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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” 

(освітня програма “Облік, аналіз та фінансові розслідування”) 
 

 
Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також 
запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в 
талоні не допускається. 

 

Тести (за кожну правильну відповідь 8 балів): 
1. (……..) 
Принцип безперервності означає, що: 
1) Діяльність підприємства триватиме визначений час; 
2) Діяльність підприємства припиниться в найближчому майбутньому; 
3) Діяльність підприємства визначається з урахуванням надзвичайних подій; 
4) Оцінка активів і зобов’язань підприємства побудована на принципі, що його діяльність 
триватиме далі. 
 
2. (……..) 
Котирування як етап бухгалтерської обробки документів – це: 
1) Проставлення на документі кореспонденції рахунків; 
2) Позначення всіх показників первинного документа системою кодів, яка діє на підприємстві; 
3) Визначення грошової оцінки господарської операції; 
4) Об’єднання однорідних за змістом первинних документів у групи і записи в накопичувальній 
або групувальній відомостях для визначення загального підсумку за кожною группою. 
 
3. (……..) 
Ліквідаційна вартість оcновних засобів - це: 
1) Сума, за якою актив може бути обміняний в операції між обізнаними, незалежними та 
зацікавленими сторонами; 
2) Сума всіх витрат на придбання, доставку, встановлення основного засобу, за вирахуванням 
непрямих податків, які відшкодовуються підприємству; 
3) Вартість, що становить первісну вартість за вирахуванням зносу; 
4) Сума коштів або активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації об’єкта за мінусом 
витрат на ліквідацію. 
 
4. (……..) 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на 
місяць через проміжок часу, що : 
1) не перевищує 16 календарних днів; 
2) перевищує 16 календарних днів; 
3) визначений колективним договором; 
4) правильної відповіді не запропоновано. 
 



5. (……..) 
Підставою для нарахування податкової соціальної пільги є документ: 
1) наказ на зарахування на відповідну посаду; 
2) заява працівника; 
3) розрахунок бухгалтерії; 
4) нема правильної відповіді. 
 
6. (……..) 
Якщо на утриманні працівника фірми знаходиться троє неповнолітніх осіб, то сума пільги на 
дітей становитиме: 
1)  100 % ПСП; 
2)  150 % ПСП; 
3) 200 % ПСП; 
4) нема правильної відповіді. 
 
7. (……..) 
Заробітна плата на території України може виплачуватись лише: 
1) у грошовій формі; 
2) у натуральній формі; 
3) грошовій та натуральній; 
4) нема правильної відповіді. 
 
8. (……..) 
Матеріаловіддача розраховується як відношення: 
1) Обсягу виготовленої продукції до загальної суми основних засобів; 
2) Витрат матеріалів та сировини до обсягу виготовленої продукції; 
3) Обсягу виготовленої продукції до суми витрат матеріалів та сировини; 
4) Витрат матеріалів та сировини до загальної суми матеріальних витрат. 
 
9. (……..) 
Продуктивність праці пекаря відноситься до показників: 
1) кількісних показників; 
2) якісних показників; 
3) узагальнених показників; 
4) результативних показників. 
 
10. (……..) 
Підставою для нарахування заробітної плати працівникам, що працюють за відрядною формою 
оплати є:  
1) наказ на зарахування на відповідну посаду; 
2) наряд на виконані роботи; 
3) авансовий звіт; 
4) табель обліку робочого часу. 
 
11. (……..) 
Виплата заробітної плати працівникам, що перебувають у трудових відносинах з підприємством 
може здійснюватися на підставі: 
1) видаткового касового ордеру; 
2) платіжної або розрахунково-платіжної відомості; 
3) платіжного доручення; 
4) нема правильної відповіді. 
 



12. (……..) 
Управління аудиторською діяльністю - це : 
1) процес регулювання роботи аудиторських фірм, аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги, та  всієї аудиторської спільнота в державі з метою дотримання єдиних 
методологічних вимог; 
2) процес регулювання роботи аудиторських фірм; 
3) процес регулювання роботи аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги; 
4) процес регулювання роботи всієї аудиторської спільнота в державі. 
 
13. (……..) 
Розмір ПСП для працівника, що має місячний дохід у розмірі мінімальної заробітної плати і 
двох дітей становить: 
1) 100% ПСП у розрахунку на кожну дитину; 
2) 200% ПСП; 
3) 150% ПСП у розрахунку на кожну дитину; 
4) нема правильної відповіді. 
 
14. (……..) 
 Функціонально-вартісний аналіз передбачає: 
1) максимізацію можливостей та витрат; 
2) мінімізацію витрат при збереженні та підвищенні функціональних можливостей; 
3) пошук резервів скорочення витрат; 
4) правильна відповідь відсутня. 
 
15. (……..) 
Сукупний резерв зростання виробництва продукції визначається: 
1) як різниця між виробничим потенціалом підприємства та досягнутим обсягом виробництва 
продукції; 
2) як різниця між планом випуску і фактичним обсягом виготовленої продукції; 
3) як різниця між фінансовим і виробничим потенціалом; 
4) як сукупність усіх ресурсів підприємства.  
 
16. (……..) 
Під терміном „фактори” розуміють: 
1) структурні елементи досліджуваної економічної системи; 
2) рушійні сили розвитку і зміни явищ та процесів; 
3) види економічного аналізу та резерви виробництва; 
4) причинно-наслідкові зв’язки. 
  
17. (……..) 
Оборотні активи підприємства включають:  
1) основні засоби, нематеріальні активи, готову продукцію; 
2) фінансові інвестиції‚ кредиторську заборгованість, грошові кошти, товари; 
3) виробничі запаси‚ незавершене виробництво‚ готову продукцію‚ грошові кошти‚ дебіторську 
заборгованість‚ витрати майбутніх періодів;  
4) товари‚ грошові кошти, нерозподілений прибуток‚ статутний капітал‚ бюджетні 
фінансування. 
 
18. (……..) 
До основних засобів відносять:     
1) будівлі‚ споруди‚ машини і обладнання‚ інструменти‚ транспортні засоби;  
2) сировину і матеріали‚ тара і тарні матеріали‚ напівфабрикати; 



3) машини‚ обладнання‚  готова  продукція‚ товари‚ запасні частини; 
4) напівфабрикати‚ паливо‚ сировина й основні матеріали‚ товари‚ готова продукція. 
 
19. (……..) 
Ретроспективний аналіз проводиться: 
1) після здійснення господарської операції; 
2) під час здійснення господарської операції; 
3) для визначення доцільності здійснення господарської операції; 
4) для коректування здійснюваної господарської операції. 
 
20. (……..) 
 До матеріальних витрат належать:  
1) сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо; 
2) паливо, енергія, верстати; 
3) тара, основні матеріали, основні засоби; 
4) сировина, основні і допоміжні матеріали, працівники. 
 
21. (……..) 
Де заснована Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ)? 
1) у Парижі; 
2) у Мюнхені; 
3) у Лондоні; 
4) у Празі. 
 
22. (……..)  
При здійсненні аналізу майнового стану підприємства дають оцінку: 
1) структури і динаміки активів підприємства; 
2) економічної рентабельності підприємства; 
3) забезпеченості підприємства оборотними активами; 
4) фінансової стійкості. 
 
23. (……..) 
Якщо оборотні активи збільшилися, а необоротні активи зменшилися, це означає, що: 
1) на підприємстві спостерігається тенденція сповільнення оборотності всього майна 
підприємства; 
2) на підприємстві спостерігається тенденція прискорення оборотності всього майна 
підприємства;  
3) на підприємстві спостерігається тенденція зміни оборотності всього майна підприємства; 
4) не запропоновано правильної відповіді. 
  
24. (……..) 
Кредиторська заборгованість – це: 
1) суми, які нараховуються підприємству від покупця за товари, роботи і послуги, продані в 
кредит; 
2) заборгованість підприємства іншим підприємствам, організаціям і окремим особам; 
3) ресурси, що будуть контролюватись підприємством в майбутньому і використання яких, як 
очікується, призведе до зменшення економічних вигод у майбутньому; 
4) не запропоновано правильної відповіді. 
 
25. (……..) 
В якій формі фінансової звітності міститься інформація про величину собівартості реалізованої 
продукції: 



1) Баланс (Звіт про фінансовий стан); 
2) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 
3) Звіт про рух грошових коштів; 
4) не запропоновано правильної відповіді. 
 
 
Декан факультету управління  
фінансами та бізнесу                                      А.В. Стасишин 
 
 
 


