Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
«КОМПЛЕКСНИЙ ІСПИТ ЗА ФАХОМ»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Державне регулювання обігу грошових коштів здійснюється шляхом:
А) встановлення методики визначення граничного розміру залишків коштів у касі підприємства;
В) встановлення граничних розмірів готівкових сум, які можуть бути витрачені підприємством для
розрахунку з юридичними особами;
C) встановлення переліку напрямів використання коштів підприємства;
D) встановлення граничного розміру готівкових надходжень до каси підприємства.
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
2. Зміна первісної вартості основних засобів здійснюється за умови:
А) часткового вибуття активу;
В) зміни матеріально-відповідальної особи;
С) технічного переоснащення активу, що привело до збільшення вигод від його використання;
D) зміни власника.
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
3. За 52 рахунком «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» враховується:
А) номінальна вартість облігації;
В) справедлива вартість облігації;
С) продажна вартість облігації;
D) премія чи дисконт за випущеними облігаціями.
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
4. Гудвіл виникає в разі:
А) придбання іншого підприємства;
B) різниці між вартістю придбання над справедливою вартістю придбаних активів;
С) переоцінки активів існуючого підприємства;
D) зміни існуючих економічних вигод від використання активів.
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
5. До загальнодержавних податків і зборів належать:

А) податок на прибуток;
В) податок на додану вартість;
C) податок на майно;
D) єдиний податок.
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
6. Назвіть об'єкт оподаткування, що використовується для обчислення ПДВ:
А) постачання товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України,
до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони
В) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним,
автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;
C) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України;
D) постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму магазину безмитної торгівлі,
митного складу або спеціальної митної зони для їх подальшого вільного обігу на території
України.
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
7. Які посадові особи виконують функцію аналізу і планування
А) старший бухгалтер по податках;
В) внутрішній аудитор ;
С) бухгалтер по обліку матеріалів;
D) бухгалтер по бюджету.
Відповідь: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
8. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
А) фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і
іноземні доходи;
В) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
C) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і
іноземні доходи;
D) фізична особа, яка є споживачем товарів і послуг.
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
9. Показник, який застосовується для аналізу ефекту діяльності підприємства:
А) прибуток;
В) рентабельність підприємства;
С) вартість випущеної продукції;
D) вартість основних засобів підприємства;

Е) чисельність працюючих.
Відповідь: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.
10. Для аналізу платоспроможності підприємства застосовується:
А) коефіцієнт автономії;
В) коефіцієнт абсолютної ліквідності;
С) коефіцієнт загальної ліквідності;
D) рентабельність продукції;
Е) рентабельність капіталу.
Відповідь: 1)А; 2) В; 3) С; 4) D; 5) Е.
11. Для аналізу собівартості продукції використовується показник:
А) витрат на основні засоби;
В) витрат на оплату праці;
С) витрат на одиницю вартості виробленої продукції;
D) собівартості одиниці продукції;
Відповідь: А); В); С); D).

12. Що є основними причинами нестач та розкрадень товарно-матеріальних цінностей?
А) відсутність обґрунтованих норм витрат матеріалів;
В) завищенні норми амортизації;
С) завишенні норми природного збитку;
D) налагодженість внутрігосподарського контролю.
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
13. У договорі на аудиторську перевірку клієнт ставив задачу дати аудиторський висновок про
достовірність звітності за минулий рік. Провівши перевірку звітності, аудитор запитав матеріали
обліку і звітності за поточний рік. Керівництво клієнта відмовило в цьому аудитору. Оцініть
ситуацію.
А) аудитор має право перевіряти у клієнта документацію про фінансово-господарську діяльність в
повному об'ємі;
В) у перевірки інформації про події і операції, наступні після дати складання балансу, немає ніякої
необхідності для аудитора. Якщо порушень у віданні обліку і звітності за минулий рік не
знайдено, то можна давати умовно-позитивний висновок;
С) керівництво клієнта поступило правильно, оскільки дії аудитора порушують умови договору на
проведення аудиту;
D) цей відказ можливо розглядати як обмеження аудиту.

Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
14. До специфічних методів аудиторської діяльності відноситися:
A) індукція;
В) інспекція;
С) аналіз;
D) тестування;
Відповіді: 1) А; 2) В; 3) С; 4) D.
Завдання 1.
Передано у фінансову оренду верстат, вартістю 21000 грн. з ПДВ. Ануїтет 5000 грн. в рік,
лізингова ставка 14% річних. Плата за обладнання в перший рік склала:
Відповіді: А) 2940; B) 5000; C) 700; D) 2060; E) 294; F) 500.
Завдання 2.
Торгівельна компанія «Ауріс» (платник ПДВ) здійснила наступні операції: 16 травня
поточного року отримало попередню оплату за товарі від покупця (платника ПДВ) на суму 3600
грн (з ПДВ), 17 травня поточного року отримало товар від постачальника (платника ПДВ) на суму
2000 грн. (без ПДВ), 18 травня поточного року здійснило оплату за цей товар постачальнику на
суму 2400 грн (з ПДВ), 19 травня поточного року відвантажено товар покупцеві на суму 3000 грн
(без ПДВ). Визначити суму ПДВ, яку треба буде сплатити до бюджету компанії «Ауріс» за
результатами цих операцій.
Відповіді: А) 200; B) 5000; C) 700; D) 1600; E) 294; F) 500.
Затверджено на засіданні кафедри статистики, обліку та аудиту, протокол №7 від 19.04.2018 р.
Зав. кафедрою статистики, обліку та аудиту

В.М. Соболєв

Затверджено на засіданні методичної комісії економічного факультету, протокол № 3 від 28

грудня 2017 року.
Голова методичної комісії економічного факультету

В.А.Євтушенко

