
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

ЩОДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 з  дисципліни "Контроль і ревізія" 

 

зі спеціальності «Бухгалтерський облік» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Любешів  2013  



2 

 

 

 

Методичні вказівки складені на основі освітньо-професійної програми  

підготовки молодшого спеціаліста за напрямком “Облік і аудит” та 

робочого навчального плану спеціальності «Бухгалтерський облік». 

 

 

 

 

 

 

Укладач:                                                Л. В. Матюк 

Рецензент:                                             Ю.А. Подерня-Масюк 

Відповідальний за випуск:                  Т.П.Кузьмич 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів економічних дисциплін,  

протокол № ____ від ____________2013 року. 

 

Голова МК__________ Матюк Л.В. 

 

 



3 

 

ЗМІСТ 

Вступ………………………………………………………………………………….4 

1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи ………….6 

2. Зміст навчальної дисципліни…………………………………………………….7 

3. Перелік тем контрольних робіт…………………………………………………..9 

4. Практичні завдання для контрольних робіт……………………………………10 

5. Питання до іспиту………………………………………………………………..24 

6. Тести……………………………………………………………………………...29 

Список літератури………………………………………………………………….47 

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки……………………………...50 

Додаток Б Схема ведення журналу ревізора……………………………………..51 

Додаток В Схема наказу…………………………………………………………...52 

Додаток Г Акт ревізії фінансово-господарської діяльності……………………..53 

 



4 

 

ВСТУП 

«Контроль і ревізія» є галуззю знань, що заслуговує на уважне вивчення 

внаслідок важливості її для загальної освіти студента як громадянина, а також 

як одна з нормативних базових дисциплін для підготовки спеціалістів з обліку 

та аудиту. 

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин соціально-

економічних формацій потребує вдосконалення функцій управління процесом 

виробництва, у тому числі й контролю економіки. Функції економічного 

контролю зумовлюються дією основного економічного закону формації та мети 

суспільства, інтереси якого він забезпечує, а контроль як функція управління 

підпорядкований розв'язанню завдань системи управління. 

Процес управління складається з таких функціонально-логічних стадій: 

управлінського рішення, контролю і перевірки, виконання оцінювання 

результатів. Отже, контроль є необхідною самостійною функцією управління. 

Контроль − це система спостереження і перевірки відповідності процесу 

функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, 

установлення результатів управлінського впливу на керівний об'єкт, виявлення 

відхилень, допущених у ході виконання цих рішень. 

Метою дисципліни є навчити студентів правильно застосовувати 

теоретичні знання з контролю й ревізії на практиці, професійно грамотно 

використовувати в роботі нові форми і методи контролю для попередження й 

недопущення порушень і недоліків у господарсько-фінансовій діяльності 

підприємств та організацій і подальшого їх усунення, а також викриття 

внутрішніх резервів для підвищення ефективності, використання матеріальних і 

фінансових ресурсів, активізації підприємницької діяльності. 

Завданням дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних 

знань і практичних навичок з контролю та ревізії в умовах ринкової економіки 

та з переходом України на національні стандарти бухгалтерського обліку, 

оволодівши якими, майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснювати 

контроль фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, фірм. 
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: нормативно-

правову базу щодо проведення контролю і ревізії, форми та методи контролю, 

основні етапи ревізії, направлення контрольно-ревізійного процесу;уміти: 

кваліфікаційно здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності 

підприємств, організацій. 

Написання контрольної роботи є завершальним етапом вивчення 

дисципліни, тому воно свідчить про якість отриманих знань студентом-

заочником у результаті відвідування лекцій та практичних занять на сесії, а 

також самостійного опрацювання літературних джерел і нормативно-правових 

актів України. 

Методичні вказівки допоможуть студентам оволодіти знаннями з 

контролю та ревізії з метою використання досвіду країн Заходу та 

впровадження їх в Україні. 

Вивчення курсу завершується іспитом. 
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1.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Метою виконання контрольної роботи є самостійне опрацювання 

наукової економічної літератури, робота з підручниками та посібниками, 

довідковими, статистичними й іншими науково-допоміжними матеріалами з 

вибраної теми. Вибирати тему контрольної роботи потрібно за останньою 

цифрою залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки 

"0". Отже, ви можете вибрати тему із № 10, 20, 30. Якщо остання цифра вашої 

залікової книжки "5", то вибирається тема контрольної роботи із № 5, 15, 25. 

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко 

викласти зміст вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки 

проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє 

ставлення до її розв'язання. 

Основні вимоги щодо виконання контрольної роботи. Робота повинна 

бути акуратно виконана в учнівському зошиті або на аркушах паперу форматом 

А4. Приблизний обсяг ─ 15-20 сторінок. У правому верхньому кутку 

обкладинки необхідно вказати шифр ─ номер залікової книжки. Зразок 

оформлення титульної сторінки подано у додатку А. Підготовлена робота 

надсилається або здається не менш, ніж за місяць до початку екзаменаційної 

сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен під час написання 

адреси ВНЗ обов'язково вказати прізвище, ім'я та по батькові викладача, який 

читає курс. 

Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим 

деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до 

складання іспиту. Контрольну роботу бажано написати українською мовою, але 

студенти, які вільно не володіють українською, можуть виконати її російською. 

Контрольна робота виконується згідно з навчальним планом і складається з 

теоретичної та практичної частин (виконання задач). Контрольна робота 

передбачає складання плану до вибраної тематики контрольних робіт і 

викладення відповідей на питання згідно з планом. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1.  Основи організації системи контролю в Україні 

1. Поняття, суть, значення контролю. 

2. Види контролю та їх сутність. 

3. Методи та форми контролю. 

4. Права, обов'язки та відповідальність працівників контрольно-ревізійної 

служби. 

5. Основні етапи ревізії, їх сутність. 

6. Облік і звітність з контрольно - ревізійної роботи. 

Література: [1; 2; 3; 37, с. 9 – 35]. 

 

Тема 2.  Контроль і ревізія грошових коштів 

1. Завдання і джерела ревізії грошових коштів. 

2. Методика перевірки фактичної наявності касової готівки та дотримання умов 

їх зберігання. 

3. Документальна перевірка касових операцій, грошових коштів на поточних 

рахунках банку. 

4. Перевірка інших грошових коштів. 

Література: [ 7; 21; 22; 37, с. 36 ─ 57]. 

 

Тема 3.  Контроль і ревізія розрахунків 

1. Завдання і джерела ревізії грошових коштів. 

2. Перевірка розрахунків за видами, дотримання діючого законодавства. 

3. Нормативно - правове законодавство щодо розрахункових операцій. 

Література: [4; 5; 6; 9; 10; 37, с. 58 ─ 82]. 

 

Тема 4.  Контроль і ревізія необоротних активів 

1. Завдання, напрями та джерела ревізії необоротних активів. 

2. Перевірка стану руху та збереження основних засобів. 

3. Перевірка стану руху та збереження нематеріальних активів. 



8 

 

4. Перевірка стану руху та збереження нематеріальних активів. 

Література: [11; 12; 13; 30; 33; 36, с. 83 ─ 95]. 

 

Тема 5.  Контроль і ревізія запасів 

1. Завдання, напрями та джерела ревізії запасів. 

2. Послідовність контрольних дій, узагальнення результатів контрольних дій. 

3. Перевірка операцій з оприбуткування запасів. 

4. Перевірка операцій з витрачання запасів. 

Література: [2; 33; 25; 32; 34, с. 34]. 

 

Тема 6.  Контроль і ревізія собівартості готової продукції, робіт (послуг) 

1. Завдання, напрями та джерела ревізії собівартості готової продукції, робіт 

(послуг). 

2. Перевірка вартості матеріальних, трудових витрат. 

3. Методичні прийоми викриття можливих фактів зловживання. 

4. Контроль правильності визначення фактичної собівартості готової продукції, 

робіт (послуг). 

5. Методи і способи перевірки, послідовність дій за джерелами контролю. 

Література: [1; 33; 26 - 30; 35, с. 125]. 

 

Тема 7.  Контроль і ревізія виконання виробничої програми та реалізації 

продукції, робіт (послуг) 

1. Завдання, напрями та джерела ревізії виконання виробничої програми та 

реалізації продукції, робіт (послуг). 

2. Перевірка операцій з відвантаження готової продукції покупцям, здавання 

виконаних робіт (наданих послуг). 

3. Перевірка обсягів реалізації продукції, робіт (послуг). 

4. Методи і прийоми здійснення контролю. 

Література: [33; 38, с. 96]. 

 



9 

 

Тема 8.  Контроль і ревізія фінансових результатів, фінансового стану 

підприємства 

1. Завдання, напрями та джерела ревізії фінансових результатів, фінансового 

стану підприємства. 

2. Методи і способи перевірки. 

3. Перевірка фінансових результатів діяльності. 

4. Перевірка використання прибутку. 

5 Перевірка розрахунків з бюджетом і цільовими фондами. 

6. Узагальнення матеріалів ревізії. 

Література: [15─33; 37, с. 135 ─152]. 

 

Тема 9.  Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності 

1. Завдання, напрями та джерела ревізії стану бухгалтерського обліку і 

звітності. 

2. Перевірка організації облікової роботи в бухгалтерії. 

3. Перевірка стану бухгалтерського обліку. 

4. Перевірка достовірності бухгалтерської, статистичної та податкової звітності. 

Література: [1─33; 37, с. 153 ─ 160]. 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Основи організації системи контролю в Україні. 

2. Організація контрольно-ревізійної роботи в системі Державної контрольно- 

ревізійної служби України. 

3. Методичні прийоми, що застосовуються під час здійснення контролю 

фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій. 

4. Контроль і ревізія грошових коштів по касі. 

5. Контроль і ревізія грошових коштів на поточних рахунках банків. 

6. Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами. 

7. Контроль і ревізія розрахунків з постачальниками та підрядниками. 
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8. Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами та кредиторами. 

9. Контроль і ревізія розрахунків за претензіями. 

10. Контроль і ревізія розрахунків з  відшкодування матеріальних збитків 

завданих підприємству. 

11. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці. 

12. Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом та цільовими фондами. 

13. Контроль і ревізія основних засобів. 

14. Контроль і ревізія нематеріальних активів. 

15. Контроль і ревізія інших необоротних матеріальних активів. 

16. Контроль і ревізія запасів. 

17. Контроль і ревізія МШП (малоцінних і швидкозношуваних предметів). 

18. Контроль і ревізія собівартості готової продукції (робіт, послуг). 

19. Контроль і ревізія виконання виробничої програми та реалізації продукції 

(робіт, послуг). 

20. Контроль і ревізія доходів, витрат господарюючого суб'єкта. 

21. Контроль і ревізія фінансових результатів діяльності господарюючого 

суб'єкта. 

22. Контроль і ревізія фінансового стану підприємства. 

23. Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку. 

24. Контроль і ревізія звітності бухгалтерської. 

25. Контроль і ревізія звітності податкової. 

 

4.  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Задача 1 

Під час перевірки бухгалтерського обліку на підприємстві було 

встановлено, що протягом звітного періоду підприємство реалізувало свою 

продукцію на суму 120000 грн, (у тому числі ПДВ). Отримало: матеріалів на 

суму ─ 42000 грн (у т.ч. ПДВ), запасних частин на суму 48 000 грн ( у тому 

числі ПДВ). Фактичні витрати на виробництво і реалізацію продукції склали 

92000 грн. Бухгалтер відобразила дані операції на рахунках бухгалтерського 
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обліку, визначила суму ПДВ у розмірі 4950,00 грн і перерахувала до бюджету 

суму податку на прибуток у розмірі 9100,00 грн. Необхідно:  

1) визначити правильність проведених розрахунків бухгалтером згідно з 

чинним законодавством; 

2) визначити, які нормативно-правові акти порушено; 

3) указати, хто несе відповідальність у разі виявлення помилок; 

4) визначити порядок дій ревізора. 

Задача 2 

Під час перевірки журналу-ордера № 6 "Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками" було установлено ревізором, що в січні минулого року згідно з 

розпорядженням головного бухгалтера підприємства Кімової Л.В. була списана 

довгострокова дебіторська заборгованість, термін позовної давності якої минув, 

у сумі 1 500 грн на рахунок валових витрат. 

Необхідно: 

1) визначити правомірність проведеної господарської операції; 

2) визначити, які нормативно-правові акти порушено; 

3) визначити, до яких наслідків привела проведена операція; 

4) визначити, хто несе відповідальність у разі виявлення помилок; 

5) визначити, які ревізорські докази щодо даного факту необхідно отримати. 

Задача 3 

По підприємству нарахований фонд оплати праці у сумі 259000 грн, у тому 

числі премія за високі показники в роботі. Перевірити правильність 

нарахування та перерахування платежів до соціального страхування згідно з 

чинним законодавством України. Визначити, які законодавчі акти порушено. 

Відповіді обґрунтувати з точки зору ревізора. Скласти акт ревізії (додаток Г). 

Проведені відрахування до позабюджетних фондів: 

1) Пенсійного фонду─82 880 грн; 

2) відрахування на соціальне страхування на випадок народження та поховання 

– 6 400 грн; 

3) відрахування на соціальне страхування від нещасних випадків (підприємства 
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машинобудівної галузі) ─ 5 309 грн; 

4) відрахування на соціальне страхування на випадок безробіття ─ 5 180 грн. 

Задача 4 

Під час перевірки ревізором розділу бухгалтерського обліку основних 

засобів було виявлено, що підприємство придбало об'єкт основних засобів на 

суму 4 500 грн, у тому числі ПДВ, витрати на доставку даного об'єкта склали 

260 грн, у тому числі ПДВ. Монтаж даного об'єкта проводила стороння 

організація, яка виставила рахунок на суму 1 600 грн, у тому числі ПДВ. 

Бухгалтером дані операції були проведені наступним чином: 

Дт     Кт      Сума, грн. 

10     631     4500,00 

91     631      260,00 

91     685      1000,00 

641   685      600,00  

Необхідно: 

1) визначити правомірність проведення господарських операцій; 

2) указати, які нормативно-правові акти порушено; 

3) указати, хто несе відповідальність за порушення; 

4) указати дії ревізора стосовно даної ситуації. 

 

Задача 5 

Під час перевірки касових документів ревізор установив, що, згідно з 

видатковим касовим ордером № 136 від 7 вересня поточного року, списано 

800,00 грн. За розрахунково-платіжною відомістю № 6 фактично видано  

710,00 грн. За 90,00 грн підпис працівника відсутній. Визначіть дії ревізора. 

 

Задача 6 

Згідно з наведеним планом термін проведення ревізії на ВАТ "Сокіл" 

становить 25 календарних днів. У ході проведення перевірки не виявлено 

значних порушень і зловживань.  Бригадиром ревізорів прийнято рішення 
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продовжити термін ревізії на дев'ять днів, про що він повідомив голові 

правління. Проаналізувати наведену ситуацію, указати, чи може бригадир 

прийняти таке рішення. 

Задача 7 

Ревізор, перевіряючи формування первісної вартості основних засобів, 

виявив, що до її складу включають транспортно-заготівельні витрати, витрати 

на монтаж, нарахування на заробітну плату робітників, відсотки за кредит, який 

надано на придбання основних засобів, і витрати на налагодження і 

консультації з експлуатації. Чи правомірне включення даних витрат до 

первісної вартості основних засобів? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 8 

Після проведення ревізії за зверненням правоохоронних органів 

ревізором Петровим П.В. був підготовлений наступний пакет документів: 

а) лист про суть зловживань або порушень із посиланням на відповідні 

нормативні документи, обсяг заподіяної матеріальної шкоди, а також прізвища і 

посади осіб, які скоїли порушення і завдали підприємству збитків; 

б) акт ревізії; 

в) пояснення осіб, чия діяльність перевірялась, а також інших осіб, свідчення 

яких мають значення для перевірки обставин вчинених зловживань; 

г) висновки ревізора щодо цих пояснень. 

Визначіть, чи містить даний пакет усі ревізорські докази щодо зловживань, 

якщо ні, то вкажіть, яких документів (доказів) не вистачає. 

 

Задача 9 

До Державної контрольно-ревізійної служби надійшло звернення 

правоохоронних органів щодо встановлення законності, доцільності, 

правильності господарських фактів, документів на ВАТ "Машбуд". У зверненні 

містилися наступні положення. 

1. Установити доцільність складання господарських договорів. 
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2. Перевірити стан розрахунків. 

3. Провести судово-бухгалтерську експертизу. 

4. Перевірити, на які потреби були використані позики та кредити. 

Укажіть, чи всі наведені положення повинні виконуватися ДКРС. 

 

Задача 10 

По підприємству нарахована заробітна плата працівникам основного 

виробництва 20 000,00 грн, персоналу загальновиробничого призначення –  

13 000,00 грн, персоналу адміністративно-управлінського призначення ─ 

18 000,00 грн, персоналу збуту 900,00 грн. Проведено нарахування у розмірі 

39,05 % на ФОП. Дані операції бухгалтер відобразив на рахунках 

бухгалтерського обліку наступним чином:  

Таблиця 

Д К Сума, грн. 

23 661 20 000,00 

91 661 13 000,00 

92 661 18 000,00 

93 661 900,00 

661 65 21 000,00 

 

Перевірити правомірність даних записів. 

Якщо будуть виявлені порушення, то хто та яку відповідальність нестиме? 

 

Задача 11 

Директор, головний бухгалтер та інженер ЗАТ "Протекс" вступили у 

змову з метою шахрайства. У результаті головним бухгалтером Прокопчу- 

ком П.К. було складено фіктивні відомості на одержання заробітної плати. 

Унаслідок злочинних дій змовниками привласнено понад 7 тис. грн. Указати 

ознаки фіктивних документів, зазначити, які права ревізора дозволяють йому 

розкрити дане порушення. Хто і яку відповідальність нестиме в даній ситуації? 
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Задача 12 

Підприємство отримало від постачальників сировину і матеріали на суму 

12 000,00 грн, у т.ч. ПДВ, запасні частини на суму 6 000,00 грн, у т ч. ПДВ, 

основні засоби на суму 2 400,00 грн, у т. ч. ПДВ. Бухгалтер дані операції 

відобразив на рахунках бухгалтерського обліку таким чином:  

Таблиця 

Дт Кт Сума, грн. 

202 631 10 000,00 

641 644 2 000,00 

207 631 1000,00 

641 631 5000,00 

152 631 2000,00 

641 644 400,00 

10 152 2000,00 

Перевірте правильність даних записів. Відповідь обгрунтуйте відповідно 

до чинного законодавства. 

 

Задача 13 

Працівник підприємства отримав аванс для відрядження за кордон у сумі 

1600 доларів США. Після повернення з відрядження подав авансовий звіт на 

загальну суму 1500 доларів США. Залишок авансу не повернув протягом трьох 

днів. Під час перевірки ревізором це було виявлено. Які наступні дії ревізора? 

Відповіді обгрунтувати згідно з чинним законодавством. 

 

Задача 14 

Під час перевірки правильності нарахування податкових зобов'язань було 

виявлено, що на підприємстві проводилася ліквідація основних засобів і при 

цьому не нараховувалося податкове зобов'язання. Чи є в даній ситуації 

порушення? Відповідь обґрунтувати. Складіть акт ревізії на прикладі вибраного 

вами підприємства. 
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Задача 15 

Визначити розмір фінансової відповідальності платника податку при 

наступних порушеннях: 

1. Неподання або невчасне подання до податкового органу: 

а) декларації про прибуток; 

б) розрахунку податку на прибуток; 

в) платіжного доручення на перерахування податку до бюджету. 

2. Платники податку на момент перевірки податковим органом бухгалтерських 

звітів і балансів, декларацій і розрахунків, пов'язаних з нарахуванням і сплатою 

податку за відповідні періоди. 

3. За наслідками перевірки платника податку органом виявлено заниження суми 

податку в розмірі 5500,00 грн. 

4. Невірно заповнено прибутковий касовий ордер ( немає підпису). 

Задача 16 

Виконуючий обов'язки директора підприємства "Стомаке" був обурений 

частим проведенням перевірок. У зв'язку з цим він наказав головному 

бухгалтерові завести журнал реєстрації перевірок. Журнал заведено наступної 

форми: 

Журнал реєстрації перевірок № 

____________________________________________________________________ 

(назва підприємства, місцезнаходження) 

 

№ 

з.п 

Назва 

організації, 

що здійснює 

перевірку 

ПІБ особи, 

яка 

здійснює 

перевірку 

Дата видачі 

та номер 

направлення 

або припису 

щодо 

здійснення 

перевірки 

Початок 

проведення 

перевірки 

Закінчення 

проведення 

перевірки 
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Визначити, які недоліки є в даному зразку. Чи міститься в ньому вся 

інформація про перевірки? 

 

Задача 17 

Через навмисні дії водія був пошкоджений легковий автомобіль, який 

придбаний без виплати акцизного збору. Вартість ремонту становить 3000 грн. 

Розрахуйте суму матеріального відшкодування. Яким чином бухгалтер повинен 

відобразити ці операції? Відповідь, обґрунтуйте положеннями чинного 

законодавства. 

 

Задача 18 

Підприємство протягом поточного року безкоштовно видавало власним 

працівникам товарно-матеріальні цінності. Списання їх вартості. відображалося 

записом Дт 97, Кт 20. Перевірити правильність записів. Відповідь 

обгрунтувати. 

 

Задача 19 

Згідно з актом приймання-передачі основних засобів (Ф. 03-1) № 10 від 

29.03.2012 прийнято в експлуатацію новозбудований корпус цеху № 1 за 

первісною вартістю 100000 грн. Інвентарна картка обліку основних засобів  

(Ф. 03-6) за об'єктом "Корпус цеху № 1" відкрита 01.04.2012. У 

бухгалтерському обліку за квітень 2010 р. зроблено проводки:  

Дт 151 "Капітальне будівництво", Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками " ─ 100 000,00 грн, одночасно Дт 103 "Будівлі і споруди",  

Кт 151 на суму 100 000,00 грн. Перевірити чи є порушення в даній ситуації. 

Оформити висновки для акта ревізії. 

Задача 20 

Авансовий звіт № 3 секретаря заводоуправління Юрченко Т.Н. від 23.01.2013, 

відомість № 15 за січень 2013 року. На підставі авансового звіту в складі 
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загальногосподарських витрат відображено: 

1) придбання канцелярського приладдя ─ 30,00 грн; 

2) відправлення поштової кореспонденції ─ 22,00 грн; 

3) штраф за безквитковий проїзд у міському транспорті ─10,00 грн.  

Установити правомірність віднесення витрат до складу загальногосподарських. 

 

Задача 21 

Дані актів про брак і відомості № 14 за червень 2012 р., тис. грн.: 

1) собівартість повністю забракованих виробів ─ 100,20; 

2) заробітна плата робітників з виправлення браку з обов'язковими 

відрахуваннями ─ 5,60; 

3) відходи за цінами використання ─ 9,08; 

4) матеріали, витрачені на виправлення браку ─ 1,14; 

5) утримано компенсацію за брак з винних осіб ─ 3,47; 

6) витрати від браку ─112,55. 

Проаналізуйте дані й знайдіть порушення. Відповідь обгрунтувати. 

 

Задача 22 

Включено до складу валових витрат за ІV квартал 2012 року: витрати на 

купівлю цінних паперів ─ 95 000 грн; розміщення коштів на депозитних 

рахунках у банку ─ 30 000 грн; збитки від операцій з цінними паперами, 

емітованими підприємством ─ 8100 грн. Виявити правомірність віднесення 

витрат до валових. Відповідь обґрунтувати. 

 

Задача 22 

Ревізор-інспектор, здійснюючи перевірку діяльності МП "Веста", 

установив, що за адресою, указаною в реєстраційній картці, такої юридичної 

особи немає. Дії ревізора в цій ситуації. 
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Задача 23 

На підприємстві не здійснюється оперативний контроль за вивезенням 

готової продукції, з боку позавідомчої охорони не здійснюється звірення 

кількості продукції, указаної в перепустках і супроводжувальних документах, із 

кількістю фактично вивезеної продукції. Установити, чи є в даній ситуації 

порушення. Яка відповідальність передбачається за дані порушення? Відповідь 

обґрунтувати. 

Задача 24 

Підприємство провело ремонт основних засобів на загальну суму  

27 000,00 грн. Балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду 

склала 245 000,00 грн. Бухгалтер списала на валові витрати 27 000,00 грн. Чи 

було порушення законодавства? Відповідь обгрунтувати з точки зору ревізора. 

 

Задача 25 

Бухгалтер акціонерного товариства віднесла до складу валових витрат 

витрати на відрядження свого засновника, пов'язані з господарською діяльністю 

товариства. Чи є в даній ситуації порушення? Якщо так, то опишіть дії ревізора. 

 

Задача 26 

Під час перевірки бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з 

наказом про облікову політику було встановлено, що підприємство реалізувало 

свою продукцію на суму 120 000,00 грн, у т.ч. ПДВ. Отримало: матеріалів на 

суму 42 000,00 грн, у т.ч. ПДВ, запасних частин на суму 48 000,00 грн, у т.ч. 

ПДВ. Бухгалтер відобразила дані операції на рахунках бухгалтерського обліку, 

визначила суму ПДВ у розмірі 4 950,00 грн і перерахувала до бюджету суму 

податку на прибуток у розмірі 8 100,00 грн, якщо відомо, що фактичні витрати 

на виробництво і реалізацію продукції склали 92 000,00 грн. Необхідно: 

1) визначити правильність проведених розрахунків бухгалтером згідно з 

чинним законодавством; 

2) визначити, які нормативно-правові акти порушено; 
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3) указати, хто несе відповідальність у разі виявлення помилок; 

4) визначити порядок дій ревізора. 

Задача 27  

Під час перевірки журналу-ордера № 6 "Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками" ревізором було встановлено, що в січні 2013 р. згідно з 

розпорядженням головного бухгалтера підприємства Акімової Л.В. була 

списана довгострокова дебіторська заборгованість, термін позовної давності 

якої минув, у сумі 1 500,00 грн на рахунок валових витрат. Необхідно: 

1) визначити правомірність проведення господарської операції; 

2) визначити, які нормативно-правові акти порушено; 

3) визначити, до яких наслідків призвела проведена операція; 

4) визначити, хто несе відповідальність у разі виявлення помилок; 

5) визначити, які ревізорські докази з даного акта необхідно отримати. 

 

Задача 28 

Ліміт каси на підприємстві складає 500,00 грн. Протягом дня було 

отримано: за чеком 5000000,00 грн на виплату заробітної плати, виторг за 

реалізовану продукцію в сумі 400000,00 грн; також протягом дня була видана 

заробітна плата на суму 4500000,00 грн і здана готівка до банку в сумі  

35000,00 грн. Укажіть, чи є в даній ситуації порушення. 

 

Задача 29 

Під час перевірки ревізором розділу бухгалтерського обліку основних 

засобів було виявлено, що підприємство придбало об'єкт основних засобів на 

суму 4 500000,00 грн, у тому числі ПДВ, витрати на доставку даного об'єкта 

склали 260000,00 грн, у т.ч. ПДВ. Монтаж даного об'єкта проводила стороння 

організація, яка виставила рахунок на суму 1 60000,00 грн, у т.ч. ПДВ. 

Бухгалтером дані операції були проведені наступним чином: 

Дт  Кт  Сума, грн./ 

10  631  4 500 000,00 
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91  631  26000,00 

  91  685  1 00000,00 

  641  685  60000,00 

Необхідно: 

1) визначити правомірність проведення господарських операцій; 

2) указати, які нормативно-правові акти порушено; 

3) указати, хто несе відповідальність за вчинені порушення; 

4) визначити дії ревізора стосовно даної умови. 

 

Задача 30 

Підприємство придбало у постачальника партію товарів. Оплата  

(7 000,00 грн) за товар була внесена готівкою безпосередньо в касу банку. У 

банківській квитанції вказана адреса підприємства, а у графі "Платник" ─ 

прізвище працівника підприємства, якому було доручено провести даний 

платіж. Документи, що фіксують факт купівлі-продажу, оформлені на 

підприємство. 

Указати, які порушення на підприємстві, що перевіряється, яку 

відповідальність і хто буде нести в даній ситуації? Які дії ревізора та які 

документи він проглянув? 

 

Задача 31 

Підприємством надані рекламні послуги. У податковій накладній, 

отриманій від рекламного агентства, указані вартість послуги без ПДВ, сума 

ПДВ, сума податку на рекламу, загальна сума за послуги. 

Чи включається податок на рекламу до бази оподаткування ПДВ? Чи 

правильно заповнена податкова накладна? 

 

Задача 32 

Під час проведення ревізії каси ревізором було виявлено наступне: 

залишок по касі на початок дня склав 1500,00 грн (ліміт каси згідно із 
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затвердженим установою банку повідомленням 2500,00 грн). Протягом дня 

були проведені наступні господарські операції: надійшла готівка до каси від 

реалізації готової продукції в сумі 24 000,00 грн, у т.ч. ПДВ, від реалізації 

товарів у сумі 6 000,00 грн, у т.ч. ПДВ, від наданих послуг в сумі  

1 20000,00 грн, у т.ч. ПДВ; була видана готівка підзвітній особі для відряджень 

в сумі 1000,00 грн, для придбання товарів у сумі 45,00 грн; за об'явою була 

здана готівка на поточний рахунок банку в сумі 30 8000,00 грн. Необхідно: 

1) визначити правильність проведених господарських операцій згідно з чинним 

законодавством України; 

2) визначити, які нормативно-правові акти порушено; 

3) визначити, до яких наслідків призвела господарська операція; 

4) визначити, хто несе відповідальність за виявлені порушення; 

5) визначити дії ревізора щодо даної ситуації. 

 

Задача 33 

Планом ревізії передбачено для ревізора-інспектора Петренка П.Г. 

перевірку ВАТ "Світло" з питань обліку основних засобів з 12 вересня до 

 20 вересня поточного року. Ревізор повідомив керівників АТ про проведенням 

ревізії 10 вересня. Коли він почав перевірку, то виявив, що на підприємстві не 

ведеться аналітичний облік основних засобів. 

Чи є в даній ситуації порушення? Дії ревізора. 

 

Задача 34 

Підприємство придбало: товар на суму 12000,00 грн, у т.ч. ПДВ; 

сировину на суму 6000,00 грн, у т.ч. ПДВ; запасні частини на суму на суму  

60 000,00 грн, у т.ч. ПДВ; куплені напівфабрикати на суму 256000,00 грн, у т.ч. 

ПДВ. Підприємство реалізувало: запасні частини на суму 98 000,00 грн, у т.ч. 

ПДВ; готову продукцію на суму 218000,00 грн, у т.ч. ПДВ; виконані роботи та 

надані послуги на суму 39000,00 грн, у т.ч. ПДВ. Сума нарахованої амортизації 

склала 2000,00 грн. Згідно з декларацією з податку на прибуток бухгалтером 
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визначена сума податку на прибуток 6500,00 грн і сума податкового 

зобов'язання з ПДВ за декларації 3500,00 грн. Визначити правомірність 

проведених операцій згідно з чинним законодавством щодо податкового обліку. 

Задача35 

На використання прибутку в квітні поточного року віднесено: нестачі 

матеріальних цінностей у межах норм природного спадання ─513,00 грн, 

витрати на виготовлення та придбання бланків цінних паперів ─120,00 грн, 

витрати на сплату мита ─ 4500,00 грн, оплату робіт із сертифікації продукції –

5,00 грн, оплату послуг аудиторської фірми ─ 789,00 грн, оплату вартості 

ліцензії на право здійснення валютних операцій ─ 5600,00 грн, витрати, 

пов'язані з оплатою послуг комерційних банків ─ 5,00 грн, суму сплачених 

відсотків за користування орендованими основними засобами ─580,00 грн. 
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5. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Сутність контролю як функції управління. 

2. Значення контролю в умовах ринкової економіки. 

3. Навести визначення контролю як економічної категорії. 

4. Види контролю, їх характеристика. 

5. Форми контролю, їх характеристика. 

6. У чому полягає відмінність понять «види» і «форми» контролю? 

7. Методичні прийоми і способи здійснення документального контролю, їх 

характеристика. 

8. Зміст, порядок складання і затвердження планів контрольно-ревізійної 

роботи. 

9. Права, обов'язки та відповідальність службових осіб підприємств, діяльність 

яких ревізується. 

10. Основні етапи (стадії) проведення ревізії, їх характеристика. 

11. Вимоги до оформлення акта ревізії. 

12. Реалізація матеріалів контролю. 

13. Шляхи підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи в системі 

Державної контрольно-ревізійної служби України. 

14. Методика оперативного обліку та складання звітності з виконання 

контрольно-ревізійної роботи. 

15. Завдання ревізії грошових коштів. 

16. Джерела інформації, що використовуються під час ревізії грошових коштів. 

17. Перелічити нормативні акти, якими керується ревізор під час здійснення 

контролю грошових коштів. 

18. Методика перевірки фактичної наявності касової готівки. 

19. Перевірка дотримання умов зберігання готівки. 

20. Вимоги до ведення первинного обліку касових операцій. Порядок ведення 

касової книги, здавання звітів касира до бухгалтерії. 

21. Напрями перевірки дотримання касової дисципліни. 
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22. Перевірка цільового використання касової дисципліни. 

23. Зазначити можливі порушення Порядку ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні. 

24. Напрями і методика перевірки операцій за рахунками в банках. 

25. Напрями і методика перевірки операцій з грошовими документами і 

цінними паперами. 

26. Заходи, яких уживають у разі виявлення порушень вимог чинного 

законодавства щодо касових операцій, операцій на рахунках у банку. 

27. Напрями і методи проведення ревізії розрахунків з підзвітними особами. 

28. Вимоги щодо заповнення платіжних документів за розрахунковими 

операціями. 

29. Особливості ревізії розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

30. Ревізія розрахунків з покупцями і замовниками. 

31. Особливості ревізії розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами. 

32. Перевірка розрахунків за претензіями і з відшкодування матеріальних 

затрат. 

33. Ревізія розрахунків з оплати праці. 

34. Можливі порушення і заходи щодо їх усунення за розрахунковими 

операціями. 

35. Порядок здійснення ревізії розрахунків з бюджетом. 

36. Особливості перевірки розрахунків за ПДВ. 

37. Особливості перевірки розрахунків за прибутковим податком з громадян. 

38. Особливості перевірки розрахунків за податком на прибуток підприємства. 

39. Завдання і джерела інформації для здійснення ревізії основний засобів. 

40. Нормативно-правове регулювання обліку операцій з основними засобами. 

41. Напрями і способи проведення ревізії стану збереження основних засобів. 

42. Перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризацій основних 

засобів і відображення в обліку їх наслідків. 

43. Зміст ревізії операцій з надходження основних засобів. 

44. Способи ревізії операцій з переміщення і вибуття основних засобів. 
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45. Ревізія правильності нарахування зносу основних засобів. 

46. Типові порушення порядку здійснення та відображення в обліку операцій з 

основними засобами. 

47. Особливості ревізії операцій по ремонту основних засобів. 

48. Заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень вимог чинного 

законодавства щодо операцій з основними засобами. 

49. Завдання і джерела ревізії матеріальних цінностей. 

50. Порядок здійснення перевірки стану складського господарства і стану 

збереження матеріальних цінностей. 

51. Напрями та способи ревізії операцій з приймання матеріальних цінностей. 

52. Напрями і способи ревізії операцій з відпускання матеріальних цінностей. 

53. Методика проведення ревізії операцій з використання матеріальних 

цінностей у виробництві. 

54. Особливості ревізії операцій з тарою. 

55. Методика ревізії малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

56. Перевірка якості проведених інвентаризацій матеріальних цінностей і 

відображення в обліку їх наслідків. 

57. Найбільш типові порушення правил здійснення і відображення в обліку 

операцій з матеріальними цінностями. 

58. Заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного 

законодавства щодо операцій з матеріальними цінностями. 

59. Завдання і джерела ревізії фінансових результатів діяльності підприємства. 

60. Напрями і методичні прийоми здійснення ревізії фінансових результатів від 

основної діяльності підприємства. 

61. Напрями контролю позареалізаційних доходів. 

62. Перевірка правильності формування прибутку та його відображення у 

фінансовому обліку. 

63. Перевірка законності й правильності відображення у фінансовому обліку 

операцій з використання прибутку. 

64. Особливості перевірки правильності ведення податкового обліку 
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фінансових результатів діяльності підприємства. 

65. Напрями контролю статутного фонду підприємств недержавної форми 

власності. 

66. У чому полягають особливості ревізії статутного фонду підприємств 

державної форми власності? 

67. Методика ревізії фондів спеціального призначення. 

68. Перевірка цільового фінансування і цільових надходжень. 

69. Напрями ревізії утворення і використання резерву наступних витрат і 

платежів. 

70. Напрями контролю фінансового стану підприємства. 

71. Як перевіряти платоспроможність підприємства? 

72. Найбільш типові порушення правил здійснення і відображення в обліку 

операцій з фінансовими результатами, фондами, резервами підприємства. 

73. Заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного 

законодавства щодо операцій з фінансовими результатами, фондами, резервами 

підприємства. 

74. Завдання та джерела ревізії фінансових результатів діяльності підприємства. 

75. Напрями та методичні прийоми здійснення ревізії фінансових результатів 

від основної діяльності підприємства. 

76. Напрями контролю позареалізаційних доходів. 

77. Перевірка правильності формування прибутку та його відображення у 

фінансовому обліку. 

78. Перевірка законності й правильності відображення у фінансовому обліку 

операцій з використання прибутку. 

79. Особливості перевірки правильності ведення податкового обліку 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

80. Напрями контролю статутного фонду підприємств недержавної форми 

власності. 

81. У чому полягають особливості ревізії статутного фонду підприємств 

державної форми власності? 
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82. Методика ревізії фондів спеціального призначення. 

83. Перевірка цільового фінансування й цільових надходжень. 

84. Напрями ревізії утворення та використання резерву наступних: витрат і 

платежів. 

85. Напрями контролю фінансового стану підприємства. 

86. Як перевіряти платоспроможність підприємства? 

87. Найбільш типові порушення правил здійснення і відображення в обліку 

операцій з фінансовими результатами, фондами, резервами підприємства. 

88. Заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного 

законодавства щодо операцій з фінансовими результатами, фондами, резервами 

підприємства. 

89. Завдання і джерела ревізії стану бухгалтерського обліку, внутрішнього 

контролю на підприємстві. 

90. Напрями перевірки організації облікової роботи на підприємстві. 

91. Перевірка професійної відповідності працівників бухгалтерії своїм посадам. 

92. Перевірка забезпеченості бухгалтерії інструктивними матеріалами, 

бланками первинних документів, обліковими реєстрами, звітними формами. 

93. Перевірка стану архіву. 

94. Перевірка стану бухгалтерського обліку. 

95. Контроль стану первинного обліку. 

96. Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю. 

97. Методичні прийоми і способи контролю достовірності облікової інформації 

в балансі підприємства. 

98. Контроль звітних показників фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

99. Найбільш типові порушення правил організації облікової та контрольної 

роботи на підприємстві. 

100. Заходи, що вживаються в разі виявлення порушень вимог чинного 

законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і внутрішнього 

контролю на підприємстві. 
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6. ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тест 1. Спосіб контролю, який полягає в установленні достовірності фактів 

здійснення тих чи інших господарських операцій ─ це: 

а) перевірки (обстеження); 

б) ревізія; 

в) слідство; 

г) службове розслідування. 

 

2. Для чого застосовується в процесі господарського контролю економічний 

аналіз: 

а) установлення взаємозв'язку між сегментами підприємництва; 

б) установлення відхилень від максимальних і мінімальних значень 

економічних показників, що перевіряються; 

в) виявлення впливу факторів на результати господарсько-фінансової 

діяльності підприємства; 

г) виявлення нестач і витрат, допущених матеріально відповідальними особами. 

 

3. Які групи принципів контролю ви знаєте: 

а) документальні та фактичні; 

б) зовнішні й внутрішні: 

в) специфічні та загальні; 

г) систематичні й профілактичні. 

 

4. Об'єкти контролю ─ це: 

а) явища і процеси господарського життя; 

б) господарюючі суб'єкти; 

в) результати діяльності господарюючого суб'єкта; 

г) фінансові результати 
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5. Господарський контроль охоплює: 

а) матеріальне виробництво; 

б) невиробничу сферу; 

в) матеріальне виробництво та невиробничу сферу; 

г) окремі стадії матеріального виробництва й невиробничої сфери. 

 

6. Слово "контроль" походить від: 

а) англійського слова "соntrоl; 

б) німецького слова "соntrоlling"; 

в) французького слова "соntrole"; 

г) латинського слова "соnt'rоlе". 

 

7. Виявити якість готової продукції можна шляхом: 

а) огляду; 

б) перевірки обсягу виконаних робіт; 

в) лабораторного аналізу; 

г) дегустації. 

 

8. Рахункова перевірка проводиться для встановлення: 

а) правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку; 

б) арифметичних помилок; 

в) помилок на особових рахунках працівників; 

г) помилок у касових і банківських документах. 

 

9. Проведення огляду дозволяє: 

а) виявити протиріччя в документах; 

б) зібрати речові докази злочинних дій; 

в) установити стан діяльності підприємства в цілому; 

г) виявити факти порушення торгівлі. 
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10. Який з прийомів фактичного контролю здійснюється на початку ревізії та є 

першим етапом перевірки безпосередньо на місці: 

а) огляд; 

б) експертне оцінювання; 

в) дослідження операцій на місці; 

г) інвентаризація. 

 

11. Міністерство економіки України ─ це орган: 

а) відомчого контролю; 

б) зовнішнього контролю; 

в) позавідомчого контролю; 

г) міжвідомчого контролю. 

 

12. Хто має право проводити внутрішньофірмовий контроль: 

а) власник фірми та його заступник; 

б) головний бухгалтер фірми; 

в) головний аудитор (контролер) фірми; 

г) керівник і спеціалісти фірми. 

 

13. Парламентський контроль є прерогативою: 

а) Верховної Ради; 

б) Рахункової палати; 

в) Адміністрації Президента; 

г) Конституційного суду. 

 

14. Хто має відшкодовувати ДКРУ витрати під час проведення ревізії: 

а) державний бюджет; 

б) оплату проводить організація, яка призначила ревізію; 

в) оплату здійснює підприємство, на якому здійснена ревізія, із включенням до 

валових витрат; 
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г) за рахунок власних коштів. 

 

15. Зустрічна перевірка проводиться з дня видачі наказу на її проведення 

протягом: 

а) трьох діб; 

б) семи діб; 

в) 10 діб; 

г) 30 діб. 

 

16. Пеня – це: 

а) законодавчо-фінансовий захід впливу за порушення термінів сплати платежів 

і внесків; 

б) захід примусового впливу, що застосовується до порушників порядку 

здійснення господарсько-фінансової діяльності лише за наявності вини; 

в) захід матеріального впливу на юридичних та фізичних осіб, що 

застосовується при порушенні законів, договорів, діючих правил; 

г) платіж за дотримання договірних зобов'язань. 

 

17. Податкова міліція функціонує в органах: 

а) внутрішніх справ; 

б) прокуратури; 

в) Служби безпеки; 

г) Державної податкової служби. 

 

18. До якої відповідальності, згідно з чинним законодавством, притягаються 

посадові особи органів Державної податкової служби за неналежне виконання 

своїх обов'язків: 

а) дисциплінарної; 

б) дисциплінарної, адміністративної; 

в) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної; 

г) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної, адміністративної. 
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19. За якою ставкою оприбутковується прибуток промислових підприємств 

державної форми власності: 

а) 20 %; 

б) 0 %; 

в) 30 %; 

г) 50 %. 

 

20. За повнотою вивчення господарських процесів господарський контроль 

поділяється на: 

а) суцільний, несуцільний, багатоградоїчний; 

б) суцільний, вибірковий, комбінований; 

в) суцільний, одиничний, комбінований; 

г) суцільний, груповий, одиничний. 

 

21. Ревізія є методом: 

а) інвентаризації; 

б) господарського контролю; 

в) бухгалтерського контролю; 

г) економічного аналізу. 

 

22. За часом проведення ревізії поділяють на: 

а) своєчасні та несвоєчасні; 

б) попередні, поточні й наступні; 

в) планові та позапланові; 

г) щорічні, минулорічні. 

 

23. Предметом ревізії є: 

а) рішення, прийняті керівником підприємства; 

б) факти порушень і зловживань; 

в) господарська діяльність підприємств; 
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г) господарські факти й операції. 

 

24. За колом питань, що належить вивчити, ревізії поділяються на: 

а) загальні й деталізовані; 

б) комплексні та некомплексні; 

в) вибіркові й суцільні; 

г) повні та часткові. 

 

25. Кожний ревізор повинен провести за рік: 

а) 3─5 ревізій; 

б) 5─10 ревізій; 

в) 6─8 ревізій; 

г) 8─12 ревізій. 

 

26. Акт ревізії бажано починати писати: 

а) за три дні до кінця ревізії; 

б) у день закінчення; 

в) з першого дня; 

г) після виявлення першого правопорушення. 

 

27. Яким має бути план контрольно-ревізійної роботи: 

а) об'єктивним; 

б) реальним; 

в) комплексним; 

г) усебічним? 

 

28. Інвентаризація проводиться шляхом: 

а) візуального огляду; 

б) абстрагування; 

в) перерахунку; 

г) розслідування; 

д) обстеження; 
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є) обмірювання; 

є) порівняння. 

 

29. Суб'єктом матеріальної відповідальності може бути: 

а) працівник, який перебуває у трудових відносинах з підприємством; 

б) працівник іншого підприємства; 

в) будь-яка особа, яка вступає у трудові відносини з підприємством; 

г) особа, яка досягла 18-річного віку. 

 

30. Зміст ревізійної версії полягає в: 

а) дослідженні зовнішніх зв'язків в операції, характеру та сутності 

взаємовідносин між ними; 

б) складанні та перевірці ревізором пропозицій щодо форми зв'язку операцій, 

що вивчаються; 

в) перевірці сумнівних операцій, здійснених на підприємстві; 

г) отриманні первісної інформації про події в ході огляду документів та аналізу 

змісту операцій на підставі ревізійних. 

 

31. Чи має право податковий інспектор у момент прийняття декларації 

вимагати від платника податків змінити деякі її показники: 

а) має право, якщо такі показники є невірними; 

б) ні, не має за будь-яких умов; 

в) ні, не має; 

г) має право. 

 

32. Службова особа ДШ не приймає податкову декларацію від ПП «ЯНУС» 

протягом терміну, установленого відповідним нормативним актом. У такому 

разі головний бухгалтер повинен: 

а) до закінчення терміну подачі надіслати декларацію поштою на ім'я керівника 

відповідного контролюючого органу з описом вкладень і повідомленням про 

вручення разом із заявою; 
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б) оскаржити дії службової (посадової) особи контролюючого органу щодо 

відмови у прийнятті податкової декларації у судовому порядку; 

в) здійснити дії, передбачені відповідями 1 або 2 (на вибір головного 

бухгалтера та керівника ПП «ЯНУС»); 

г) не здавати документ. 

 

33. Якщо відповідно до закону не встановлено податковий період для питань 

окремого податку, збору (обов'язкового платежу), то податкова декларація 

подається (крім випадків, якщо подання декларації не передбачено 

законодавством) платником податку, збору (обов'язкового платежу): 

а) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 

звітного (податкового) місяця; 

б) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 

звітного (податкового) кварталу (півріччя); 

в) варіант 1 або 2 ─ залежно від визначеного законом порядку сплати 

податкового зобов'язання; 

г) не звітуватися. 

 

34. ІД6 зобов'язаний зробити платник податку протягом п'яти робочих днів з 

дня одержання повідомлення про втрату або псування поштового відправлення, 

у яке була вкладена податкова декларація: 

а) надіслати поштою контролюючому органу другий примірник утраченої 

(зіпсованої) податкової декларації; 

б) подати особисто контролюючому органу другий примірник утраченої 

(зіпсованої) податкової декларації; 

в) варіант 1 або 2 на вибір платника податку; 

г) вирішувати питання з відділенням пошти. 

 

35. ДПГ самостійно визначила суму податкового зобов'язання ТзОВ «КРАБ» у 

зв'язку з тим, що останнє не подало у визначений термін податкову декларацію, 

і повідомило про це ТзОВ «КРАБ», надіславши на його адресу податкове 
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повідомлення. Протягом скількох днів з дня одержання податкового 

повідомлення з ДШ ТзОВ «КРАБ» має погасити суму податкового 

зобов'язання: 

а) десять календарних днів, за будь-яких умов; 

б) тридцять календарних днів, за будь-яких умов; 

в) десять календарних днів, крім випадків, якщо протягом цього терміну 

платник податку починає процедуру апеляційного узгодження; 

г) протягом місяця. 

 

36. Що повинен зробити платник податків до початку перевірки його 

контролюючим органом у випадку, якщо він самостійно виявляє у звітному 

періоді факт заниження податкового зобов'язання (тобто недоплати суми 

податку, збору) минулих податкових періодів? 

а) надіслати уточнений розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у 

розмірі 5 % від цієї суми не пізніше дня подання такого уточненого розрахунку; 

б) відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що 

подається за звітний (або наступний) податковий період, збільшену на суму 

штрафу в розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми 

податкового зобов'язання з цього податку; 

в) варіант 1 або 2 ─ на вибір платника податку; 

г) донарахувати суму недоплати, сплатити суму штрафу та подати уточнюючу 

декларацію. 

 

37. Згідно з яким Законом України було створено Головне контрольно-ревізійне 

управління: 

а) «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»; 

б) «Про аудиторську діяльність в Україні»; 

в) «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи»; 

г) «Про податок на додану вартість». 
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38. Які органи державної влади здійснюють державний контроль: 

а) Рахункова палата Верховної Ради України; 

б) Міністерство економіки України; 

в) Національний банк України; 

г) Верховна Рада України. 

 

39. Які існують форми фінансово-господарського контролю: 

а) ревізія; 

б) розслідування; 

в) аудит; 

г) обстеження. 

 

40. Що означає синтез: 

а) це прийом дослідження, який включає вивчення предмета уявним або 

практичним розчленуванням; 

б) це прийом вивчення об'єкта в цілому у взаємозв'язку його частин; 

в) це дослідження об'єктів у всій різнобічності їх реальної дійсності; 

г) це прийом наукових висновків, завдяки якому досягають пізнання одних 

об'єктів на основі подібності їх до інших. 

 

41. Які існують етапи ревізії: 

а) планування ревізії; 

б) затвердження матеріалів ревізії; 

в) контрольно-ревізійний висновок; 

г) підготовка до ревізії. 

 

42. Який існує спосіб фактичного контролю: 

а) документальна перевірка; 

б) економічний аналіз; 

в) інвентаризація; 

г) перевірка виконання прийнятих рішень. 
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43. Строки розгляду результатів ревізії: 

а) 10 днів після підписання акта ревізії; 

б) 15 днів після підписання акта ревізії; 

в) три дні після підписання акта ревізії; 

г) 20 днів після підписання акта ревізії. 

 

44. Який документ складається під час інвентаризації цінностей: 

а) акт приймання-передачі цінностей; 

б) акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей; 

в) інвентарні картки; 

г) акт руху основних засобів. 

 

45. Які існують способи перевірки документів: 

а) від запису до документа; 

б) аналітична перевірка; 

в) від документа до запису; 

г) фактична. 

 

46. Який документ перевіряють під час ревізії касових операцій: 

а) журнали 5, 5а; 

б) прибутковий касовий ордер; 

в) звіт касира; 

г) накладну. 

 

47. На кого покладається відповідальність за дотримання касової дисципліни: 

а) на касира; 

б) на головного бухгалтера; 

в) на директора; 

г) на бухгалтера. 
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48.Хто встановлює ліміт залишку готівки в касі: 

а) Національний банк України; 

б) підприємство; 

в) Комерційний банк; 

г) Центральна розрахункова палата України. 

 

49. Які документи є джерелом ревізії під час перевірки витрат на відрядження: 

а) авансові звіти; 

б) податкова накладна; 

в) баланс; 

г) рахунок-фактура. 

 

50. Результати контролю ТМЦ відображають у бухгалтерському обліку 

підприємства через: 

а) 12 днів; 

б) 10 ДНІВ;  

в) три дні; 

г) місяць. 

 

51. Контроль касових операцій починається зі: 

а) складання звіту касира; 

б) складання опису грошей; 

в) інвентаризації касової готівки. 

 

52. Ревізія касових операцій здійснюється: 

а) аналітичним методом; 

б) вибірковим методом; 

в) логічним методом; 

г) суцільним методом. 
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53. Ким встановлюється ліміт готівки в касі на підприємстві: 

а) самим підприємством; 

б) банком; 

в) податковою інспекцією; 

г) казначейством. 

 

54. Скільки основних поточних рахунків підприємство може відкрити у банку: 

а) один; 

б) два; 

в) три; 

г) декілька. 

 

55. Яким методом установлюється реальний стан заборгованості підприємства: 

а) методом зустрічної перевірки розрахунків з окремими підприємствами; 

б) методом паралельної перевірки розрахунків з окремими підприємствами; 

в) арифметичним методом; 

г) логічним методом. 

 

56. За якою вартістю зараховуються на баланс підприємства отримані запаси: 

а) первісною; 

б) справедливою; 

в) реальною; 

г) ринковою. 

 

57. Протягом якого терміну підзвітна особа повинна здати авансовий звіт: 

а) 10 днів; 

б) трьох днів; 

в) 14 днів; 

г) 12 днів. 
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58. При звільненні у зв'язку зі скороченням штату робітника Іванова І.І.  

10 січня цього року йому нарахували місячну ставку заробітної плати в сумі 

600 грн, з якої утримано прибутковий податок з громадян у сумі: 

а) 57,27 грн; 

б) 78 грн; 

в) 75,27 грн; 

г) 99,27 грн. 

 

59. На підприємстві було реалізовано сторонній організації автомобіль за 

 24000 грн (з ПДВ). Залишкова вартість на момент реалізації 15000 грн, знос 

становить 3000 грн. Визначити результат від діяльності: 

а) 9000 грн; 

б) 12000 грн; 

в) 21000 грн; 

г) 15000 грн. 

 

60. Скільки днів підприємство має право зберігати депоновану заробітну плату 

в касі понад її ліміт: 

а) протягом семи днів; 

б) протягом трьох днів; 

в) протягом дня; 

г) протягом 10 днів. 

 

61. На підприємстві ліквідовано об'єкт 03, первинна вартість якого 25000 грн, 

сума зносу становить 23000 грн. Яка сума має бути списана на зменшення 

фінансового результату: 

а) 2000 грн; 

б) 2400 грн; 

в) 1600 грн; 

г) 400 грн? 
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62. Які документи підприємство не використовує для здійснення безготівкових 

розрахунків: 

а) платіжне доручення; 

б) розрахунковий чек; 

в) акредитив; 

г) грошовий чек. 

 

63. В якому журналі ведеться облік податкових зобов'язань: 

а) Журналі № 1; 

б) Журналі № 2; 

в) Журналі № 3; 

г) Журналі № 5. 

 

64. Яким повинен бути щорічний розмір відрахувань до резервного капіталу: 

а) не більш ніж 25 % статутного капіталу; 

б) не більш ніж 5 % від суми чистого прибутку; 

в) не більш ніж 10 % від суми чистого прибутку; 

г) не менш ніж 50 % статутного капіталу. 

 

65. Несвоєчасне відображення в обліку відвантаженої та реалізованої продукції 

призводить до: 

а) зменшення рівня внутрішнього контролю за збереженням готової продукції; 

б) перекручування облікових даних, невідповідності даних первісних 

документів і облікових реєстрів; 

в) створення умов до розкрадання готової продукції; 

г) завантаження складів зайвими запасами. 

 

66. Контроль фінансового стану підприємства починається з визначення: 

а) платоспроможності підприємства; 

б) ліквідності підприємства; 

в) фінансової стабільності підприємства. 
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67. Термін проведення ревізії складає: 

а) 30 днів; 

б) 20 днів; 

в) 10 днів; 

г) п'ять днів. 

 

68.Термін подачі авансового звіту при закупівлі ТМЦ складає: 

а) день після повернення з відрядження; 

б) три дні після повернення з відрядження; 

в) десять днів після повернення з відрядження; 

г) п'ять днів після повернення з відрядження. 

 

69. На які цілі першочергово використовується балансовий прибуток: 

а) на розрахунки з кредиторами; 

б) відрахування до фондів економічного стимулювання; 

в) на платежі в бюджет з податку на прибуток; 

г) на поповнення резервів фонду. 

 

70. Підприємство придбало станок за 60000 грн. Як це вірно відображається на 

рахунках бухгалтерського обліку? 

а) 152/631 60000 грн  

641/631 12000 грн 

104/152 60000 грн; 

б)152/631 50000 грн 

641/631 10000 грн 

104/152 50000 грн; 

в) 104/631 60000 грн; 

г) 152/631 60000 грн 

104/152 60000 грн. 
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71. Який розмір штрафних санкцій встановлюється за не оприбуткування 

готівки в касі: 

а) у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми; 

б) у двократному розмірі не оприбуткованої суми; 

в) у розмірі 25% не оприбуткованої суми; 

г) у розмірі не оприбуткованої суми. 

 

72. Яким проведенням відображають надлишок грошових коштів у касі: 

а) 301/719; 

6) 375/401; 

в) 301/375; 

г) 719/301. 

 

73.Як часто може проводитися ревізія підприємства, організації в плановому 

порядку чи за ініціативою органів контролю: 

а) два рази на рік; 

б) не частіше разу на рік; 

в) не частіше разу на три роки; 

г) декілька разів на рік. 

 

74. Робітник відбув у відрядження 6 грудня, а повернувся 12 грудня. Перед 

поїздкою він отримав під звіт 200 грн. Авансовий звіт здав 13 грудня: 

документи на проїзд на суму 30 грн, на мешкання ─ 50 грн. Якою буде сума 

авансового звіту: 

а) 200 грн; 

б) 225 грн; 

в) 194 грн; 

г) 206 грн. 
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75. У скількох примірниках складається акт ревізії 

а) в одному; 

б)у трьох; 

в) у двох; 

г) у чотирьох. 
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Додаток А 

 

 Документи Операція Зміст 

порушення 

Сума  

збитку, 

 грн 

Відповідаль-

ність за 

порушення 

особи 

Нормативні 

акти, вимоги 

яких 

порушено 

(вказати 

статтю, 

пункт) 

Заходи щодо 

усунення 

порушень 

назва № дата № Короткий 

зміст 

Сума 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 Додаток Б 

  

 

_______________________________________ 

(назва Міністерства [відомства)] 

 

 

 

 

НАКАЗ 

 

        _________           _______________             (№)_________________ 

                                       (місце видання) 

 

 

 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ  

(ТЕМАТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ) 

 

(назва підприємства) 

1. Указати форму контролю, назву підприємства , ревізований період. 

2. Склад комісії. 

3. Термін проведення, ревізійний період. 

 

  

 

 

 

Посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи, яка видала наказ. 
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Додаток В 

Приблизна форма 

АКТ 

ревізії фінансово-господарської діяльності 

(Дата)        __________________ 

(назва підприємства) 

 

Ревізійною групою в складі _______________________________________  

____________________________________________________________________ 

(посади, прізвища, ініціали керівника та членів ревізійної групи) 

діючих на підставі____________________________________________________

    (назва документа, ким прийнято, номер, дата) 

проведена ревізія фінансово-господарської діяльності______________________ 

____________________________________________________________________ 

(назва підприємства) 

за період_____________________________________________________________ 

 

Особами,   відповідальними  за   фінансово-господарську  діяльність  за 

ревізований      період,      були __________________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали керівника групи та інших членів ревізійної групи) 

Ревізія проводилась у присутності керівника підприємства, головного 

бухгалтера та інших відповідальних осіб. 

За минулий рік ревізія фінансово-господарської 

діяльності____________________________________________________________ 

(назва підприємства) 

проводилась ревізійною групою в складі__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(посади, прізвища, ініціали керівних осіб підприємства) 

за період  ___________________________________________________________. 

Ревізію розпочато «_____» ______________ ________р. 

Ревізію закінчено «______» _____________ _________р. 

Ревізією встановлено: _____________________________________________ 

(описуються   факти   порушень   і   недоліків   відповідно   до   розділів 

контрольно-ревізійної роботи). 
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