
ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ 

вступного випробування за фахом при зарахуванні на навчання до 

Поліського національного університету для здобуття освітнього ступеня 

«Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»  

на освітню програму  «Облік і оподаткування»   

 

Тестові завдання І рівня складності  

 

На якому синтетичному рахунку бухгалтерського обліку, формується 

інформація, яку можливо використати для прийняття управлінських рішень 

щодо: (вказати код рахунку) 

Тест 1. Формування доходів від реалізації готової продукції.  

Тест 2. Формування фінансових результатів.  

Тест 3. Витрат незавершеного будівництва приміщення офісу.  

Тест 4. Загальногосподарських витрат підприємства.  

Тест 5. Витрат на збут підприємства.  

Тест 6. Резервного капіталу підприємства.  

Тест 7. Розрахунків з покупцями.  

Тест 8. Розрахунків з постачальниками.  

Тест 9. Формування витрат за виробничими структурними підрозділами 

підприємства.  

Тест 10. Нарахування оплати праці працівникам підприємства.  

 

Тестові завдання ІІ рівня складності  

 

Вкажіть шифр кредиту рахунку за наступними господарськими операціями: 

(шифр рахунку) 

Тест 11. Введено в експлуатацію легковий автомобіль. 

Тест 12. Нараховано оплату праці головному бухгалтеру підприємства.  

Тест 13. Оприбуткована готова продукція за виробничою собівартістю.  

Тест 14. Списано собівартість виконаних робіт реалізованих покупцям.  

Тест 15. Нараховано заборгованість покупцям за продажною вартістю 

реалізованої продукції.  

 

Вкажіть шифр дебету рахунку за наступними господарськими операціями: 

(шифр рахунку) 

 

Тест 16. Списано готову продукцію реалізовану покупцям.  

Тест 17. Списано визначений фінансовий результат (прибуток) від реалізації 

продукції.  

Тест 18. Оприбутковані одержані виробничі запаси від постачальників.  

Тест 19. Нарахована амортизація на об'єкти основних засобів, що забезпечують 

збут продукції.  

Тест 20. Передано в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети при 

виробництві продукції  



Тестові завдання ІІІ рівня складності  

 

Тест 21. За даними фінансового обліку залишок товарів на торгівельному 

підприємстві на початок місяця становив 25150 тис.грн., торгівельна націнка – 40 %. 

На протязі місяця було придбано товарів на суму 37120 тис.грн. з торгівельною 

націнкою 42,6 % та одержано чистого доходу від продажу товарів на суму 58279 

тис.грн. За звітний місяць на підприємстві адміністративні витрати становили 1700 

тис.грн., а витрати на збут 1000 тис.грн. Визначити фінансовий результат до 

оподаткування діяльності торгівельного підприємства за даними бухгалтерського 

обліку (грн.). 

Тест 22. В системі рахунків бухгалтерського обліку підприємства на протязі 

звітного періоду були здійснені записи господарських операцій (тис. грн.): 1) дебет 

70 – кредит 79 – 2500; 2) дебет 79 – кредит 92 – 200; 3) дебет 79 – кредит 93 – 500; 4) 

дебет 79 – кредит 98 – 250. Визначити суму яка буде формувати господарську 

операцію при закритті рахунку 79. 

Тест 23. На 31.05.20 р. на складі було 545 од. готової продукції за виробничою 

собівартістю 1115 грн. за одиницю. На протязі червня місяця було оприбутковано 

450 од. продукції на загальну суму 480 000 грн. і реалізовано 620 од. за ціною без 

ПДВ – 1800 грн. за одиницю. Ставка ПДВ – 20%. Визначити валовий прибуток від 

реалізації продукції у червні місяці (грн.коп.).  

Тест 24. На 31 березня у підприємства в залишку було 70 листів шиферу за 

обліковою ціною 70,00 грн. за 1 лист. Підприємство протягом квітня придбало ще 

декілька партій шиферу: 03.04. – 90 листів  за обліковою ціною 80,00 грн./лист; 

10.04. – 100 листів – 90,00 грн./лист; 27.04. – 80 листів по 85,00 грн./шт. У квітні 

місяці  було списано на виконання робіт  180 листів шиферу, з них: 12.04 – 

100 листів; 20.04 – 80 листів. Визначити облікову вартість залишку шиферу на 30.04 

за умови застосування на підприємстві методу оцінки запасів ФІФО (грн.). 

Тест 25. Підприємство у квітні місяці має можливість реалізовувати  продукцію 

за ціною без податкового зобов’язання – 70 грн. за одиницю, виробничою 

собівартістю – 50 грн. Щомісяця постійні витрати пов’язані з виробництвом 

продукції будуть становити 15 тис.грн. Визначити точку беззбитковості щодо 

кількості реалізованої продукції у квітні місяці (одиниць). 

Тест 26. Підприємство у березні місяці на виробництво продукції було віднесено 

56117 грн. нарахованої амортизації за основними засобами, пов’язаними з її 

виробництвом. З метою розширення виробництва в кінці березня підприємство 

ввело в експлуатацію додатково один верстат первісною вартістю 370 тис.грн., 

термін експлуатації 5 років, ліквідаційна вартість 10 тис.грн. з прямолінійним 

методом амортизації. Визначити як зміниться сума амортизації на виробництво 

продукції в квітні місяці у зв’язку з використанням введеного в експлуатацію 

додаткового верстата (грн.). 


