


ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Приклад вступного випробування для вступу на 5 рік навчання

на спеціальність 
«ОБЛІК І АУДИТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

ВАРІАНТ ****

1. Передано готівку з каси в банк:
а) Д-т 31 — К-т 30;
б) Д-т 30 — К-т 31;
в) Д-т 33 — К-т 10
г) Д-т 10 — К-т 30
2. За дебетом рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» відображають:
а) їх вибуття;
б) залишкову вартість;
в) собівартість;
г) одержання дивідендів від об'єкта інвестування.
3.  Довгострокова дебіторська заборгованість — це:
а)  сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в

ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу;
б)   сума дебіторської  заборгованості  фізичних та  юридичних осіб,  строк позовної

давності якої минув;
в)  сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка виникає в ході

нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу;
г) немає правильної відповіді.
4.  Продаж товарів, робіт або послуг відображається записом:
а) Д-т 36 — К-т 70;
б) Д-т 36 — К-т 71;
в) Д-т 36 — К-т 72;
г) Д-т 36 — К-т 73.
5.  До складу грошових коштів не включаються: 
а) кошти на рахунках у банку;
б)  кошти, які обмежені у використанні протягом поточного періоду;
в) касова готівка.
6.  Гроші під звіт можуть бути видані на витрати, пов'язані:
а) тільки з відрядженням;
б) тільки з придбанням матеріальних цінностей;
в) з відрядженням, на придбання матеріальних цінностей;
г) на будь-які витрати.
7. Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється:
а) за виписками банку;
б) платіжними дорученнями;
в) рахунком-фактурою;
г) акредитивом.
8.  Готівка, видана у підзвіт, має бути повернена до каси підприємства одночасно:
а) з наказом про відрядження;
б) авансовим звітом;
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в) видатковим касовим звітом;
г) прибутковим касовим ордером.
9. На підставі яких документів оформляються касові операції з надходження та

видатків грошових коштів?
а) прибуткові та видаткові касові ордери;
б) чекові книжки;
в) розрахунково-платіжні відомості;
г) векселі.
10. Видача готівки з каси не підтверджена розпискою отримувача в залишок по

касі не включається. Ця сума:
а) вважається збитком та списується за рахунок прибутку підприємства;
б) вважається нестачею і відшкодовується за рахунок касира;
в) вважається витратами обігу та списується на витрати в межах встановлених норм.
11.  Яким  записом  оформляється  видача  з  каси  підзвітній  особі  сум  для

придбання матеріалів?
а) Дт 201 Кт 301;
б) Дт 372 Кт 301;
в) Дт 301 Кт 201;
г) Дт 301 Кт 372.
12. Яким записом оформляється господарська операція з отримання готівки в

касу з  поточного рахунка для виплати заробітної  плати працівникам основного
виробництва?

а) Дт 231 Кт 661;
б) Дт 301 Кт 661;
в) Дт 301 Кт 311;
г) Дт 661 Кт 311.
13. Приймання готівки в касу підприємства оформлюється:
а) прибутковим касовим ордером та випискою з касової книги;
б) видатковим касовим ордером та квитанцією про приймання грошей;
в) прибутковим касовим ордером.
14. Яка кореспонденція рахунків складається при отриманні в касу з поточного

рахунку готівки для надання позички банку працівникам підприємства?
а)  Дт  “Поточний  рахунок  в  національній  валюті”  –  Кт  “Короткострокові  кредити

банків у національній валюті”;
б) Дт “Каса в національній валюті”– Кт “Поточний рахунок в національній валюті”;
в) Дт “Допоміжне виробництво”– Кт “Внутрішні розрахунки”;
г)  Дт  “Короткострокові  кредити  банків  у  національній  валюті”  –  Кт  “Поточний

рахунок в національній валюті”.
15.  Яким  документом  оформлюють  перерахування  до  бюджету  сум  податків

утриманих із заробітної плати робітників підприємств?
а) платіжна вимога;
б) платіжне доручення;
в) розрахунковий чек;
г) фіскальний чек.
16.  Яка  кореспонденція  рахунків  складається  при  безготівковому  погашенні
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заборгованості постачальникам за отримані запасні частини? 

а) Дт “Запасні частини”–Кт “Поточний рахунок в національній валюті”;
б)  Дт  “Розрахунки  з  вітчизняними  постачальниками”–Кт  “Поточний  рахунок  в

національній валюті”;
в) Дт “Запасні частини”–Кт “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;
г) Дт “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”–Кт “Запасні частини”.
17.  Високий  рівень  впевненості,  з  яким  аудитор  підтверджує  твердження

адміністрації, надається при:
а) аудиті фінансової звітності;
б) огляді  річної фінансової звітності;
в) огляді квартальної фінансової звітності;
г) підготовці фінансової інформації.
18. Ніякої впевненості не висловлюється аудитором при:
а) наданні консультаційних послуг;
б) аудиті фінансової звітності;
в) огляді фінансової звітності;
г) правильна відповідь відсутня.
19.  Помірний  рівень  впевненості,  з  яким  аудитор  підтверджує  твердження

адміністрації, надається при:
а) виконанні погоджених процедур;
б) підготовці фінансової інформації;
в) аудиті фінансової звітності;
г) огляді фінансової звітності.
20. Для надання впевненості аудитор:
а) оцінює накопичені докази;
б) надає висновок;
в) всі відповіді є вірними;
г) підсумовує докази.
21. Досягнутий рівень впевненості визначається: 
а) тільки результатами виконання аудиторських процедур;
б) видом наданих послуг, виконаними процедурами та їх результатами;
в) виключно кваліфікацією аудитора;
г) домовленістю між аудитором та клієнтом.
22. До завдань з надання обґрунтованої впевненості належать:
а) аудит фінансової звітності;
б) огляд фінансової звітності;
в) підготовка фінансової інформації;
г) консультаційні послуги.
23. При виконанні завдань з огляду аудитор надає:
а) обґрунтовану впевненість та забезпечує високий її рівень;
б) обґрунтовану впевненість та забезпечує абсолютний її рівень;
в) обмежену впевненість та забезпечує високий її рівень;
г) обмежену впевненість та забезпечує помірний її рівень.
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24.  Визначення  фактичних  затрат  на  основі  виразу:  «нормативні  затрати  +/–

відхилення  від  нормативних  затрат»  є  характерним  для  такого  варіанту
нормативного розрахунку затрат як: 

а) обліку за нормативними затратами;
б) паралельного обліку фактичних і нормативних затрат;
в) обліку змішаним способом;
г) подетально-поопераційного.
25. Бюджет продажів не може складатися з деталізацією:
а) за видами продукції;
б) видами обладнання і устаткування;
в) географічними зонами, регіонами;
г) каналами реалізації, покупцями.
26. Релевантні витрати – це:
а) витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення;
б) витрати, що не залежать від прийняття рішення;
в) витрати, що вимагають плати грошей, або витрачання інших активів;
г) вигода, що втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від

альтернативного рішення.
27. Центром відповідальності називають:
а)  підрозділ,  керівник  якого  несе  особисту  відповідальність  за  результати  його

діяльності;
б) усі виробничі підрозділи підприємства;
в) підрозділи управління, постачання та збуту;
г) немає правильної відповіді.
28. Рішення про спеціальне замовлення – це:
а)  рішення про одноразовий продаж продукції  за  ціною, нижчою за  звичайну або

нижчою за собівартість;
б) рішення про одноразовий продаж продукції без складання попередньої угоди;
в) рішення про придбання матеріалів для випуску ексклюзивного виду продукції;
г) немає правильної відповіді.
29. Трансфертна ціна – це:
а) ціна для розрахунків між структурними підрозділами підприємства;
б) ціна продажу товарів (робіт, послуг);
в) ціна придбання товарів (робіт, послуг);
г) ціна для розрахунків з іноземними постачальниками.
30. Контрольовані витрати – це:
а) витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або може чинити на них

значний вплив;
б) витрати, які менеджер не може контролювати;
в) матеріальні витрати і фінансові витрати;
г) витрати на заробітну плату і витрати на збут.
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