
 

ВАРІАНТ № #### 

 

1. Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється: 

а) за виписками банку; 

б) платіжними дорученнями; 

в) рахунком-фактурою; 

г) акредитивом. 

 

2.  Готівка, видана у підзвіт, має бути повернена до каси підприємства 

одночасно: 

а) з наказом про відрядження; 

б) авансовим звітом; 

в) видатковим касовим звітом; 

г) прибутковим касовим ордером. 

 

3.  Операційний цикл — це: 

а) проміжок часу між купівлею та реалізацією товару; 

б) проміжок часу між придбанням запасів та отриманням продукції; 

в)  проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 

отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів та 

послуг; 

г) всі відповіді правильні. 

 

4.  Первісна вартість автомобіля — 10 000 грн. Очікуваний термін служби — 

5 років. Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів — 1000 грн. 

Для нарахування амортизації обрано виробничий метод. За перший рік 

випуск продукції становив 10 000 одиниць. Чому дорівнює сума амортизації 

за перший рік, якщо очікуваний обсяг виготовленої продукції на весь період 

експлуатації автомобіля становить 50 000 одиниць: 

а) 1800 грн; 

б) 1980 грн; 

в) 1818 грн; 

г) 1620 грн? 

 

5. Який процес відображається проведенням Д-т 124 — К-т 154: 

а)  зарахування нематеріального активу на Баланс підприємства; 

б) відображення витрат, пов'язаних із виготовленням нематеріальних активів; 

в) придбання нематеріальних активів; 

г)  вилучення нематеріальних активів? 

 

6.  1 січня 2015 р. підприємством сплачено 6000 грн за передплату періодичної 

преси на І півріччя 2015 р. Витрати за січень становлять: 

а)  1000 грн — інші операційні витрати; 



 

б)  1000 грн — адміністративні витрати; 

в)  6000 грн — адміністративні витрати; 

г)  6000 грн — витрати майбутніх періодів. 

 

7.  До витрат на збут не належать: 

а) витрати на рекламу та дослідження ринку; 

б) надання знижок покупцям; 

в) витрати на дослідження та розробки; 

г) післяпродажне обслуговування клієнтів. 

 

8. Як у бухгалтерському обліку відображається оприбуткування інших 

оборотних матеріальних активів, придбаних у постачальника: 

а) Д-т 11 — К-т 153; 

б) Д-т 11 — К-т 311; 

в) Д-т 631 — К-т 153; 

г) Д-т 153 — К-т 631? 

 

9. 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. 

 

10. Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому погашенні 

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”. 

 

11. Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операції по 

оплаті з розрахункового рахунку постачальникам за попередньо отримані та 

оприбутковані матеріали? 

а) Дт 201 Кт 311; 

б) Дт 631 Кт 311; 

в) Дт 311 Кт 631; 

г) Дт 361 Кт 301. 

 

12. Яка кореспонденція рахунків складається при отриманні в касу з 

поточного рахунку готівки на господарські потреби обслуговуючих 



 

виробництв?  

а) Дт “Загальновиробничі витрати”–Кт “Розрахунки з підзвітними особами”; 

б) Дт “Каса в національній валюті”–Кт “Розрахунки з підзвітними особами”; 

в) Дт “Каса в національній валюті”–Кт “Поточний рахунок в національній 

валюті”; 

г) Дт “Розрахунки з підзвітними особами”–Кт “Поточний рахунок в національній 

валюті”. 

  

13. Куплені вексельні бланки відображаються: 

а) лише на синтетичних рахунках; 

б) лише на позабалансових рахунках; 

в) на синтетичних та позабалансових рахунках. 

 

14. Неповернена в визначений строк поворотна фінансова допомога платника 

податку на прибуток від неплатника цього податку: 

а) відображається лише у фінансовому обліку як доход підприємства; 

б) відображається лише у податкових розрахунках як валовий доход; 

в) відображається одночасно як фінансовий доход так і валовий доход. 

 

15. Зменшення суми договору по раніше здійснених поставках 

відображається: 

а) шляхом сторнування раніше відображеного доходу; 

б) відображенням суми зменшення за дебетом субрахунка 704 та кредитом 

субрахунка 361; 

в) відображенням суми зменшення за кредитом субрахунка 704 та дебетом 

субрахунка 361. 

 

16. Пред’явлення претензій постачальнику за недопоставку матеріалів: 

а) відображається в синтетичному обліку; 

б) відображається в аналітичному обліку; 

в) відображається в синтетичному та аналітичному обліку; 

г) не відображається в синтетичному та аналітичному обліку. 

 

17. Для надання впевненості аудитор: 

а) оцінює накопичені докази; 

б) надає висновок; 

в) всі відповіді є вірними; 

г) підсумовує докази. 

 

18. 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. 

 

19. До завдань з надання обґрунтованої впевненості належать: 

а) аудит фінансової звітності; 

б) огляд фінансової звітності; 

в) підготовка фінансової інформації; 

г) консультаційні послуги. 

 

20. 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. 

 

21. Якщо на внутрішній контроль не можна покластися, то необхідно: 

а) розробити та виконати тестування контролю і тестування операцій по суті; 

б) розробити та виконати аналітичні процедури і тестування залишків по суті; 

в) виконати аналітичні процедури з огляду; 

г) відмовитися від перевірки. 

 

22. Для підтвердження того, що товарні запаси, включені в баланс, фізично 

існують, необхідно виконати аудиторські процедури: 

а) аналіз товарних документів і рахунків-фактур; 

б) аналіз договорів на закупівлю; 

в) перерахунок сум, вказаних в рахунках-фактурах; 

г) аналіз підрахунків фізичних товарних запасів персоналом фірми-клієнта. 

 

23. До якої цілі аудиту відноситься аудиторська процедура, яка включає 

порівняння цін, які зазначені в рахунках-фактурах, з цінами в прейскуранті: 

а) наявність; 

б) точність відображення інформації; 

в) права і обов’язки; 

г) своєчасність. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. В основі обліку за центрами відповідальності лежить поділ витрат на: 

а) постійні і змінні; 

б) прямі і непрямі; 

г) контрольовані і неконтрольовані; 

д) одноразові і поточні. 

 

28. Загальновиробничі витрати допоміжних виробництв розподіляються між 

видами допоміжних виробництв пропорційно до: 

а) витрат з експлуатації виробничого устаткування; 

б) основної заробітної плати адміністрації; 

в) основної заробітної плати робітників допоміжних виробництв; 

г) суми прямих витрат в розрізі об'єктів обліку затрат. 

 

29. Точка беззбитковості – це обсяг реалізації, при якому: 

а) маржинальний доход дорівнює постійним витратам; 

б) доходи дорівнюють витратам; 

в) прибуток підприємства дорівнює нулю; 

г) усе з наведеного. 

 

30. Центр інвестицій – це: 

а) господарська одиниця, керівник якої одночасно контролює витрати, доходи та 

інвестиції; 

б) господарська одиниця, керівник якої контролює тільки витрати; 

в) господарська одиниця, керівник якої контролює доходи та інвестиції; 

г) господарська одиниця, керівник якої контролює витрати та інвестиції. 



 

 


