


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1  ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

Тема  1 Облік основних засобів. 

Нормативні положення з обліку основних засобів відповідно до    

П(С)БО 7. Поняття, класифікація, оцінка основних засобів. Методи 

нарахування амортизації основних засобів. Відображення  в обліку 

надходження та вибуття основних засобів. Документальне оформлення 

операцій з наявності й руху основних коштів. 

Тема  2 Облік нематеріальних активів. 

Нормативні положення з обліку нематеріальних активів відповідно до  

П(С)БО 8. Поняття, класифікація, оцінка нематеріальних активів. Методи 

нарахування амортизації нематеріальних активів. Відображення  в обліку 

надходження й вибуття нематеріальних активів.  

 

Тема  3 Облік виробничих запасів. 

Нормативні положення з обліку виробничих запасів відповідно до  

П(С)БО 9 

Поняття й класифікація виробничих запасів. Облік і оцінка 

надходження виробничих запасів. Облік і методи оцінки виробничих запасів 

при вибутті. 

Особливості обліку МБП. Документальне оформлення операцій з 

наявності й руху виробничих запасів. 

 

Тема  4 Облік дебіторської заборгованості. 

Нормативні положення з обліку дебіторської заборгованості відповідно 

до  П(С)БО 10. Поняття й класифікація дебіторської заборгованості. 

Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями. Облік резерву сумнівних 

боргів. Облік розрахунків з підзвітними особами. 



Тема  5 Облік грошових  коштів . 

Нормативні положення з обліку грошових коштів . Організація роботи 

каси. Облік касових операцій. Відображення касових операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку. Порядок відкриття поточних рахунків.  

Відображення операцій руху грошових коштів на рахунках бухгалтерського 

обліку. Особливості обліку іноземної валюти на рахунках у банку. 

Документальне оформлення операцій з грошовими коштами . 

 

Тема  6  Облік оплати праці на підприємстві 

Облік нарахування  заробітної плати при погодинній та відрядній 

формі оплати праці. Документальне оформлення та облік нарахування оплати 

праці в основному, допоміжних і промислових виробництвах. Облік 

утримань із заробітної плати. Облік відрахувань на соціальні заходи. Облік 

нарахувань допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та інших 

виплат за рахунок соціального страхування.  

 

Тема  7 Облік витрат діяльності. 

Нормативні положення з обліку витрат діяльності відповідно до  

П(С)БО 16. Склад витрат на виробництво. Класифікація витрат стосовно до 

потреб обліку, контролю, калькуляції та аналізу. Структура й облік 

виробничої собівартості, облік прямих витрат. Аналітичний облік витрат  

виробництва. Поняття  браку у виробництві.. Облік браку у виробництві на 

рахунках бухгалтерського обліку. Склад загальновиробничих витрат. Облік 

та розподіл загальновиробничих витрат згідно з П(С)БО 16. Облік витрат, що 

не включаються  в собівартість продукції. Особливості обліку 

адміністративних витрат на збут та інших операційних витрат. Облік 

фінансових витрат. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної 

діяльності. Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх 

наслідків. Документальне оформлення обліку витрат. 

 



Тема  8 Облік доходів і результатів діяльності. 

Нормативні положення з обліку доходів діяльності відповідно до  

П(С)БУ 15.Поняття  та  класифікація доходів діяльності. Облік доходів від 

операційної діяльності. Визначення й облік результатів реалізації продукції, 

товарів, робіт і послуг. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Облік 

доходів від фінансової діяльності. Документальне оформлення доходів 

діяльності. 

Тема  9 Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

Періодичність та порядок списання доходів і витрат діяльності га 

відображення в системі рахунків.  Визначення й відображення  в обліку 

фінансових результатів діяльності. Бухгалтерський облік податку на 

прибутку. Бухгалтерський облік використання прибутку. Порядок 

відображення прибутків та збитків у звітності. Структура та зміст "Звіту про 

фінансові результати" (Ф-2). 

 

2 АУДИТ  

Тема  1 Становлення, розвиток і організація аудиту 

Сутність аудиту (становлення, розвиток і організація аудиту). Історія 

розвитку аудиту, організація його в закордонних державах. Сучасний стан 

аудиту в Україні і його перспективи. Професійна етика аудиторів, їх права та 

обов'язки. Аудиторська палата України, її задачі  її функції. 

 

Тема  2 Аудит як форма контролю, його об’єкти і методи 

Задачі, принципи й основні функції аудиту. Види аудиту. Відмінність 

внутрішнього і зовнішнього аудиту. Предмет аудиту, його об'єкти. 

Метод і методичні прийоми аудиту: 

- визначення стану об’єкту у натуральному вигляді; 

- співставлення; 

-оцінка. 



Тема  3 Процедури виявлення обману і помилок 

.Процедури виявлення обману й помилок, їх різновид і причини 

виникнення. Наслідки помилок і обману, та шляхи їх виявлення. Технологія 

визначення істотності помилки.  

 

Тема  4 Аудиторський ризик 

Сутьність аудиторського ризику. Власний ризик, порядок його оцінки. 

Ризик контролю, порядок його оцінки. Ризик невиявлення, порядок його 

оцінки. Методика визначення величини аудиторського ризику. 

 

Тема  5 Аудиторські докази 

Сутність аудиторських доказів. Структура аудиторських доказів та 

основні вимоги до них. Класифікація аудиторських доказів. Методи й 

джерела одержання аудиторських доказів. 

 

Тема  6 Планування, стадії і процедури аудиту 

Планування аудиту. Основні етапи аудиту. Порядок укладання 

аудиторського договору. Вимоги до розробки програми та її структура. 

 

Тема  7 Аудиторське досьє 

Різновиди аудиторського досьє. Загальне поняття та принципи 

складання робочих документів аудитора. Вимоги до робочих документів 

аудитора. Види та склад робочих документів. Класифікація робочої 

документації аудитора та її оформлення. 

 

Тема  8 Аудиторський звіт і висновок 

Поняття та склад аудиторського звіту, характерні його риси. 

Аудиторський висновок, характерні його риси. Види аудиторських 

висновків: 

-безумовно-позитивний; 



-умовно-позитивний; 

-від’ємний; 

-відмова від надання висновку 

 

3 УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Тема  1 Основні елементи управлінського обліку. Організація 

управлінського обліку на підприємстві 

Концепція управлінського обліку.  Управлінський облік у системі наук. 

 Види облікової інформації. Взаємозв’язок обліку витрат, фінансового обліку 

та управлінського обліку.  Принципи і методи калькулювання. Система 

калькулювання змінних витрат. Калькулювання на основі діяльності. 

 

Тема  2 Класифікація та поведінка витрат в управлінському обліку 

Поведінка функції витрат. Змінні витрати. Кваліфікація витрат за їх 

поведінкою.  Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 

Точка беззбитковості. Графік маржинального доходу. Аналіз взаємозв’язку: 

“витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктового виробництва. Вибір 

мети (постановка проблеми). Визначення можливих варіантів дій. Збір даних 

про альтернативи. 

 

Тема  3 Облік витрат та методи калькулювання собівартості продукції. 

 

 Калькулювання по процесах. Калькулювання по процесах з 

використанням середньозваженої собівартості.   Принципи оцінки діяльності 

центрів відповідальності. Система управлінського контролю. Оцінка 

діяльності центрів інвестицій.  Поняття про трансфертне ціноутворення. 

 

 



Тема  4 Аналіз взаємозв’язку витрат, об’єму діяльності та 

прибутку 

 Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та (або) обсягу 

реалізації. Аналіз взаємозв’язку: “витрати-обсяг-прибуток” в умовах 

багатопродуктового виробництва. Диференціальний аналіз. Оптимальне 

використання ресурсів в умовах обмежень. 

 

Тема  5  Аналіз облікової інформації при прийняття 

управлінських рішень 

Рішення про спеціальне замовлення. Методи диференціального аналізу 

для прийняття управлінських рішень, що до розширення або скорочення 

сегменту. Визначення цільової функції та побудова її рівняння. 

Ціноутворення на основі витрат. Майбутня вартість. Методи оцінки проектів 

капітальних вкладень. Чиста теперішня вартість. Розрахунок облікової норми 

прибутковості на підставі середньої вартості інвестицій; 

 

Тема  6 Кошторис, ціноутворення   та контроль 

 Внутрішня норма прибутковості. Період окупності. Облікова норма 

прибутковості.  Розрахунок облікової норми прибутковості на підставі 

середньої вартості інвестицій. Суть бюджетування та види бюджетів.. 

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Концепція центрів і обліку 

відповідальності. Нефінансові показники діяльності. 

 

4 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Тема  1 Організація економічного аналізу на підприємстві 

 Основні вимоги до організації економічного аналізу на підприємстві.  

Види систем економічного аналізу підприємства. Види вихідної інформації 

економічного аналізу. Основні вимоги до інформації, яка застосовується в 

економічному аналізі. 



Тема  2 Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами та 

їх ефективного використання 

 Мета і завдання аналізу основних фондів підприємства. Джерела 

інформації для аналізу основних фондів на підприємстві. Аналіз складу та 

структури основних засобів. Коефіцієнти аналізу технічного стану основних 

засобів. Коефіцієнти ефективності використання основних засобів 

(фондовіддача, фондомісткість). Факторний аналіз фондовіддачі активної 

частини основних фондів. Показники ефективності використання обладнання 

на підприємстві. 

 

Тема  3 Аналіз витрат підприємства 

 Задачі та джерела інформації аналізу витрат на виробництво та 

собівартості продукції. Аналіз собівартості за елементами та статтями 

калькуляції. Факторна модель аналізу загальної суми витрат на виробництво.  

Методика аналізу витрат на гривню товарної продукції. Коефіцієнтний аналіз 

витрат на виробництво. 

 

Тема  4 Аналіз використання трудових ресурсів 

Завдання інформації аналізу трудових ресурсів підприємства. Джерела 

інформації аналізу трудових ресурсів і витрат на оплату праці. Аналіз 

наявності і складу працюючих на підприємстві. Показники руху робочої сили 

на підприємстві. Аналіз продуктивності праці. Факторний аналіз фонду 

оплати праці на підприємстві. Факторний аналіз фонду робочого часу на 

підприємстві.  Факторний аналіз прямої заробітної плати. Факторний аналіз 

середньорічної продуктивності. 

 

Тема  5  Аналіз матеріальних активів та ефективності їх використання 

 Завдання та джерела інформації аналізу матеріальних активів 

підприємства. Розрахунок потреби підприємства в матеріальних ресурсах. 

Визначення суми джерел покриття потреби підприємства в матеріальних 



ресурсах. Узагальнюючі показники використання матеріальних ресурсів. 

Факторний аналіз впливу  матеріаловіддачі та матеріальних ресурсів на 

випуск продукції. Розрахунок індивідуальних показників матеріалоємності 

продукції. Розрахунок впливу окремих факторів використання матеріальних 

ресурсів підприємства з боку поставок і використання матеріалів. 

 

Тема  6  Аналіз обігового капіталу підприємства 

 Завдання та джерела інформації аналізу обігового капіталу. Аналіз 

інтенсивності руху грошових коштів по джерелам надходження і по 

напрямкам вибуття. Аналіз структури відтоку грошових коштів. Розрахунок 

коефіцієнту рівномірності розподілу грошових потоків.  Аналіз звіту про рух 

грошових коштів за допомогою прямого і непрямого методів. Аналіз 

грошових потоків підприємства з використанням методу джерел. Аналіз 

притоку та відтоку грошових коштів. Показники збалансованості грошових 

потоків. Завдання та джерела аналізу дебіторської заборгованості. Аналіз 

структури дебіторської заборгованості за строками виникнення. Коефіцієнти 

оборотності дебіторської заборгованості. Аналіз ліквідності дебіторської 

заборгованості. 

 

Тема 7 Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

 Завдання та джерела інформації  аналізу виробництва продукції, робіт 

і послуг. Факторний аналіз виконання плану за обсягом виробництва.  Аналіз 

асортименту випуску продукції. Розрахунок показників виконання плану 

асортименту 3 способами. Аналіз виконання договірних зобов’язань. Оцінку 

рівня ритмічності випуску продукції. Аналіз сортності продукції 

підприємства. 

 



Тема 8 Загальна діагностика економіко-фінансового стану 

підприємства 

 Основних фактори, що визначають фінансову стабільність. Види 

загальних політик фінансування на підприємстві. Система абсолютних та 

відносних показників оцінки рівня фінансової стабільності використовується 

Типи поточної фінансової стабільності підприємства. Показники кількісної 

оцінки структури капіталу. Показники ліквідності та платоспроможності 

підприємства 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

1  Поняття, класифікація основних засобів та їх оцінка.  

2 Документальне оформлення та облік надходження основних засобів. 

3  Методи нарахування амортизації основних засобів.  

4  Класифікація та оцінка виробничих запасів.  

5 Документальне оформлення операцій з виробничими запасами.  

6 Облік надходження   виробничих запасів та розрахунків з постачальниками 

7  Методи  оцінки  та облік  списання виробничих запасів.   

8  Облік касових операцій.   

9  Облік операцій на поточному  рахунку . 

10 Класифікація та облік дебіторської заборгованості.  

11  Облік розрахунків з підзвітними особами. 

12 Облік оплати праці на підприємстві.  

13 Документальне оформлення та бухгалтерський облік  нарахувань  та 

утримань із заробітної плати. 

14  Бухгалтерський облік розрахунків по соціальному страхуванню. 

15 Облік витрат діяльності. 

16 Порядок формування виробничої собівартості продукції. Облік 

загальновиробничих витрат. 

17 Облік доходів  діяльності. 

18 Облік формування  фінансових результатів діяльності. 

19 Облік власного капіталу. 

20 Фінансова звітність підприємства. 

 

АУДИТ  

1. Історія виникнення, становлення і розвитку аудиту. Функції аудиту на 

кожнім етапі його розвитку. 

2. Основні функції АПУ. 

3 Основні вимоги до сертифікації аудиторів. 



4. Основні цілі і задачі аудиторської діяльності. 

5.  Вимоги до аудитора та принципи незалежності аудитора 

6. Структура аудиторської фірми. 

7 Цілі,  задачі  та основні функції аудиту. 

8  Види аудиту. Внутрішній та зовнішній аудит.  

9 Предмет  та  об'єкти аудиту. 

10 Перелічити основні групи методичних прийомів аудиту 

11. Задачі  та функції ревізії. 

12 Ціль  та методи аудиторської вибірки. 

13 Поняття та види  аудиторського ризику. 

14 Методики розрахунку аудиторського ризику. 

15 Зовнішні та внутрішні фактори,які впливають на власний ризик 

16 . Складові частини аудиторських доказів 

17.  Основні вимоги до аудиторських доказів.  Класифікація аудиторських 

доказів 

18 Основні методи одержання аудиторських доказів 

20. Суттєвість і основні розділи договору на проведення аудиторської 

перевірки та як він оформлюється. 

21 Підготовка та планування аудиторської перевірки. 

22 Основні етапи аудиту. Структура планування аудиту 

23.Програма аудиту, її залежність від плану. 

24.Стратегія аудиторської перевірки 

25 Поняття . види  та склад аудиторського дос’є? 

26 Поняття  робочий документ аудитора та  підсумковий документ аудитора 

27 Види  та основні вимоги до робочої документації аудитора. 

28 . Характерні риси  та склад аудиторського звіту. 

29 Характерні риси та структура аудиторського висновку. 

30 Класифікація аудиторських висновків. Обставини, які впливають на зміну 

думки аудитора під час складання аудиторського висновку. 

 



УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

1 Класифікація витрат в фінансовому та управлінському обліку 

2 Коливання витрат та їх функції 

3 Системи  обліку витрат застосованих в управлінському обліку 

4 Підходи до розподілу накладних витрат 

5 Структура собівартості та побудова обліку і звітності 

6 Облік витрат від простоїв 

7 Калькулювання у системі управлінського обліку 

8 Витрати включені  до виробничої собівартості 

9 Умови застосування системи стандарт - кост 

10 Директ –костинг та його варіанти 

11 Як поділяються витрати за видами діяльності 

12 З яких витрат складається собівартість реалізованої продукції 

13 Облік витрат діяльності: загальна та інтерпретована система рахунків 

14 Облік витрат діяльності і прийняття рішень 

15 Брутто- і нетто-прибуток: основні відмінності формування 

16 Концепція обліку доходів та фінансових результатів за центрами 

відповідальності 

17 Поведінка витрат: маржинальний підхід 

18 Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень 

19 Аналіз беззбитковості 

20  Результати діяльності центрів відповідальності 

21 Аналіз впливу факторів на прибуток 

22 Планування діяльності підприємства. Зведений кошторис торговельного 

підприємства. 

23 Процедура управління запасами 

24 Принципи розробки нормативів по матеріалах. Розробка нормативів на 

утримання робочої сили  

25 Облік в управлінні збутовою діяльністю та прийняття рішень про 

ціноутворення. 



26 Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень 

27 Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та (або) обсягу 

реалізації 

28 Калькулювання на основі діяльності 

29 Калькулювання по процесах 

30 Поведінка і функція витрат 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

1 Сутність аналітичної роботи на підприємстві 

2 Організація технології аналітичного процесу з різних об’єктів та 

господарських процесів, питання розподілу робіт між службами з виконання 

аналізу за напрямками діяльності підприємства. 

3 Інформаційні бази підприємства, які використовуються в процесі 

економічного аналізу.  

4 Види інформаційних джерел, що формуються в функціональних відділах 

(плановому, маркетинговому, цін та ін.) підприємства, а також в межах 

бухгалтерського, управлінського, податкового, статистичного обліку. 

5 Витрати підприємства в розрізі ресурсів, необхідних для функціонування 

підприємства: основні засоби, трудові ресурси, матеріальні ресурси. 

6 Показники структури і динаміки усіх видів ресурсів, показники 

ефективності їх використання, вплив факторів на зміни, що відбулися 

протягом періоду, що досліджується. 

7 Показники обсягів виробництва ( натуральні,вартісні)  

8 Об'єкти аналізу трудових ресурсів, показники ефективності використання 

трудових ресурсів та руху ( коефіцієнт обороту по прийому,  коефіцієнт 

обороту по звільненню, коефіцієнт плинності кадрів)  

 9 Показники використання та руху основних засобів(фондовіддача, 

фондомісткість, коефіцієнти зносу та придатності, коефіцієнти оновлення, 

надходження, вибуття, ліквідації, коефіцієнти інтенсивного, екстенсивного, 

інтегрального навантаження;) 



10 Показники використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість, 

матеріаловіддача,   

11 Система показників, які визначають ефективність реалізаційних операцій,.  

12 Факторний аналіз прибутку за допомогою методів ланцюгової підстановки 

та абсолютних різниць  

13 Визначення показників рентабельності продукції і рентабельності 

підприємства. 

14 Визначення фінансової стійкості підприємства 

15 Розрахунок показників ділової активності підприємства. 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА  

 

Екзаменаційний білет складається с двох частин. 

- перша частина у вигляді тестів оцінюється по 10 балів за кожний тест : 

20 тестів по 10 балів   сума 200 балів 

 

 

Максимальна оцінка -200 балів. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО  БІЛЕТА 

I ЧАСТИНА -150 балів  

15 тестів по 10 балів  

 

1 Сума, яку підприємство очікує отримати за актив після закінчення строку його 

корисного використання за вирахуванням витрат, пов'язаних з його ліквідацією, 

називається: 

а) ліквідаційною вартістю; 

б) відновлюваною вартістю; 

в) балансовою вартістю. 

2  Амортизація нараховується при введенні в експлуатацію об'єкту основних 

засобів: 

а) з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкту на облік; 

б) з дня введення об'єкта в експлуатацію; 

в) з моменту оплати цього об'єкту. 

3 Визначите зміст кореспонденції рахунків Д 22 К 372 

а)оприбутковані матеріали на склад від постачальника; 

б)оприбутковані МШП,  придбані підзвітною особою; 

в)перераховано з розрахункового рахунка постачальнику; 

г)реалізовані МБП покупцю 

4 Зарахування на поточний рахунок довгострокової позики відображається 

бухгалтерською проводкою: 

а)Дт 311 Кт 60; 

б)Дт 60 Кт 311; 

в)Дт  311 Кт 50. 

5 Як з латинської мови перекладається «Audit»: 

а) той, що бачить; 

б) той, що відповідає; 

в)той, що слухає. 

6  Модель аудиторського ризику має вигляд: 

а) АР = ВР х РК х РН; 

б)  АР = ВР + РК – РН;  

в)  АР = ВР х РК + РН;  

7 Коефіцієнт ритмічності вказує на: 

а) питому вагу продукції, випущеної без порушення графіку роботи; 

б) питому вагу продукції, недоодержану у зв'язку з порушенням ритму роботи; 

в) частку сертифікованої продукції; 

8  Факторами формування фондовіддачі основних виробничих засобів є: 

а) чисельність працюючих; 

б) рівень забезпеченості предметами праці; 

в)  структура і фондовіддача активної частини основних засобів; 

 

9. Методи і принципи вибираються  підприємством самостійно в: 

а) бухгалтерському обліку 

б) управлінському обліку 

в) податковому обліку 

10. Принцип безперервності передбачає: 

а) відображення виробничих комерційних циклів підприємства 

б) багаторазове використання первинних даних 

в) визначення тенденцій і перспектив кожного підрозділу у формуванні прибутку 

підприємства  від виробництва до реалізації продукції 



11. У виробничу собівартість продукції  включають: 

а)прямі матеріальні витрати; 

б)нерозподілені загальновиробничі витрати; 

в)нестачі і утрати від псування товарно-матеріальних цінностей; 

12. Який порядок списання витрат на збут : 

а)  на фінансовий результат діяльності підприємства; 

б)  на виробничу собівартість ; 

в)  на собівартість реалізації продукції. 

13. Перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування 

системи внутрішнього контролю та обліку – це: 

а) план аудиту; 

б) програма аудиторських процедур; 

в) програма тестів засобів контролю. 

14. Завданнями аналізу виробництва продукції є: 

а) оцінка кваліфікаційного рівня трудового потенціалу; 

б) оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання; 

в) розрахунок впливу факторів на формування обсягу випуску продукції; 

15. Система калькулювання продукції на основі угруповання витрат у межах 

окремих  процесів чи стадій виробництва - це: 

а) калькулювання по замовленнях; 

б) простий метод калькулювання; 

в) калькулювання по процесах. 

 

II ЧАСТИНА- 50 балів  

5 тестів по 10 балів 

 

16. Визначити амортизаційні відрахування та норму амортизації об’єкту, що знаходиться 

на балансі підприємства, за прямолінійним методом, якщо його первісна вартість-12500 

грн, ліквідаційна вартість-500 грн., термін корисного використання – 10 років 

а)1200грн. ,  10% 

б)1250грн. , 10% 

в)1300 грн., 12% 

17. Видано аванс підзвітній особі на відрядження  1800 грн. 

Подано авансовий звіт( витрати підтверджені документами): 

- Добові            300грн. 

- Витрати на проїзд         650грн. 

- Витрати на проживання   600 грн. 

Невикористані підзвітні суми, які підлягають поверненню підзвітною особою становлять: 

а) 1250грн. 

б) 250грн. 

в) 950грн. 

18. Доходи від продажу товарів становлять 12000,00 грн. в т.ч. ПДВ. Пільги і нульові 

ставки з ПДВ відсутні. Перевіряючи податкове зобов'язання аудитор повинен відзначити, 

що його розмір становить: 

а) 2400,00 грн; 

б) 2000,00 грн; 

в) 0,00 грн; 

г) 400,00 грн. 

 

 

 

 



19. Маємо наступні дані про випуск та матеріальні витраті підприємства в 2018 році. 

Показник 2018 р 

Товарна продукція, грн. 53852 

Матеріальні витрати, грн. 23980 

Показник матеріалоємності у звітному періоді буде дорівнювати: 

а). 0,44; 

б). 0,56; 

в). 1,02. 

20. Відомі такі дані про підприємство: єдина ставка становить 25 грн, обсяг 

продажів 180 000 одиниць, а маржа на змінних витратах 900 000 грн. Чому рівні одиничні 

змінні витрати, грн: 

а) 15; 

б) 18; 

в) 20. 

 


