua/

