
Тестові завдання 

для визначення рівня знань студентів  

з дисципліни «Бухгалтерський облік» 

Пояснювальна записка 

Тести з дисципліни «Бухгалтерський облік» складено відповідно до 

навчальної програми, затвердженої НМЦ «Укоопосвіта» 08.08.2012 р. 

Мета тестів – визначити та оцінити рівень теоретичної та практичної 

підготовки студентів із дисципліни при проведенні поточного та підсумкового 

контролю. 

Тести включають усі теми дисципліни, їх кількість пропорційна обсягу годин 

за тематичним планом. 

Форма тестів – це завдання, які передбачають наявність кількох варіантів 

відповідей, одна з яких є правильною. 

Відповіді на тести оцінюються в 1 бал. 

Запропоновані тестові завдання можна використовувати як для поточного 

контролю знань із конкретної теми, так і для підсумкового контролю при 

проведення заліку. 

Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з отриманими балами за 

таблицею: 

Відношення кількості набраних балів 
до максимально можливої, % Оцінка 

90 - 100 Відмінно 
70 - 89 Добре 
60 - 69 Задовільно 

Менше 60 Незадовільно 
 

 
  



1.Які є види господарського обліку? 

1.Бухгалтерський, статистичний і податковий. 

2.Оперативний, статистичний і бухгалтерський. 

3.Оперативний, управлінський і статистичний. 

4.Фінансовий, податковий і оперативний. 

 

2.Бухгалтерський облік-це… 

  1.процес виявлення,вимірювання,реєстрації, накопичення, узагальнення, 

зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 

внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. 

  2.процес виявлення,вимірювання та реєстрації окремих фактів господарської 

діяльності підприємства з метою оперативного керівництва ними 

  3.олбік,що здійснюється безпосередньо на місці і забезпечує спостереження та 

реєстрацію господарських операцій для виконання контрольних функцій 

  4.облік,який забезпечує кількісне вимірювання окремих суспільних явищ,що 

вивчаються у взаємозв’язку з їх якісним аспектом. 

 

3.Які вимірники застосовуються в обліку? 

1.Натуральні,трудові,якісні 

2.Натуральні,кількісні,грошові 

3.Натуральні,трудові та грошові 

4.Трудові,кількісні,якісні 

 

4.Який нормативний документ визначає принцип БО? 

1.Закон України «Про БО та фінансову звітність в Україні» 

2.Закон України «Про аудиторську діяльність» 

3.П(С)БО 

4.Інструкція про застосування плану рахунків БО. 

 

  



5.Що є предметом БО? 

1.Окремі господарські операції підприємства за звітній період. 

2.Факти,явища та господарські процеси. 

3.Господарська діяльність підприємства,що складається з окремих господарських 

операцій,у результаті яких змінюються склад господарських засобів і джерела їх 

утворення. 

4.Усі відповіді правильні. 

 

6.Які елементи методу БО підтверджують первинне спостереження? 

1.Оцінка та калькуляція. 

2.Рахунки та подвійний запис. 

3.Документація та інвентаризація. 

4.Баланс та звітність. 
 

7.За якими ознаками класифікують засоби суб’єкта господарювання? 

1.За складом і розміщенням. 

2.За джерелами утворення. 

3.За цільовим призначенням. 

4.Усі відповіді правильні. 
 

8.Як класифікують господарські засоби за складом і розміщенням? 

1.Необоротні та оборотні активи. 

2.Оборотні активи та власний капітал. 

3.Необоротні активи та зобов’язання. 

4.Оборотні активи та зобов’язання. 
 

9.Як називається складова балансу,що характеризує групу економічно 

однорідних господарських засобів або джерел їх утворення. 

1.Актив. 

2.Пасив. 

3.Капітал. 

4.Стаття бухгалтерського балансу. 



 

10.Які розділи включає актив балансу? 

1.Власний капітал,довгострокові зобов’язання та необоротні активи. 

2.Оборотні активи,необоротні активи та витрати майбутніх періодів. 

3.Оборотні активи,витрати майбутніх періодів,поточні зобов’язання. 

4.Необоротні активи,оборотні активи,доходи майбутніх періодів. 

 

11.Які розділи містить пасив балансу? 

1.Власний капітал,забезпечення наступних витрат і платежів,довгострокові 

зобов’язання,поточні зобов’язання та доходи майбутніх періодів. 

2.Власний капітал,зобов’язання та необоротні активи. 

3.Довгострокові зобов’язання,поточні зобов’язання та оборотні активи. 

4.Власний капітал,зобов’язання та витрати майбутніх періодів. 

 

12.Бухгалтерський баланс,відповідно до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»,визначається як… 

1.Звіт,що відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом 

звітного періоду. 

2.Звіт про доходи,витрати та фінансові результати діяльності підприємства. 

3.Звіт про фінансовий стан підприємства,що відображає на певну дату його 

активи,зобов’язання та власний капітал. 

4.Звіт,що відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті 

діяльності підприємства у звітному періоді. 

13.Форма балансу в Україні визначається… 

1.Кожним підприємством самостійно. 

2.П(С)БО 2 «Баланс». 

3.Керівником і головним бухгалтером підприємства. 

4.Спеціальною інструкцією. 

 

  



14.Що входить до складу активів? 

1.Товари                                                      3.Кредити банку 

2.Зобов’язання                                            4.Доходи майбутніх періодів 

 

15.Що не належить до джерел утворення засобів? 

1.необоротні активи                                   3.прибуток 

2.поточні зобов’язання                               4.Власний капітал  

 

16.Які із нижченаведених активів є оборотними? 

1.нематеріальні активи                               3.Виробничі запаси                      

2.основні засоби                                          4.Незавершене будівництво 

 

17.До якого типу змін у балансі стосується така операція:на складі 

оприбутковано товари,що надійшли від постачальника у сумі 1500 грн. 

1.ІІІ тип.     2.І тип.     3.ІV тип.     4.ІІ тип. 
 

18.Дайте визначення поняття «рахунки БО». 

1.Це спосіб оперативного контролю за господарськими засобами підприємства. 

2.Це спосіб накопичення та зберігання інформації про об’єкти БО. 

3.Це спосіб групування і поточного відображення у грошовій оцінці господарських 

операцій підприємства,унаслідок яких змінюється склад засобів та їх джерела. 

4.Це спосіб грошового виміру господарських засобів. 
 

19.Як поділяють рахунки БО  по відношенню до балансу? 

1.Активні та синтетичні                  3.Пасивні та аналітичні 

2.Активні та пасивні                        4.Синтетичні та аналітичні 
 

20.Що відображає сальдо на рахунку? 

1.Початковий стан об’єкта обліку. 

2.Збільшення суми господарських засобів. 

3.Зменшення суми джерел утворення господарських засобів. 

4.Рух об’єкта обліку. 



 

21.Як називається ліва сторона рахунка? 

1.Кредит 

2.Актив 

3.Пасив 

4.Дебет 

 

22.Що визначається щомісяця на рахунках БО? 

1.Підсумки,тобто обороти 

2.Кінцув сальдо 

3.Обороти та кінцеві сальдо 

4.Обороти та початкові сальдо 

 

23.Що показує кредитовий оборот за активним рахунком? 

1.Збільшення сум господарських засобів підприємства. 

2.Збільшення суми власного капіталу. 

3.Зменшення суми господарських засобів. 

4.Зменшення суми власного капіталу та зобов’язань. 

 

24.Пасивні рахунки призначені для обліку… 

1.основних засобів 

2.капіталу та зобов’язань 

3.дебіторської заборгованості 

4.витрат майбутніх періодів 

 

25.Подвійний запис на рахунках-це відображення господарської операцій… 

1.по дебету рахунка та кредиту іншого рахунка 

2.по дебету та кредиту одного рахунка 

3.по дебету одного рахунка та кредиту іншого рахунка в однаковій сумі 

4.по дебету одного рахунка та кредиту іншого рахунка і різних сумах 

 

26.Що є підставою для здійснення записів на рахунках. 



1.Документ,що підтверджує господарську операцію 

2.Усна вказівка головного бухгалтера 

3.Письмовий дозвіл керівника 

4.Усі відповіді правильні 

 

27.Оборотні відомості-це спосіб… 

1.відображенн господарських операцій 

2.узагальнення даних поточного БО 

3.складання фінансової звітності 

4.ведення синтетичного та аналітичного обліку 

 

28.Що являє собою План рахунків БО? 

1.Це таблиця,що відображає актив і пасив 

2.Це таблиця,в якій згруповано рахунки 

3.Це перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-

господарської діяльності у БО 

4.Правильної відповіді немає 

 

29.Чим має бути оформлено кожну господарську операцію? 

1.Первинним документом                  2.Записом на рахунках БО 

3.Рішенням адміністрації                   4.Протоколом зборів акціонерів 

 

30.Визначте первинні документи. 

1.письмові свідоцтва окремих фактів підприємницької діяльності 

2.метод суцільного та безперервного документування 

3.письмові свідоцтва,що фіксують та підтверджують господарські 

операції,включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення 

4.електронні документи 

 

  



31.Як називаються показники документа? 

1.символами                                         2.реквізитами 

3.кодами                                               4.критеріями 

 

32.Як поділяються документи за призначенням? 

1.на зовнішні та внутрішні 

2.на первинні та зведені 

3.на розпорядчі,виконавчі,комбіновані та бухгалтерського оформлення 

4.на разові та накопичувальні 

 

33.Яким способом можна виправляти помилки в первинних документах? 

1.способом «червоного сторно»                           3.із допомогою коректора 

2.коректурним способом                                      4.із допомогою гумки 

 

34.Що є підставою для здійснення записів до облікових регістрів? 

1.перевірені та прийняті бухгалтером первинні документи  

2.перевірені,прийняті та по-бухгалтерськи опрацьовані первинні та зведені 

документи 

3.прийняті бухгалтером зведені документи 

4.правильно оформлена документація 

 

35.Яким способом можна виправити помилку в обліковому регістрі ,якщо 

бухгалтер неправильно склав кореспонденцію рахунків? 

1.коректурним способом                               3.способом додаткового проведення 

2.способом «червоного сторно»                   4.усі відповіді правильні       

 

36.Спрощену форму БО застосовують… 

1.малі підприємства                                        3.бюджетні установи 

2.банки                                                             4.великі підприємства             

 

  



37.Основні засоби-це…. 

1.матеріальні активи                                        3.власний капітал 

2.оборотні активи                                             4.зобов’язання підприємства 

 

38.Що належить до ОЗ? 

1.товари,сировина,обладнання 

2.комп’ютерна техніка,готова продукція,МШП 

3.будівлі,споруди,транспортні засоби 

4.обладнання,будівлі,готова продукція 

 

39.Як визначається залишкова вартість об’єкта ОЗ? 

1.як різниця між первісною вартістю та сумою зносу 

2.як різниця між ліквідаційною вартістю та сумою зносу 

3.як різниця між справедливою вартістю та сумою зносу 

4.як різниця між вартістю,що амортизується,та сумою зносу 

 

40.На підставі якого первинного документа проводиться зарахування об’єкта 

ОЗ на баланс підприємства? 

1.на підставі видаткової накладної 

2.на підставі акта приймання-передачі ОЗ 

3.на підставі рахунка-фактури 

4.на підставі акта на списання ОЗ 

 

41.Який документ складає комісія при ліквідації ОЗ? 

1.акт приймання-передачі ОЗ 

2.видаткову накладну 

3.акт на списання ОЗ 

4.рахунок-фактуру 

 

  



42.До яких активів належать запаси? 

1.до необоротніх активів 

2.до оборотніх активів 

3.до власного капіталу 

4.до доходів майбутніх періодів 

 

43.До запасів включають… 

1.будівлю,готову продукцію,товари 

2.товари,готову продукцію,обладнання 

3.товари,готову продукцію,сировину 

4.будівлі,сировину,обладнання 

 

44.Які запаси відносять до МШП? 

1.запаси,що використовуються підприємством постійно 

2.запаси,що використовуються підприємством більше одного року 

3.запаси,що використовуються підприємством не більше одного року 

4.запаси,що використовуються підприємством один раз у місяць 

 

45.Які первинні документи використовують при оприбуткуванні МШП? 

1.товарно-транспортну накладну,рахунок-фактуру й акт приймання-передачі 

2.товарно-транспортну накладну,рахунок-фактуру та видаткову накладну 

3.рахунок-фактуру,довіреність і видаткову накладну 

4.видаткову накладну,податкову накладну та довіреність 

 

46.Який документ підтверджує здачу виторгу інкасатору? 

1.прибутковий касовий ордер                                 3.супровідна відомість 

2.видатковий касовий ордер                                    4.видаткова накладна 

 

  



47.Які прибуткові документи підтверджують надходження товарів і тари від 

постачальника? 

1.товарно-транспортні накладні,податкові накладні,рахунки-фактури 

2.товарно-транспортні накладні,рахунки-фактури,видаткові накладні 

3.рахунки-фактури,видаткові накладні,довіреності 

4.видаткові накладні,податкові накладні,довіреності 

 

48.Яким документом комісія оформлює бій,лом,псування товарів? 

1.видатковою накладною                                    2.звітом 

3.актом                                                                  4.доповідною запискою 

 

49.У якому документі МВО відображає залишки та рух товарів і тари? 

1.У товарному або товарно-грошовому звіті 

2.У касовому звіті 

3.У звіті про рух готових виробів 

4.У звіті про рух матеріалів 

 

50.Товарний або товарно-грошовий звіт складається… 

1.один раз на місяць 

2.два рази на місяць 

3.щожня 

4.у строки,встановлені організацією 

 

51.Що розміщено на зворотній стороні товарно-грошового звіту? 

1.відомість руху тари 

2.відомість руху готівки 

3.відомість руху окремих видів товарів 

4.відомість руху МШП 

 

  



52.У якому документі інвентаризаційна комісія робить запис про фактичну 

наявність товарів та тари? 

1.в акті відповідної форми 

2.у порівняльній відомості 

3.в інвентаризаційному описі 

4.у прибутковій накладній 
 

53.Як контролюється якість проведення інвентаризації? 

1.шляхом повторної інвентаризації 

2.проведенням експертної оцінки 

3.щляхом контрольної перевірки 

4.проведенням лабораторного дослідження 
 

54.У якому документі зазначають результати інвентаризації товарів і тари в 

магазині 

1.у порівняльній відомості 

2.в акті результатів інвентаризації 

3.в інвентаризаційному описі 

4.у бухгалтерській довідці 
 

55.Надлишок товарів,виявлений під час інвентаризації… 

1.документально не оформлюється 

2.розподіляється між усіма членами комісії 

3.зараховується в дохід підприємства 

4.є власністю МВО 
 

56.У якому документі визначають кінцеву продажну ціну страви? 

1.у калькуляційній картці                          3.в акті 

2.у меню                                                      4.у відомості 
 

  



57.Кухар складає звіт… 

1.щодня                                                       3.один раз на місяць 

2.один раз на тиждень                               4.один раз на десять днів 
 

58.Які документи підтверджують реалізацію продукції власного виробництва? 

1.акти та забірні листи 

2.акти та касові ордери 

3.акти та розрахунки 

4.акти та довідки 
 

59.Як комірник визначає залишок товарів і продукції на кінець звітного періоду? 

1.залишки на початок –разом вибуло 

2.залишок на початок звітного періоду+разом надійшло-разом вибуло  

3.залишок на початок+разом надійшло 

4.разом надійшло-разом вибуло 
 

60.Готівка,кошти на рахунках та депозити до запитання-це… 

1.валюта 

2.засоби платежу 

3.грошові засоби 

4.грошові кошти 
 

61.Грошові кошти зберігаються в касі підприємства на кінець робочого дня у… 

1.необмеженій сумі 

2.сумі,встановленій керівником 

3.межах одноденної потреби 

4.межах встановленого ліміту 
 

62.Які первинні документи підтверджують рух готівки в касі? 

1.плтіжне доручення 

2.цінні папери 

3.квитанції 

4.касові ордери 



 

63.На підставі якого документу банк здійснює зарахування платежів від 

покупця на поточний рахунок? 

1.на підставі прибуткового касового ордеру 

2.на підставі чеку 

3.на підставі векселя 

4.на підстав платіжного доручення 

 

64.Рух грошових коштів на поточному рахунку відображається банком у… 

1.виписці банку 

2.відомості 

3.платіжному дорученні 

4.грошовому чеку 

 

65.Підзвітні особи-це… 

1.працівники даного підприємства,які отримали грошові кошти з каси підзвіт 

2.працівники даного підприємства,яким видано позику 

3.позаштатні працівники підприємства 

4.працівники підприємства,яким видають заробітну плату 

 

66.Який документ видають працівнику при направленні його у відрядження? 

1.розпорядження 

2.наказ 

3.посвідчення 

4.письмовий дозвіл 

 

67.Який документ подає підзвітна особа по закінченню відрядження? 

1.акт виконаних робіт 

2.звіт про використання коштів,виданих на відрядження або підзвіт 

3.касовий звіт 

4.товарний звіт 

 



68.На які види поділяється власний капітал? 

1.на статутний капітал,пайовий капітал,резервний капітал та поточні зобов’язання 

2.на статутний капітал,пайовий капітал,резервний капітал,нерозподілений прибуток 

3.на статутний капітал,пайовий капітал,резервний капітал та довгострокові 

зобов’язання 

4.на статутний капітал,пайовий капітал,резервний капітал та забезпечення 

 

69.Постачальники-це… 

1.юридичні особи,які виконують будівельно-монтажні роботи згідно з договором 

підряду 

2.фізичні та юридичні особи,які здійснюють постачання товарно-матеріальних 

цінностей 

3.фізичні та юридичні особи,які потребують інформації про діяльність підприємства 

для прийняття рішення 

4.фізичні та юридичні особи,які внаслідок минулих подій заборгували підприємству 

певні суми грошових коштів 

 

70.Дайте визначення «заробітна плата»… 

1.це винагорода за виконання окремих доручень адміністрацією 

2.це винагорода за креативність у роботі 

3.це винагорода,обчислена,як правило,у грошовому вимірнику,яку за трудовим 

договором власник виплачує працівнику за виконану роботу 

4.це винагорода за отриманий рівень кваліфікації 

 

71.Які відсотки виплачуються при нарахуванні допомоги з тимчасової втрати 

працездатності,залежно від страхового стажу? 

1.до 5 років-60%; до 8 років-80%; більше 8 років-100% 

2.до 3 років-50%; до 7 років-70%; більше 7 років-100% 

3.до 5 років-50%; до 8 років-80%; більше 8 років-100% 

4.до 6 років-60%; до 10 років-80%; більше 10 років-100% 

 

  



72.Який мінімальний строк відпустки? 

1.18 календарних днів 

2.24 календарних днів 

3.28 календарних днів 

4.30 календарних днів 

 

73.Яке основне джерело доходів на підприємствах торгівлі? 

1.виручка від реалізації товарів 

2.виручка від реалізації торговельного обладнання 

3.виручка від реалізації виробничих запасів 

4.виручка від реалізації нематеріальних активів 

 

74.Як визначається чистий дохід від реалізації товарів? 

1.отриманий дохід мінус належна сума непрямих податків 

2.отриманий дохід плюс належна сума податків 

3.отриманий дохід мінус сума витрат 

4.отриманий дохід плюс сума витрат 

 

75.Прибуток,згідно П(С)БО,-це… 

1.перевищення витрат від суми доходу,для отримання якого було здійснено ці 

витрати 

2.сума,на яку доходи перевищують витрати 

3.сума грошових коштів,отримана внаслідок здійснення фінансово-господарської 

діяльності 

4.дохід майбутнього періоду 

 

76.Прибуток підприємства розподіляється… 

1.один раз у місяць 

2.шомісяця 

3.один раз у квартал 

4.не підлягає розподілу 

 



77.Метою складання фінансової звітності є… 

1.надання інформації адміністрації підприємства 

2.надання повної,правдивої та неупередженої інформації користувачам 

3.надання інформації податковим органам 

4.надання інформації правоохоронним органам 

 

78.На яку дату складається баланс? 

1.на початок дня наступного звітного періоду 

2.на 15-те число кожного місяця 

3.на 25-те число останнього місяця звітного періоду 

4.на кінець останнього дня звітного періоду 

 

79.Хто підписує бухгалтерську відомість? 

1.керівник 

2.головний бухгалтер 

3.кервник та головний бухгалтер 

4.підписи посадових осіб не передбачено формами звітності 

 

80.Річна фінансова звітність складається… 

1.у гривнях та копійках 

2.тільки у гривнях 

3.в умовних грошових одиницях 

4.у тисячах гривень із застосуванням правил округлення 

 

  


