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ВСТУП 

Програма вступного іспиту  для вступників на навчання за освітнім 

ступенем «Магістр» спеціальності  071 "Облік і оподаткування" є основним 

науково-методичним документом, що регламентує зміст вступного іспиту. Вона 

спрямована на забезпечення комплексного підходу до оцінки теоретичної та 

практичної підготовки вступників, до виявлення рівня їх знань. 

Метою проведення вступного іспиту є забезпечення конкурсних засад при 

зарахуванні на навчання до Закарпатського угорського інституту імені Ференці 

Ракоці ІІ для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 071 "Облік і 

оподаткування" шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів по 

фахових дисциплінах.  

Предметом вступних випробувань є знання та вміння, набуті абітурієнтами 

при проходженні циклів фахових дисциплін. 

Завданнями вступного випробування є: 

o перевірка розуміння абітурієнтеми програмного матеріалу фахових 

дисциплін професійної підготовки; 

o оцінювання здібності абітурієнтами до творчого використання набутих 

знань; 

o аналіз вміння абітурієнтами сформувати власне ставлення до 

конкретних проблем обліку та оподаткування. 

Програма вступного іспиту охоплює питання з фахових дисциплін: 

 Фінансова звітність підприємств за НП(С)БО; 

 Фінансовий аналіз; 

 Оподаткування; 

 Фінансовий облік за НП(С)БО; 

 Управлінський облік. 

Програма рекомендована абітурієнтам для підготовки до вступних 

випробувань. Детальну інформацію про напрямки підготовки, спеціальності, 

умови вступу, програми та оцінювання вступних випробувань можна отримати 

на сайті Закарпатського угорського інституту імені Ференці Ракоці ІІ 

(http://kmf.uz.ua/). 
Порядок створення, організації та роботи фахової атестаційної комісії 

регламентується Правилами прийому до закладу вищої освіти Закарпатського 

угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ в 2022 році та Положенням про 

приймальну комісію закладу вищої освіти Закарпатського угорського інституту 

імені Ференца Ракоці ІІ. 

Бажаємо абітурієнтам вдалої підготовки до іспитів та успішного вступу 

до закладу вищої освіти! 

http://kmf.uz.ua/
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ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА НП(С)БО 

 

Тема 1.1 Загальні вимоги до фінансової звітності. Регулювання фінансової 

звітності в Україні. Мета та склад фінансової звітності. Якісні характеристики 

та принципи підготовки фінансової звітності. 

 
Тема 1.2. Баланс (Звіт про фінансовий стан). Призначення балансу та його 

структура. Актив балансу. Визначення, оцінка та класифікація активів. 

Особливості оцінки та розкриття в балансі необоротних активів. Склад, оцінка 

та відображення в балансі оборотних активів. Характеристика статей власного 

капіталу та порядок ïx відображення в балансі. Визначення, оцінка та 

класифікація зобов'язань. Особливості оцінки та розкриття в балансі 

довгострокових зобов’язань. Склад поточних зобов’язань та відображення ix у 

балансі. 

 

Тема 1.3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Загальна 

характеристика Звіту про фінансові результати. Визнання, класифікація та 

оцінка доходів i витрат у Звіті про фінансові результати. Визначення чистого 

прибутку (збитку) звітного періоду. Визначення економічних елементів 

операційних витрат. Розрахунок прибутку на акцію. 

 

Тема 1.4. Звіт про pyх грошових коштів. 
 

2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

 

Тема 2.1. Сутність та інформаційне забезпечення фінансового аналізу. 

Сутність і завдання фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення 

фінансового аналізу. Види фінансового аналізу 

 

Тема 2.2. Аналіз активів підприємства. Економічна сутність і структура 

активів підприємства. Аналіз динаміки складу i структури активів 

підприємства. Аналіз складу i структури необоротних активів підприємства. 

Аналіз складу i структури оборотних активів. Аналіз запасів підприємства. 

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства. 

 

Тема 2.3. Аналіз джерел формування капіталу підприємства. Економічна 

сутність i структура джерел формування капіталу підприємства. Аналіз 

динаміки складу i структури джерел фінансових ресурсів. Аналіз складу i 

структури власного капіталу підприємства. Аналіз складу i структури поточних 

зобов’язань. 
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Тема 2.4. Аналіз ліквідності i платоспроможності. Сутність 

платоспроможності i ліквідності та ïx значення. Класифікація активів за 

ступенем ліквідності та пасивів за терміновістю погашення. Показники 

ліквідності та ïx економічна інтерпретація. Методика розрахунку показників 

ліквідності та їх аналіз. 

 

Тема 2.5. Аналіз фінансової стійкості. Сутність фінансової стійкості. Фактори 

впливу на фінансову стійкість. Методика розрахунку та аналіз відносних 

показників фінансової стійкості. 

 

Тема 2.6. Аналіз фінансових результатів i рентабельності діяльності  

підприємства. Економічна сутність i види фінансових результатів. 

Горизонтальний аналіз формування фінансових результатів. Методика 

розрахунку показників рентабельності та ïx аналіз.  

 

Тема 2.7. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства. Поняття та види 

банкрутства підприємства. Причини банкрутства. Методи діагностики 

банкрутства (моделі Альтмана, Тафлера ) та інтерпретація ïï результатів. 

  
3. ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Тема 3.1. Основи оподаткування суб’єктів господарювання в Україні. 
Сутність i суспільне призначення податків. Поняття податку та збору. Функції 

податків, ïx сутність та особливості прояву. Загальнодержавні податки i збори 

та ïx характеристика. Місцеві податки i збори та ïx характеристика.  Елементи, 

що визначаються під час встановлення податків, та їx характеристика. Види 

систем оподаткування: загальна i спрощена. 

 

Тема 3.2. Платники податків, ïx права i обов’язки країні. Види та 

характеристика платників податків. Права та обов’язки платників податків. 

 

Тема 3.3. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Платники 

податку на доходи фізичних осіб. Податкові агенти. Об’єкт та база 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Ставки податку на доходи 

фізичних осіб. Платники, об’єкти та база оподаткування військовим збором. 

Ставки військового збору та порядок його розрахунку. 

 

Тема 3.4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Платники, 

об’єкти та база оподаткування єдиним соціальним внеском на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ставки ЄCB, особливості 

ïx застосування. Терміни сплати та подання звітності з ЄCB. 
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Тема 3.5. Екологічний податок. Сутність та значення екологічного податку. 

Платники, податкові агенти, об’єкт, ставка i база оподаткування екологічного 

податку.  

 

Тема 3.6. Акцизний податок i мито. Платники, об’єкти та база оподаткування 

акцизним податком. Підакцизні товари та ставки. Види, платники та об’єкт 

оподаткування митом, порядок його сплати. Державне мито та порядок його 

справляння 

 

Тема 3.7. Рентна плата. Склад рентної плати. Платники, об’єкт, база, ставки 

оподаткування за рентною платою (водних та лісових ресурсів). 

 

Тема 3.8. Місцеві податки i збори. Склад місцевих податків та зборів. 

Платники, об’єкт, база оподаткування та ставки податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та земельного податку. 

Платники, об’єкт, база, ставки оподаткування та строки подачі звітності i 

сплати туристичного збору. 

 

Тема 3.9. Податок на додану вартість. Сутність податку на додану вартість та 

його платники. Об'єкт оподаткування податком на додану вартість. Операції, 

які звільнені та не е об’єктом оподаткування податком на додану вартість. База 

оподаткування та ставки податку на додану вартість. Порядок визначення суми 

податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету 

a6o відшкодуванню з бюджету. 

 

Тема 3.10. Спрощена система оподаткування. Сутність та значення 

спрощеної системи оподаткування малого підприємництва. Групи платників 

єдиного податку та ïx порівняльна характеристика. Ставки єдиного податку. 

Податкові (звітні) періоди для суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали 

спрощену систему оподаткування. Умови i порядок переходу на спрощену 

систему оподаткування для юридичних осіб. 

 

Тема 3.11. Податок на прибуток підприємства. Сутність та значення податку 

на прибуток підприємства, його законодавче регулювання. Платники податку 

на прибуток підприємства: юридичні особи - резиденти, нерезиденти, особливі 

платники податку на прибуток. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 

підприємства. Ставки податку на прибуток та порядок його обчислення. 

Порядок розрахунку фінансового результату до оподаткування та податку на 

прибуток підприємства. Звільнення від оподаткування податком на прибуток 

підприємства. Порядок розрахунку амортизації основних засобів a6o 

нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування згідно ПКУ. 
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4. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗА НП(С)БО 

 

4.1. Загальнотеоретичні основи фінансового обліку. Сутність та завдання 

фінансового обліку. Характеристика видів обліку. Предмет та об'єкти 

фінансового обліку. Метод фінансового обліку (сутність та складові елементи: 

документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, 

баланс, звітність). Облікова політика підприємства. 

 

4.2. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів. Облік основних засобів. Методи нарахування та 

облік амортизації основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних 

активів. Облік нематеріальних активів. 

 

4.3. Облік запасів. Методи оцінки запасів у разі їх вибуття. Облік виробничих 

запасів. Облік товарів. 

 

4.4. Облік витрат виробництва та виходу продукції. Облік витрат основного 

виробництва та собівартості випуску готової продукції (робіт, послуг). Облік 

готової продукції. 

 

4.5. Облік грошових коштів. Облік готівки в касі підприємства. Облік 

грошових коштів на рахунках в банках. 

 

4.6. Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів. Облік 

довгострокової дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. Порядок визначення та 

облік резерву сумнівних боргів. Облік поточної дебіторської заборгованості за 

розрахунками з підзвітними особами. Облік поточної дебіторської 

заборгованості за розрахунками з різними дебіторами. 

 

4.7. Облік фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових 

інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. 

 

4.8. Облік власного капіталу. Облік зареєстрованого та неоплаченого 

капіталу. Облік резервного капіталу. Облік нерозподілених прибутків 

(непокритих збитків). 

 

4.9. Облік довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банку. 

Облік цільового фінансування. 
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4.10. Облік поточних зобов’язань. Облік короткострокових кредитів банків. 

Облік поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги. Облік поточних 

зобов'язань за розрахунками з оплати праці. Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками з бюджетом (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО, військовий 

збір). Облік поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування (ЄСВ). 

 

4.11. Облік доходів, витрат і фінансових результатів. Визнання та 

класифікація доходів і витрат. Облік доходів за видами діяльності. Облік витрат 

діяльності підприємства. Облік фінансових результатів діяльності. 

 

5. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК. 

 

5.1. Сутність управлінського обліку. Завдання управлінського обліку в 

системі менеджменту. Види інформації для цілей прийняття рішень 

користувачами (історична і прогнозна, фінансова і управлінська інформація).  

 

5.2. Класифікація і аналіз поведінки витрат. Класифікація витрат для цілей: 

оцінки запасів і визначення фінансового результату (витрати на продукцію і 

витрати періоду, прямі і непрямі витрати, основні і накладні витрати), 

прийняття управлінських рішень (змінні і постійні витрати, релевантні і 

нерелевантні витрати, дійсні, альтернативні і диференціальні витрати), 

контролю (контрольовані і неконтрольовані витрати). Аналіз поведінки витрат. 

Змінні і постійні витрати, умовно- змінні і умовно-постійні витрати. 

 

5.3. Системи калькулювання за методами повних і змінних витрат. Цілі і 

сутність калькулювання витрат. Калькулювання собівартості за методом повних 

витрат і методом змінних витрат. 

 

5.4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку (СVР-

аналіз). Мета і методи СVР-аналізу. Розрахунок і інтерпретація точки 

беззбитковості в натуральних одиницях і вартісному вимірі для одного виду 

продукту (товару, роботи, послуги). Розрахунок і інтерпретація обсягу 

діяльності в натуральних одиницях і вартісному вимірі для отримання 

цільового прибутку для одного виду продукту (товару, роботи, послуги). 

 

5.5. Бюджетування на підприємстві. Сутність бюджетування, його організація 

на підприємстві. Види і послідовність складання бюджетів. Зміст операційних і 

фінансових бюджетів і порядок їх складання (бюджет продаж, бюджет 

виробництва, бюджет використання матеріалів і закупівель, бюджет заробітної 
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плати, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет адміністративних і 

збутових витрат, бюджет руху грошових коштів, бюджет інвестицій). 

 

5.6. Облік витрат за центрами відповідальності. Сутність центрів 

відповідальності. Види центрів відповідальності: центри витрат, центри 

прибутку і центри інвестицій. Оцінка ефективності результатів діяльності 

підрозділів за допомогою показників «рентабельність інвестицій» (ROI) і 

«залишковий дохід». 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у 

Закарпатському угорському інституті імені Ференці Ракоці ІІ. 

Вступне випробування проходить письмово не довше 90 хвилин у 

присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).  

Екзаменаційний білет вступного випробування включає  тестові завдання. 

Тестові завдання складаються з 50 завдань, кожне з яких оцінюється 

двома балами. Кожне тестове завдання передбачає 4 варіанти відповідей, лише 

один з яких є правильним. 

Загальна максимальна сума можливо набраних балів дорівнює 100 балам. 

Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться 

оцінювання за такими критеріями:  

- два бали надається за правильну відповідь;  

- нуль балів – за неправильну відповідь.  

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування 

на навчання, якщо оцінка вступного випробування складає не менше 20 балів.  

 

УВАГА! У разі недотримання абітурієнтом принципів академічної 

доброчесності та використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 
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ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

2022 РІК 
 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

 

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (50х2 бали) 
 

Узагальнена структура предметного тесту 

№ Найменування розділу Питома вага розділу 

1. Фінансова звітність підприємств за НП(С)БО 10 % 

2. Фінансовий аналіз 10 % 

3. Оподаткування 10 % 

4. Фінансовий облік за НП(С)БО 10 % 

5. Управлінський облік 10 % 

 

1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА НП(С)БО 

1. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, 

зобов'язання і власний капітал – це: 

A) Баланс; 

B) Звіт про фінансові результати; 

C) Звіт про рух грошових коштів; 

D) Звіт про власний капітал. 

2. Якщо останній день строку подання фінансової звітності припадає на вихідний день, 

то останнім днем строку вважають? 

A) п’ятницю; 

B) понеділок; 

C) наступний за вихідним або святковим день; 

D) наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. 

3. Оцінку та прогноз структури доходів і витрат можна здійснити використовуючи 

інформацію, що міститься у: 

A)  ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; 

B)  ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»; 

C)  ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; 

D)  ф. № 4 «Звіт про власний капітал»  

4. Який з зазначених розділів не міститься в пасиві форми № 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)»: 

A) власний капітал; 

B) доходи майбутніх періодів; 

C) витрати майбутніх періодів; 

D) довгострокові зобов’язання. 

5. Відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку власний капітал 

визначається як: 

A) активи та зобов’язання підприємства; 

B) усе майно підприємства; 
C) необоротні активи та зобов’язання підприємства; 

D) активи за вирахуванням зобов’язань. 
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6. За якою статтею у Звіті про фінансові результати будуть відображені нараховані за 

користування короткотерміновим банківським кредитом відсотки, якщо термін їх 

сплати не перевищує 12 місяців з дати балансу? 

A) витрати на збут; 

B) фінансові витрати; 

C) інші операційні витрати; 

D) інші витрати. 

7. Який із типів змін в балансі викликає збільшення валюти балансу: 

A) перший тип: А1 + Х; А2 - Х 

B) другий тип: П1 + Х; П2 – Х 

C) третій тип: А + Х; П + Х 

D) четвертий тип: А - Х; П – Х 

8. Який із типів змін в балансі викликає зменшення валюти балансу: 

A) перший тип: А1 + Х; А2 - Х 

B) другий тип: П1 + Х; П2 – Х 

C) третій тип: А + Х; П + Х 

D) четвертий тип: А - Х; П – Х 

9. У розділі ІІ Звіту про фінансові результати виділяють наступні елементи операційних 

витрат: 

A) витрати матеріалів, заробітна плата, амортизація та загальновиробничі витрати; 

B) витрати матеріалів, заробітна плата, амортизація, собівартість виготовленої 

продукції та загальновиробничі витрати; 

C) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, утримання з заробітної плати, 

амортизація та загальновиробничі витрати; 

D) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, інші операційні витрати. 

10. До статей, що відображають рух грошових коштів у результаті операційної 

діяльності відноситься: 

A) «надходження від реалізації продукції»; 

B) «отримані відсотки»; 

C) «реалізація фінансових інвестицій»; 

D) «отримані кредити». 

 

2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

 

1. Аналіз фінансового стану підприємства включає: 

A) аналіз фінансових результатів; 

B) аналіз ефективності використання матеріальних та трудових ресурсів; 

C) вертикальний та горизонтальний аналіз балансу, аналіз фінансової стійкості та 

платоспроможності; 

D) аналіз виробництва продукції. 

2. Горизонтальний аналіз балансу передбачає: 

A) визначення валюти балансу; 

B) визначення абсолютних і відносних змін статей балансу за звітний період; 

C) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу; 

D) визначення співвідношення між окремими групами активів і пасивів. 

3. Вертикальний аналіз балансу передбачає: 

A) визначення абсолютних і відносних змін статей балансу за звітний період; 

B) визначення валюти балансу; 

C) розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу; 
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D) визначення співвідношення між окремими групами активів і пасивів. 

4. Коефіцієнт фінансової незалежності відображає: 

A) питому вагу власних джерел в загальній сумі джерел фінансування; 

B) питому вагу зобов’язань в загальній сумі джерел фінансування; 

C) частину власних коштів, які вкладено в господарський оборот; 

D) яка частина активів фінансується за рахунок довгострокових джерел. 

5. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу відображає: 

A) яка частина активів фінансується за рахунок довгострокових джерел; 

B) питому вагу власних джерел в загальній сумі джерел фінансування; 

C) частину власних коштів, які вкладено в господарський оборот; 

D) питому вагу зобов’язань в загальній сумі джерел фінансування. 

6. На основі якого джерела можна розрахувати коефіцієнт вибуття основних засобів 

A) баланс 

B) примітки до річної фінансової звітності 

C) звіт про фінансові результати; 

D) звіт про власний капітал. 

7. На основі якого джерела можна провести аналіз розподілу і використання прибутку 

A) звіт про власний капітал; 

B) баланс; 

C) звіт про фінансові результати; 

D) звіт про рух грошових коштів. 

8. На основі якого джерела можна провести аналіз структури доходів: 

A) баланс; 

B) звіт про власний капітал; 

C) звіт про рух грошових коштів;  

D) звіт про фінансові результати. 

9. На основі якого джерела можна провести аналіз структури витрат звітного періоду: 

A) звіт про рух грошових коштів; 

B) баланс; 

C) звіт про фінансові результати;  

D) звіт про власний капітал 

10.  За даними балансу визначити коефіцієнт фінансової незалежності. 

 
Актив Сум

а 

Пасив Су

ма 

І. Необоротні активи 20000 І. Власний капітал 21000 

ІІ. Оборотні активи, 

в т.ч.   запаси 
15000 

4000 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5000 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 9000 

ІІІ.Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та групи вибуття - 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу та 

групами вибуття 

- 

Баланс 35000 Баланс 35000 

 

A) 0,4 ; 

B) 0,6 ; 

C) 0,74 ;  
D) 1,5 .  
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3. ОПОДАТКУВАННЯ 

 

1. Податкове законодавство України включає:  

A) Конституцію України, Податковий кодекс України, Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  

B) Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, нормативні акти, 

прийняті на виконання Податкового кодексу України;  

C) Конституцію України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, 

міжнародні договори, що регулюють питання оподаткування;  

D) Конституцію України, Цивільний кодекс, Податковий кодекс України, Закон 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  

2. Податок – це: 

A) обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з 

платників податку відповідно до норм податкового законодавства; 

B) обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, 

з умовою отримання ними спеціальної вигоди; 

C) платіж до державного бюджету з метою отримувати можливість використання 

певних ресурсів; 

D) платіж до державного бюджету для фінансування певних конкретних цілей 

держави. 

3. Принцип податкового законодавства, який передбачає, що кожна особа зобов’язана 

сплачувати встановлені Податковим кодексом України, законами з питань митної 

справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями Податкового 

кодексу України, це принцип:  

A) загальності оподаткування;  

B) рівності усіх платників перед законом;  

C) нейтральності оподаткування;  

D) стабільності.  

4. Принцип податкового законодавства, який передбачає, що зміни до будь-яких 

елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до 

початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки, це 

принцип:  

A) загальності оподаткування;  

B) рівності усіх платників перед законом;  

C) нейтральності оподаткування;  

D) стабільності.  

5. Принцип нейтральності в податковому законодавстві України передбачає:  

A) встановлення податків і зборів відповідно до платоспроможності платників 

податків;  

B) встановлення податків і зборів, які не впливають на збільшення або зменшення 

конкурентоспроможності платника податків;  

C) відсутність змін податків і зборів, їх ставок, а також податкових пільг протягом 

бюджетного року;  

D) визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку. 

6. У якому розмірі має право отримувати податкову соціальну пільгу одинока матір, 

яка має дитину до 18 років: 

A) 100% суми загальної пільги; 

B) 150% суми загальної пільги; 

C) 200% суми загальної пільги; 

D) не має права на пільгу. 
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7. Суми утриманого військового збору з виплат працівникам, що входять до фонду 

оплати праці, відображають кореспонденцією рахунків: 

A) Дт 685 – Кт 642; 

B) Дт 661 – Кт 642; 

C) Дт 685 – Кт 641; 

D) Дт 661 – Кт 651. 

8. Суми утриманого військового збору під час виплати винагороди за цивільно-

правовими договорами, відображають кореспонденцією рахунків: 

A) Дт 685 – Кт 642; 

B) Дт 661 – Кт 642; 

C) Дт 685 – Кт 641; 

D) Дт 661 – Кт 651. 

9. Який базовий податковий (звітний) період встановлено Податковим кодексом 

України для подання декларації з екологічного податку:  

A) календарний місяць;  

B) календарний квартал;  

C) календарний рік;  

D) залежить від джерела забруднення, за який сплачується екологічний податок. 

10. Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів: 

A) лісокористувачі – юридичні особи; 

B) лісокористувачі – фізичні особи; 

C) лісокористувачі – підприємці; 

D) усі відповіді правильні 

 

 

4. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗА НП(С)БО 

1. Неоплачений капітал - це: 

А) сума заборгованості корпорації перед власниками; 

B) частина несплаченого боргу корпорації за придбаний необоротний капітал; 

C) сума заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу; 

D) частина заборгованості корпорації за одержані інвестиційні ресурси, спрямовані на 

розширення виробничих потужностей. 
2. Відповідно до Кодексу законів про працю та Закону України «Про оплату праці» 
заробітну плату виплачують працівникам регулярно в робочі дні не рідше якого 
терміну? 

A) одного разу на місяць; 
B) двох  разів на місяць; 
C) трьох разів на місяць;   
D) всі відповіді вірні.   

3. Визначте правильне бухгалтерське проведення , одержано обладнання у фінансову 

оренду. 

A). Дт 152  Кт 531 

B) Дт 11   Кт 531 

C) Дт 531 Кт 611 

D) Дт 952 Кт 684 

4. На які статті зменшується виробнича собівартість продукції? 

А) справедливу вартість супутньої продукції; 

B) вартість зворотних відходів 

C) вартість остаточно забракованої продукції 

D) всі відповіді вірні. 
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5. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу? 

A) виробничої собівартості 

B) витрат виробництва; 

C) собівартості реалізованої продукції; 

D) вартості виправного браку. 

6. Збільшення  економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу – це? 

A) витрати; 

B) доходи; 

C) зобов’язання; 

D) фінансовий результат. 

7. Виберіть з даного переліку, що належить до фінансового доходу.  

A) дивіденди; 

B) доходи від інвестицій в асоційовані підприємства; 

C) дохід від операційної курсової різниці; 

D) дохід від реалізації товарів. 

8. Якщо звітність підприємства оприлюднюється, яка форма організації 

бухгалтерського обліку є неможлива? 

A) самостійне  ведення бухгалтерського обліку власником або керівником 

підприємства; 

B) ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку; 

C) створення бухгалтерської служби; 

D) користування  послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, як ФОПа. 
9. Бухгалтер нарахував амортизацію на об’єкт ОЗ за один місяць прямолінійним 
методом, первісна вартість якого становить 260000, ліквідаційна вартість 10 000 грн., 
термін корисної експлуатації 5 років. Визначте чи правильно нарахована амортизація. 

А) 10 000 грн. 
B) 3200 грн. 
C) 266,67 грн. 
D) 433,37 грн. 

10. Різниця між первісною (переоціненою) вартістю та сумою накопиченої амортизації –
це? 

A) вартість що амортизується; 
B) балансова вартість; 
C) справедлива вартість; 
D) історична вартість. 

5. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

 
1. На виконання яких з наведених процедур не орієнтований управлінський облік: 

A) надання оперативної інформації управлінському персоналу всередині 
підприємства; 

B) визначення результатів діяльності за центрами відповідальності; 
C) складання фінансової та податкової звітності; 
D) калькулювання собівартості продукції?  

2. Питання щодо впровадження управлінського обліку регламентується: 
A) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  
B) Законом України «Про управлінський облік» 
C) Законом України «Про облікову політику підприємства» 
D) всі відповіді вірні. 

3. Який принцип визначає, що кожне підприємство встановлює свої правила організації 
та порядок ведення управлінського обліку. 

A) принцип методологічної незалежності; 
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B) принцип орієнтації обліку на досягнення стратегічних цілей; 
C) принцип результативності означає; 
D) принцип відповідальності. 
 

4. Організація бухгалтерського обліку за центрами відповідальності на підприємстві: 
A) здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність»; 
B) здійснюється на підставі П(С)БО 16 «Витрати»; 
C) залежить від організаційної структури підприємства; 
D) залежить від розподілу (делегування) повноважень між різними рівнями 

управління. 
 

5. При скороченні обсягу виробництва загальні змінні витрати: 
A) збільшаться; 
B) зменшаться; 
C) залишаться незмінними; 
D) немає вірної відповіді 

6. Об’єкт обліку витрат при застосуванні попередільного методу обліку витрат і 
калькулювання: 

А) окреме замовлення; 
B) окремий вид продукції; 
C) окрема стадія виробництва; 
D) група однорідних видів продукції. 

7. Основними (відмітними) рисами безнапівфабрикатного варіанта попередільного 
методу є: 

A) передача напівфабрикатів без калькулювання їх собівартості; 
B) передача напівфабрикатів за їх собівартістю; 
C) наявність статті «Напівфабрикати власного виробництва»; 
D) відсутність статті «Напівфабрикати власного виробництва». 

8. Відправним моментом у формуванні зведеного (головного) бюджету є складання: 
A) бюджету виробництва; 
B) бюджету продажу; 
C) бюджету загальновиробничих витрат; 
D) прогнозного звіту про фінансові результати 
 

9. Обсяг виробництва продукції – 4000 тис. грн.., змінні витрати – 2400 тис. грн., 
постійні витрати – 800 тис. грн.. Критичний обсяг виробництва дорівнює: 

A) 1500 тис. грн.; 
B) 2000 тис. грн.; 
C) 2300 тис. грн. 
D) 2000 тис. грн.  

10. Прибуток, отриманий підприємством від виробництва продукції у звітному році 
складає 1800 тис. грн. При цьому в цеху № 1 виготовлено продукції на 15000 тис. грн., а 
її собівартість – 14300 тис. грн.; в цеху № 2 – 21000 тис. грн. та 19900 тис. грн. 
відповідно. Який з цехів вніс найбільший вклад у досягнення отриманого результату 
від виробничої діяльності: 

A) цех № 1; 
B) цех № 2; 
C) вклад підрозділів однаковий; 
D) немає вірної відповіді.  
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Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 
Вступний іспит  для вступників на навчання  

за освітнім ступенем «Магістр» спеціальності  071 "Облік і оподаткування"  
освітня програма"МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ" 

 
ВАРІАНТ  __ 

 
2022  Кількість балів: 100   /  [       ] 

 

 

Тестові завдання (виберіть одну правильну відповідь і запишіть у таблицю)  

 (50×2=100 балів) 

Фінансова звітність підприємств за НП(С)БО 

1. Квартальна фінансова звітність подається не пізніше … наступного за звітним 
кварталом.: 

A) 15 числа; 
B) 10 числа; 
C) 25 числа; 
D) 31 числа. 
 

2. Розділом  Активу Балансу (Форми № 1) є…  
A) Резервний капітал;  
B) Необоротні активи; 
C) Чистий прибуток;  
D) Кредити банків. 
 

3. Розділом Пасиву Балансу (Форми № 1) є … 
A) Біологічні активи; 
B) Власний капітал;  
C) Гроші та їх еквіваленти; 
D) Основні засоби. 
 

4. Який із видів балансу складається в разі ліквідації підприємства? 
A) зведений; 
B) ліквідаційний; 
C) консолідований; 
D) первинний. 
 

5. В Активі Балансу (Форма № 1) виділяють наступні розділи: 
A) «Необоротні активи», «Оборотні активи», «Власний капітал»; 
B) «Необоротні активи», «Оборотні активи», «Доходи майбутніх періодів»; 
C) «Необоротні активи», «Оборотні активи», «Незавершені капітальні інвестиції»; 
D) «Необоротні активи», «Оборотні активи», «Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття». 
 



  

6. У Пасиві Балансу (Форма № 1) виділяють наступні розділи: 
A) Власний капітал» , «Довгострокові зобов'язання і забезпечення», «Поточні 

зобов'язання і забезпечення», «Витрати майбутніх періодів»; 
B) «Власний капітал», «Довгострокові зобов'язання і забезпечення», «Поточні 

зобов'язання і забезпечення», «Необоротні активи»; 
C) «Власний капітал», «Довгострокові зобов'язання і забезпечення», «Поточні 

зобов'язання і забезпечення», «Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття»; 

D) «Оборотні активи», «Довгострокові зобов'язання і забезпечення», «Поточні 
зобов'язання і забезпечення», «Необоротні активи». 

 
7. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відноситься до… 

A) частини прибутку підприємства; 
B) пасиву Балансу; 
C) активу Балансу; 
D) власного капіталу. 
 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена 
фінансова звітність» встановлює зміст та форму фінансової звітності… 

A) середнього і великого підприємства; 
B) малого і мікропідприємства; 
C) державного і комунального підприємства; 
D) транснаціональних корпорацій. 
 

9. Баланс підприємства складається на ... 
А) кінець останнього дня звітного періоду; 
B) початок останнього дня звітного періоду; 
C) 20-те число звітного періоду; 
D) 10-число звітного періоду. 
 

10. Звітний період підприємства, що ліквідується ... 
А) це період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію; 
B) це 5 місяців; 
C) не повинен перевищувати 16 місяців; 
D) не повинен перевищувати 10 місяців. 
 
Фінансовий аналіз 

11. На основі якого джерела можна розрахувати коефіцієнт вибуття основних засобів 
A) баланс 
B) примітки до річної фінансової звітності 
C) звіт про фінансові результати; 
D) звіт про власний капітал. 
 

12. На основі якого джерела можна провести аналіз розподілу і використання 
прибутку 

A) звіт про власний капітал; 
B) баланс; 
C) звіт про фінансові результати; 
D) звіт про рух грошових коштів. 
 



  

13. На основі якого джерела можна провести аналіз структури доходів: 
A) баланс; 
B)звіт про власний капітал; 
C) звіт про рух грошових коштів;  
D) звіт про фінансові результати. 
 

14. На основі якого джерела можна провести аналіз структури витрат звітного 
періоду: 

A)звіт про рух грошових коштів; 
B) баланс; 
C) звіт про фінансові результати;  
D) звіт про власний капітал 
 

15. За даними балансу визначити коефіцієнт фінансової незалежності. 
 

1 Актив Сума Пасив Сума 

І. Необоротні активи 20000 І. Власний капітал 21000 

ІІ. Оборотні активи, 

в т.ч.   запаси 
15000 

4000 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

5000 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 9000 

ІІІ.Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття - 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу та 

групами вибуття 

- 

Баланс 35000 Баланс 35000 

 

A) 0,4 ; 
B) 0,6 ; 
C) 0,74 ;  
D) 1,5 .  
 

16. За даними балансу визначити коефіцієнт концентрації залученого капіталу. 
2 Актив Сума Пасив Сума 

І. Необоротні активи 20000 І. Власний капітал 21000 

ІІ. Оборотні активи, 

в т.ч.   запаси 
15000 

4000 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

5000 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 9000 

ІІІ.Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

- 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу та 

групами вибуття 

- 

Баланс 35000 Баланс 35000 

 

A) 0,4 ; 
B) 0,6 ; 
C) 2,2 ;  
D) 0,29 . 

 

17. За даними балансу визначити коефіцієнт довгострокового фінансування. 
3 Актив Сума Пасив Сума 

І. Необоротні активи 20000 І. Власний капітал 21000 

ІІ. Оборотні активи, 

в т.ч.   запаси 

15000 

4000 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

5000 



  

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 9000 

ІІІ.Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття - 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу та 

групами вибуття 

- 

Баланс 35000 Баланс 35000 

 

A) 0,6 ; 
B) 1,2 ; 
C) 1,5 ;  
D)  0,74. 
 

18. За даними балансу визначити коефіцієнт маневреності власного капіталу. 
4 Актив Сума Пасив Сума 

І. Необоротні активи 20000 І. Власний капітал 21000 

ІІ. Оборотні активи, 

в т.ч.   запаси 
15000 

4000 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

5000 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 9000 

ІІІ.Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття - 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу та 

групами вибуття 

- 

Баланс 35000 Баланс 35000 

 
A) 0,4 ; 
B) 0,6 ; 
C) 0,74;  
D) 0,29 . 
 

19. За даними балансу визначити коефіцієнт забезпечення запасів робочим 
капіталом. 

5 Актив Сума Пасив Сума 

І. Необоротні активи 20000 І. Власний капітал 21000 

ІІ. Оборотні активи, 

в т.ч.   запаси 
15000 

4000 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

5000 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 9000 

ІІІ.Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

- 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу та 

групами вибуття 

- 

Баланс 35000 Баланс 35000 

 

A) 1,5 ; 
B) 0,6 ; 
C) 0,74;  
D) 0,29 . 
 

20. В яких одиницях виміру визначається рентабельність: 
A) у гривнях; 
B)як коефіцієнт; 
C) у відсотках; 
D)  людино-годинах. 

 



  

 

Оподаткування 
21. На дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник податку зобов’язаний 
скласти податкову накладну та зареєструвати її в : 

A) Реєстрі виданих та отриманих накладних; 
B) Єдиному реєстрі податкових накладних; 
C) Реєстрі платників податку на додану вартість; 
D) Журналі обліку виданих та отриманих податкових накладних. 
 

22. Акцизний податок – це:  
A) прямий податок на споживання підакцизних товарів, що включається до ціни 

таких товарів (продукції);  
B) непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених 

Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції);  
C) прямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених 

Податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції), 
а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з 
деривативами;  

D) немає вірної відповіді. 
 

23. Відповідно до Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать:  
A) спирт етиловий, алкогольні напої, пиво;  
B) тютюнові вироби, пальне, електроенергія;  
C) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли;  
D) всі відповіді вірні. 
 

24. Для визначення сум акцизного податку застосовуються такі види ставок:  
A) пропорційні;  
B) адвалорні;  
C) специфічні, адвалорні, змішані (адвалорні та специфічні одночасно);  
D) прогресивні, регресивні. 
 

25. Базова (основна) ставка податку на прибуток в Україні становить: 
A) 15%; 
B) 18%; 
C) 20%; 
D) 25%. 
 

26. Для яких платників податку на прибуток об’єкт оподаткування може визначатися 
без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці: 

A) у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), 
за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 40 мільйонів гривень; 

B) у яких дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), за 
останній звітний квартал не перевищує 40 мільйонів гривень;  

C) у яких дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), за 
останній річний звітний (податковий) період не перевищує 300 тисяч гривень; 

D) немає вірної відповіді. 
 

27. Що є об’єктом оподаткування екологічним податком: 



  

A) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами; 

B) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
пересувними джерелами; 

C) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід фізичних осіб з джерелом 
його походження в Україні; 

D) прибуток із джерелом походження з України та за її межами. 
 
 

28. Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів: 
A) лісокористувачі – юридичні особи; 
B) лісокористувачі – фізичні особи; 
C) лісокористувачі – підприємці; 
D) усі відповіді правильні 
 

29. Що є об’єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним 
ресурсом України: 

A) кількість каналів зв’язку; 
B) ширина смуги радіочастот; 
C) кількість регіонів,  в яких з здійснюється мовлення; 
D) усі відповіді правильні. 
 

30. Податок на майно складається з: 
A) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
B) транспортного податку; 
C) плати за землю; 
D) усі відповіді правильні. 
 
 
Фінансовий облік за НП(С)БО 
 

31. Що з даного переліку не може бути формами формування статутного капіталу? 
A) грошових коштів, у т. ч. в іноземній валюті;  
B) основних засобів, рухомого та нерухомого майна й інших матеріальних цінностей;  
C)  прав користування землею, водою, природними ресурсами, будинками, 

спорудами;  
D) немає вірної відповіді. 
 

32. Виберіть правильне бухгалтерське проведення «Переведено до складу поточних 
зобов’язань довгострокові зобов’язання, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців 
з дати балансу» 

A) Дт501   Кт684 
B) Дт501   Кт611 
C) Дт621  Кт311 
D) Дт949   Кт684 
 

33. Визначте правильне бухгалтерське проведення , одержано обладнання у 
фінансову оренду. 

A) Дт 152  Кт 531 
B) Дт 11   Кт 531 



  

C) Дт 531 Кт 611 
D) Дт 952 Кт 684 
 

34. На якому рахунку відображаються зобов’язання за облігаціями? 
A) на рахунку 531 
B) на рахунку 523 
C) на рахунку 521 
D) на рахунку 511 
 

35. Визначте, що відноситься до загальновиробничих витрат? 
A) витрати на управління роботою цехів; 
B) витрати на організацію виробництва у цехах; 
C) витрати загальновиробничого характеру; 
D) всі відповіді вірні. 
 

36. Що включає собівартість реалізації 90? 
A) наднормативні витрати: 
B) втрати від браку   
C) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати  
D) всівідповіді вірні. 
 

37. Виберіть з даного переліку, що належить до інших операційних доходів.  
A) дивіденди; 
B) доходи від інвестицій в асоційовані підприємства; 
C) дохід від операційної курсової різниці; 
D) дохід від реалізації товарів. 
 

38. Визначення середньої ціни однотипних запасів, що були на залишку, і тих, що 
надійшли протягом звітного періоду, шляхом ділення сумарної вартості того чи 
іншого виду запасів на їх загальну кількість – це метод? 

A) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; 
B) середньозваженої собівартості; 
C) собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 
D) собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО); 
 

39. Придбання фінансових інвестицій за грошові кошти, виберіть правильне 
бухгалтерське проведення. 

A) Дт 14 Кт 31 
B) Дт 14 Кт 371 
C) Дт 14 Кт 685 
D) Дт 14 Кт 377 
 

40. Здійснено дооцінку фінансових інвестицій, виберіть бухгалтерське проведення: 
A) Дт14 Кт 740 
B) Дт 975 Кт 14 
C) Дт 14 Кт 377 
D) Дт 14 Кт 733 



  

Управлінський облік. 
 

41. Питання щодо впровадження управлінського обліку регламентується: 
A) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  
B) Законом України «Про управлінський облік» 
C) Законом України «Про облікову політику підприємства» 
D) всі відповіді вірні. 
 

42.Що не є методами управлінського обліку? 
A) елементи методу бухгалтерського обліку; 
B) прийоми економічного аналізу  
C) математичні методи 
D) немає вірної відповіді. 
 

43. При скорочені обсягів виробництва загальні постійні витрати: 
A) зменшуються; 
B) збільшуються; 
C) залишаються незмінними; 
D) немає вірної відповіді. 
 

44. За збільшення обсягу діяльності: 
A) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються; 
B) загальна сума змінних витрат збільшується; 
C) загальна сума змінних витрат залишається незмінною; 
D) немає вірної відповіді. 
 

45. Організація бухгалтерського обліку за центрами відповідальності на підприємстві: 
A) здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність»; 
B) здійснюється на підставі П(С)БО 16 «Витрати»; 
C) залежить від організаційної структури підприємства; 
D) залежить від розподілу (делегування) повноважень між різними рівнями 

управління. 
 

46. Фінансовий бюджет не включає: 
A) бюджет інвестицій; 
B) бюджетний баланс; 
C) прогнозний баланс; 
D) бюджет прямих матеріальних витрат  
 

47. Об’єкт обліку витрат при застосуванні позамовного методу обліку витрат і 
калькулювання: 

A) окреме замовлення; 
B) окремий вид продукції; 
C) окремий переділ (стадія) виробництва; 
D) група однорідних видів продукції. 
 

48. Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то 
операційний прибуток підприємства: 

A) зменшується у такому самому розмірі; 



  

B) зменшується на величину більшу, ніж зменшення маржинального доходу; 
C) збільшується у такому самому розмірі; 
D) залишається без змін; 

 
49. Як вплине збільшення постійних витрат на критичний обсяг реалізації: 

A) обсяг продажу збільшиться; 
B) обсяг продажу зменшиться; 
C) обсяг продажу не зміниться; 
D) немає вірної відповіді. 
 

50. Є такі дані про діяльність підприємства обсяг реалізації становить 15 000 одиниць, 
ціна продажу – 10 грн, змінні витрати на одиницю – 3 грн, а постійні витрати – 
35 000 грн. Чому за таких умов дорівнює запас міцності: 

A) 10 000 ; 
B) 100 000; 
C) 5000; 
D) 150 000. 
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