
ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ 

вступного випробування за фахом при зарахуванні на навчання до 

Поліського національного університету для здобуття освітнього ступеня 

«Бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»  

на освітню програму  «Облік і оподаткування» 

 

Тестові завдання І рівня складності  

 

Розподіліть об’єкти обліку на активи та пасиви (у відповідях вказати 

позначення відповідно «а» або «п»)  

Тест 1. Легковий автомобіль. 

Тест 2. Заборгованість підприємства перед працівниками по заробітній платі. 

Тест 3. Резерв відпусток. 

Тест 4. Знос основних засобів. 

Тест 5. Заборгованість покупців перед підприємством. 

Тест 6. Резервний капітал. 

Тест 7.  Довгострокові кредити банків. 

Тест 8. Цільове фінансування. 

Тест 9. Незавершене виробництво. 

Тест 10. Витрати на незавершене будівництво. 

 

Тестові завдання ІІ рівня складності  

На якому синтетичному рахунку бухгалтерського обліку, формується 

інформація щодо:  

(вказати код рахунку) 

Тест 11. Сировини та матеріалів.  

Тест 12. Витрат виробництва.  

Тест 13. Готової продукції на складі.  

Тест 14. Заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства.  

Тест 15. Фінансових результатів.  

 

Вкажіть шифр кредиту рахунку за наступними господарськими операціями:  

(шифр рахунку) 

Тест 16. Введено в експлуатацію легковий автомобіль..  

Тест 17. Нараховано амортизацію на основні засоби загальногосподарського 

призначення.  

Тест 18. Оприбуткована готова продукція за виробничою собівартістю.  

 

Вкажіть шифр дебету рахунку за наступними господарськими операціями: 

(шифр рахунку) 

 

Тест 19. Списано готову продукцію реалізовану покупцям.  

Тест 20. Списано визначений фінансовий результат (прибуток, збиток) від 

реалізації продукції.  

 



Тестові завдання ІІІ рівня складності  

 

Тест 21. При виробництві готової продукції в червні місяці 2020 року на 

підприємстві на початок місяця незавершене виробництво становило 9254 грн., на 

кінець – 12232 грн., поточні витрати за місяць 299043 грн., кількість готової 

продукції 795 од. Визначити виробничу собівартість одиниці готової продукції 

(грн.коп.).  

Тест 22. Загальновиробничі витрати структурного підрозділу підприємства в 

червні 2015 року  при виробництві продукції «А» і «Б» становили 81200 грн. 

Розподіл загальновиробничих витрат на виробництво продукції здійснюється 

пропорційно суми оплати праці, яка була нарахована на продукцію «А» 140220 грн. 

і продукцію «Б» 109432 грн. Визначити суму загальновиробничих витрат списаних 

на виробництво продукції «А» (грн.коп.).  

Тест 23. На балансі підприємства станом на 31.12.2019 р. знаходиться верстат 

первісною вартістю 595636 грн., знос – 234152 грн. Визначити залишкову вартість 

верстату (грн.). 

Тест 24. Пробіг вантажного автомобіля в процесі господарської діяльності на 

підприємстві у січні 2020 р. становив 32 тис. км. Норма амортизації автомобіля на 1 

тис. км пробігу – 1500 грн. Визначити суму зносу вантажного автомобіля за січень 

місяць 2020 року (грн.). 

Тест 25. В травні місяці 2020 року на виробництво готової продукції було 

списано 74 м
3
 дощок за обліковою ціною 800 грн. за 1 м

3
. Визначити виробничі 

витрати підприємства від використання дощок про виготовленні готової продукції. 

Тест 26. В березні місяці 2020 року підприємство реалізувало 500 одиниць 

готової продукції за ціною з ПДВ 600 грн. за одиницю. Ставка ПДВ – 20%. 

Виробнича собівартість одиниці готової продукції 200 грн. Визначити валовий 

прибуток підприємства від реалізації готової продукції (грн.). 

 


