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ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на 5 КУРС навчання спеціальності  

«071 Облік і оподаткування» 

ВАРІАНТ №***** 
1. Управлінський облік як система сформувався: 

а) у середині ХІХ ст.; 

б) на початку ХХ ст.; 

в) у середині ХХ ст.; 

г) в останній чверті ХХ ст. 
 

2. На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем поглинання постійних витрат: 

а) позамовне та попроцесне калькулювання; 

б) фактичне та змішане калькулювання; 

в) калькулювання повних та змінних витрат; 

г) усі відповіді правильні? 
 

3. Витрати періоду – це: 

а) прямі виробничі витрати; 

б) загальновиробничі витрати; 

в) адміністративні та загальногосподарські витрати; 

г) усе з переліченого. 

 

4. Користувачами даних управлінського обліку є: 

а) інвестори, акціонери; 

б) податкові органи; 

в) фінансові та кредитні установи; 

г) керівники всередині господарства. 

 

5. При перетині межі релевантності загальна сума постійних витрат: 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) не змінюється; 

г) змінюється залежно від виду діяльності. 
 

6. Як називають калькуляцію, яку складають до закінчення звітного періоду на підставі 

фактичних даних про витрати і вихід продукції за минулий час з початку періоду та очікуваних 

даних про витрати і вихід продукції до кінця звітного періоду: 

а) планова; 

б) нормативна; 

в) очікувана (провізорна); 

г) фактична. 
 

7. Загальновиробничі витрати поділяються на: 

а) Постійні та змінні 

б) Розподілені та нерозподілені 

в) Тимчасові та відстрочені 

г) Поточні та майбутніх періодів 
 

8. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковано збудований 

об’єкт і введений до складу основних засобів: 

а) Дт 151   Кт 631 

б) Дт 641   Кт 631 

в) Дт 631   Кт 311 

г) Дт 103   Кт 151 
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9. Основні засоби включаються у підсумок першого розділу активу балансу в оцінці:  

а) Первісної вартості 

б) Ліквідаційної вартості 

в) Справедливої вартості 

г) Залишкової вартості 

 

10. Для накопичення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, 

послуг призначений рахунок… 

а) 90 

б) 93 

в) 92 

г) 94 

 

11. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 901  Кт 28: 

а) Списана собівартість виконаних робіт на сторону 

б) Списана в реалізацію готова продукція  

в) Списана собівартість реалізованих товарів 

г) Списана собівартість наданих послуг 

 

12. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901  Кт 

26; Дт 661  Кт 701; Дт 701  Кт 641: 

а) Реалізація продукції за готівку 

б) Реалізація продукції покупцям 

в) Реалізація продукції в рахунок оплати праці 

г) Реалізація продукції на ринку 

 

13. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці продавцю 

магазину: 

а) Дт 93     Кт 661 

б) Дт 949   Кт 661 

в) Дт 23      Кт 661 

г) Дт 92      Кт 661 

 

14. За якою статтею витрат у виробництві складається наступна кореспонденція рахунків Д-т 

231  К-т 651: 

а) Витрати на оплату праці 

б) Відрахування на соціальні заходи 

в) Роботи та послуги 

г) Витрати на організацію виробництва і управління 

 

15. Суми нарахованої оплати праці, допомоги з тимчасової втрати працездатності та 

відпусток відображаються за: 

а) Кредитом рахунку 65 

б) Кредитом рахунку 66 

в) За дебетом рахунку  66 

г) За кредитом рахунку 47 

 

16. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції,  за якою списані адміністративні 

витрати в кінці звітного періоду: 

а) Дт 791   Кт 901 

б) Дт 791   Кт 92 

в) Дт 791   Кт 93 

г) Дт 791   Кт 94 
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17. Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками призначений рахунок : 

а) 61 

б) 62 

в) 63 

г) 64 

 

18. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції,  за якою нарахована оплата праці 

керівнику підприємства, головному бухгалтеру: 

а) Дт  23    Кт 661 

б) Дт  91    Кт 661 

в) Дт 92    Кт 661 

г) Дт 93    Кт 661 

 

19. Визначте кореспонденцію рахунків при відображенні заборгованості підряднику за 

послуги зв’язку  на суму 600  грн, в т.ч. ПДВ 100 грн: 

а) Дт 91   Кт 631  600 грн   Дт 641   Кт 631   100 грн 

б) Дт 641  Кт 631  100 грн   Дт 91     Кт 631   600 грн 

в) Дт 92   Кт 631  600 грн   Дт 641   Кт 631   100 грн 

г) Дт 92   Кт 631  500 грн   Дт 641   Кт 631   100 грн 

 

20. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні амортизації на приміщення 

адміністративної будівлі: 

а) Дт 92    Кт 131 

б) Дт 131     Кт  103 

в) Дт 912     Кт 131 

г) Дт 911     Кт 131 

 

21. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ: 

а) Дт 361   Кт 701 

б) Дт  701   Кт 641 

в) Дт  641   Кт 631 

г) Дт 641   Кт 311 

 

22. Для підтвердження юридичної сили документа застосовується  методичний прийом 

аудиту:  

а) формальна перевірка;  

б) перевірка по суті;  

в) арифметична перевірка;  

г) спостереження.  

 

23. Думка зі застереженнями  надається за умов:  

а) під час перевірки мало місце обмеження в інформації, яке однак не здійснило істотного впливу на 

думку аудитора;  

б) під час перевірки були встановлені факти невідповідності діючому законодавству;  

в) відхилення, які були виявлені під час перевірки, не були ліквідовані до складання аудиторського 

звіту;  

г) коли під час проведення аудиту були створені оптимальні умови для проведення аудиту. 

 

24. Робочі документи аудитора за способом і джерелом отримання бувають:  

а) від третіх осіб, від підприємства-клієнта, складені аудитором;  

б) довгострокові, короткострокові;  

в) стандартизовані, довільної форми;  
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г) документи підготовчого періоду, документи робочого періоду, документи завершального етапу 

аудиторської перевірки. 

 

25. Форми та методи проведення аудиторської перевірки визначає:  

а) аудиторська фірма;  

б) Аудиторська палата України;  

в) Міністерство фінансів України;  

г) клієнт, який запросив аудиторську фірму для перевірки.  

 

26. Внутрішні аудитори несуть відповідальність:  

а) перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов’язків і за 

дотримання повноважень;  

б) згідно з умовами договору на проведення аудиторської перевірки – перед клієнтом;  

в) за порушення порядку зайняття аудиторською діяльністю – позбавлення сертифікату, 

виключення із Реєстру;  

г) перед Спілкою аудиторів України. 

 

27. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів може бути 

переглянуто:  

а) при суттєвому розходженні між залишковою і справедливою вартістю;  

б) у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання;  

в) у разі зміни метода нарахування амортизації;  

г) у разі збільшення первісної вартості за результатами переоцінки.  

 

28. Назвіть документ, в якому визначається відповідальність аудитора перед замовником:  

а) у загальному плані аудиту;  

б) у робочій програмі;  

в) у договорі на проведення аудиту;  

г) в аудиторському висновку. 

 

29. До якого моменту аудитор несе відповідальність за висвітлення у звіті подій, що можуть 

вплинути на фінансові звіти?  

а) до дати балансу (завершення фінансового року);  

б) до дати завершення аудиту;  

в) до опублікування звітності;  

г) до дати завершення дії договору.  

 

30. Суб'єктом внутрішнього аудиту є:  

а) сертифікований аудитор;  

б) кваліфікований працівник підприємства;  

в) головний бухгалтер підприємства;  

г) бухгалтер з оплати праці 

 


