
ВАРІАНТ 1 

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на: 

а) фінансовий, податковий, управлінський; 
б) оперативний, статистичний, бухгалтерський; 
в) бухгалтерський, виробничий, управлінський; 
г) немає правильної відповіді. 

2. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття: 

а) податковий облік; 
б) фінансовий облік; 
в) господарський облік; 
г) немає правильної відповіді. 

3. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику 
якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах 
часу і простору, називається: 

а) аналітичним; 
б) зведеним; 
в) статистичним; 
г) немає правильної відповіді. 

4. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета 
бухгалтерського обліку: 

а) стан господарських засобів, їх використання і результати, 
узагальнені для потреб управління; 
б) стан і використанні засобів підприємства у процесі відтворення; 
в) факти господарської діяльності з одного боку і процес відтворення з 
іншого; 
г) всі наведені твердження є визначеннями предмета бухгалтерського 
обліку? 

5. Яке з наведених нижче тверджень про предмет бухгалтерського 
обліку правильнее: 

а) визначення предмета бухгалтерського обліку законодавчо 
регламентоване і визначається в Законі України "Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність"; 
б) поняття предмета бухгалтерського обліку в науковій літера турі 
відсутнє; 
в) у науковій літературі існує багато визначень предмета 



бухгалтерського обліку; 
г) жодне з тверджень не можна вважати правильним? 

6. Доповніть речення: "Предмет бухгалтерського обліку скла 
дається з окремих складових, які називаються...": 

а) джерелами господарських засобів; 
б) об'єктами бухгалтерського обліку; 
в) активами; 
г) господарськими процесами. 

7. Баланс включає інформацію про грошову оцінку: 

а) активів, господарських засобів, витрат; 
б) доходів і витрат, зобов'язань; 
в) активів, капіталу та зобов'язань; 
г) джерел господарських засобів, витрат, доходів. 

8. Баланс відображає інформацію: 

а) станом на певну дату; 
б) за певний період; 
в) станом на певну дату і за період; 
г) немає правильної відповіді. 

9. Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, 
називається: 

а) розділом пасиву балансу; 
б) статтею зобов'язань; 
в) активом; 
г) пасивом. 

10. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними: 

а)  найменування підприємства; 
б) номер поточного рахунка підприємства; 
в)  порядковий номер документа; 
г)  немає правильної відповіді. 

11. Хто несе відповідальність за достовірність даних, що 
містяться в документі: 

а)  керівник; 
б)  головний бухгалтер; 



в)  особи, які підписують документ; 
г)  касир. 

12. Чи допускаються виправлення в первинних документах: 

а)  не допускаються; 
б) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах; 
в)  допускаються; 
г)  залежить від того, хто їх робить. 

13. Господарські операції безпосередньо відображаються: 

а)  на рахунках; 
б) в балансі; 
в)  на рахунках і в балансі одночасно; 
г)  у звіті про фінансові результати. 

14.  Спосіб групування і поточного відображення за певними озна 
ками наявності та руху засобів підприємства і їх джерел та госпо 
дарських процесів — це: 

а) баланс; 
б) подвійний запис; 
в)рахунки; 
г) інвентаризація. 

15. Термін "кредит" латинською означає: 

а)  "він винен"; 
б)  "мінус"; 
в)  "він вірить"; 
г)  "баланс". 

16. З якою метою здійснюють класифікацію рахунків бухгалтер 
ського обліку: 

а)  для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського об ліку 
від аналітичних; 
б) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку; 
в)  для поділу рахунків на балансові й позабалансові; 
г)  всі відповіді правильні? 

17. Якому принципу класифікації рахунків бухгалтерського об ліку 
відповідає таке твердження: "Рахунки бухгалтерського обліку 
розміщують за ступенем впливу на обсяг і структуру активів і 
джерел, стадій кругообороту капіталу та результатів діяльності": 



а)  повноти; 
б) ідентифікації діяльності; 
в)  істотності; 
г)  мобільності? 

18. Як класифікують рахунки бухгалтерського обліку відповідно 
до балансу: 

а) аналітичні, синтетичні, субрахунки; 
б) активні, пасивні, позабалансові; 
в) постійні й тимчасові; 
г)  немає правильної відповіді? 

19. Оборотні засоби підприємства характеризують такі рахунки: 

а) 23, 25,19; 
6) 21,503,40; 
в) 301, 22, 25; 
г)  285, 332, 71. 

20. Власний капітал характеризують такі рахунки: 

а) 23, 40, 50; 
б) 423, 472, 493; 
в) 37, 441, 51; 
г) 40, 47, 50. 

21. До якого класу належать такі рахунки: "Витрати палива і 
енергії", "Витрати сировини і матеріалів", "Витрати на оплату 
праці": 

а)  клас 7; 
б)  клас 8; 
в)  клас 9; г)  немає правильної відповіді. 

22. Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки 
поділяють: 

а) активні й пасивні; 
б) закриті й відкриті; 
в) синтетичні й аналітичні; 
г)  немає правильної відповіді. 

23. Рахунки, призначені для обліку економічно однорідних груп 
засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовому 
вимірни ку, називають: 



а)  синтетичними; 
б)  аналітичними; 
в)  синтетично-аналітичними; 
г)  відкритими. 

24. Грошові, натуральні й трудові вимірники використовують у: 

а)  синтетичному обліку; 
б)  аналітичному обліку; 
в)  і в синтетичному, і в аналітичному обліку; 
г)  поточному обліку. 

25. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за 
кріплена в: 

а) Законі України "Про податкову службу"; 
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні"; 
в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку; 
г) Конституції України. 

26. Інвентаризацію на підприємстві проводить: 

а)  керівник підприємства з головним бухгалтером; 
б) контролюючий державний орган; 
в)  спеціально створена інвентаризаційна комісія; 
г)  трудовий колектив. 

27. Принцип своєчасності передбачає: 

а)   проведення інвентаризації за встановленими нормативними 
(плановими) строками; 
б)  проведення інвентаризації в день виявлення факту розкрадання; 
в) проведення інвентаризації до складання річного звіту; 
г)  немає правильної відповіді. 

28. Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу: 

а) здійснено дооцінку основних засобів; 
б) погашено кредит банку; 
в) отримано цільове фінансування з бюджету; 
г) проведено попередню оплату за товари? 

29. Який з наведених показників зменшиться в результаті опера 
ції "Отримана довгострокова позика банку": 



а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
б) коефіцієнт покриття; 
в) коефіцієнт фінансової незалежності; 
г) жоден із наведених? 

30. Який з наведених показників зміниться в результаті такої 
операції "Проведена попередня оплата за матеріали": 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
б) коефіцієнт покриття; 
в) коефіцієнт фінансової незалежності; 
г) коефіцієнт ліквідності? 

31. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів 
фактичним даним, необхідно: 

а) своєчасно складати звітність; 
б) проводити інвентаризацію; 
в) відкрити бухгалтерські рахунки; 
г) мати у штатному розкладі посаду аудитора. 

32. Суть оцінки полягає: 

а) у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів 
активів; 
б) в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий; 
в) в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у про цесі 
виготовлення продукції; 
г) у проведенні перевірок наявного майна. 

33. Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським 
процесом, забезпечує: 

а) калькуляція; 
б) система рахунків; 
в) суцільна документація; 
г) періодична інвентаризація. 

34. Як наукова та навчальна дисципліна бухгалтерський облік 
жодного відношення не має до: 

а) теорії економічного аналізу; 
б) математичного моделювання; 
в) геології; 
г) фінансового права. 



35. Доповніть речення: "Бухгалтерський облік є основою для 
вивчення таких дисциплін...": 

а) економічна теорія, економічна політика; 
б) менеджмент та маркетинг; 
в) аудит, ревізія і контроль; 
г) теорія ймовірностей, математична статистика. 

36. Бухгалтерський облік входить у групу: 

а) гуманітарних дисциплін; 
б) природничих дисциплін; 
в) фундаментальних дисциплін; 
г) економічних. 

37. Не є етапами (стадіями) господарського обліку: 

а) спостереження, вимірювання; 
б) групування і узагальнення; 
в) реєстрація фактів господарського життя; 
г) немає правильної відповіді. 

38. Упорядкована і регламентована система збирання, вимірюван 
ня, обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт ко 
ристувачам для прийняття управлінських рішень — це: 

а) одне з відомих визначень бухгалтерського обліку; 
б) визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі Украї ни "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; 
в) визначення завдання курсу "Теорія бухгалтерського обліку"; 
г) немає правильної відповіді. 

39. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники: 

а) грошові; 
б) натуральні; 
в) трудові; 
г) всі зазначені вище. 

40. Натуральні вимірники використовуються для: 

а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей; 
б) розрахунку погодинної заробітної плати; 
в) складання фінансової звітності; 
г) немає правильної відповіді 



 

ВАРІАНТ 6 

1. Натуральні вимірники використовуються для: 

а) аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей; 
б) розрахунку погодинної заробітної плати; 
в) складання фінансової звітності; 
г) немає правильної відповіді. 

2. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники: 

а) грошові; 
б) натуральні; 
в) трудові; 
г) всі зазначені вище. 

3. Упорядкована і регламентована система збирання, вимірюван 
ня, обробки та передачі інформації про господарюючий суб'єкт ко 
ристувачам для прийняття управлінських рішень — це: 

а) одне з відомих визначень бухгалтерського обліку; 
б) визначення бухгалтерського обліку, наведене в Законі Украї ни "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; 
в) визначення завдання курсу "Теорія бухгалтерського обліку"; 
г) немає правильної відповіді. 

4. Не є етапами (стадіями) господарського обліку: 

а) спостереження, вимірювання; 
б) групування і узагальнення; 
в) реєстрація фактів господарського життя; 
г) немає правильної відповіді. 

5. Бухгалтерський облік входить у групу: 

а) гуманітарних дисциплін; 
б) природничих дисциплін; 
в) фундаментальних дисциплін; 
г) економічних. 

6. Доповніть речення: "Бухгалтерський облік є основою для 
вивчення таких дисциплін...": 



а) економічна теорія, економічна політика; 
б) менеджмент та маркетинг; 
в) аудит, ревізія і контроль; 
г) теорія ймовірностей, математична статистика. 

7. Як наукова та навчальна дисципліна бухгалтерський облік 
жодного відношення не має до: 

а) теорії економічного аналізу; 
б) математичного моделювання; 
в) геології; 
г) фінансового права. 

8. Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським 
процесом, забезпечує: 

а) калькуляція; 
б) система рахунків; 
в) суцільна документація; 
г) періодична інвентаризація. 

9. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів 
фактичним даним, необхідно: 

а) своєчасно складати звітність; 
б) проводити інвентаризацію; 
в) відкрити бухгалтерські рахунки; 
г) мати у штатному розкладі посаду аудитора. 

10. Суть оцінки полягає: 

а) у періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів 
активів; 
б) в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий; 
в) в узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у про цесі 
виготовлення продукції; 
г) у проведенні перевірок наявного майна. 

11. Який з наведених показників зміниться в результаті такої 
операції "Проведена попередня оплата за матеріали": 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
б) коефіцієнт покриття; 
в) коефіцієнт фінансової незалежності; 
г) коефіцієнт ліквідності? 



 

12. Який з наведених показників зменшиться в результаті опера 
ції "Отримана довгострокова позика банку": 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідності; 
б) коефіцієнт покриття; 
в) коефіцієнт фінансової незалежності; 
г) жоден із наведених? 

13. Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу: 

а) здійснено дооцінку основних засобів; 
б) погашено кредит банку; 
в) отримано цільове фінансування з бюджету; 
г) проведено попередню оплату за товари? 

14. Принцип своєчасності передбачає: 

а)   проведення інвентаризації за встановленими нормативними 
(плановими) строками; 
б)  проведення інвентаризації в день виявлення факту розкрадання; 
в) проведення інвентаризації до складання річного звіту; 
г)  немає правильної відповіді. 

15. Інвентаризацію на підприємстві проводить: 

а)  керівник підприємства з головним бухгалтером; 
б) контролюючий державний орган; 
в)  спеціально створена інвентаризаційна комісія; 
г)  трудовий колектив. 

16. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за 
кріплена в: 

а) Законі України "Про податкову службу"; 
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні"; 
в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку; 
г) Конституції України. 

17. Грошові, натуральні й трудові вимірники використовують у: 

а)  синтетичному обліку; 
б)  аналітичному обліку; 



в)  і в синтетичному, і в аналітичному обліку; 
г)  поточному обліку. 

18. Рахунки, призначені для обліку економічно однорідних груп 
засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовому 
вимірни ку, називають: 

а)  синтетичними; 
б)  аналітичними; 
в)  синтетично-аналітичними; 
г)  відкритими. 

19. Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки 
поділяють: 

а) активні й пасивні; 
б) закриті й відкриті; 
в) синтетичні й аналітичні; 
г)  немає правильної відповіді. 

20. До якого класу належать такі рахунки: "Витрати палива і 
енергії", "Витрати сировини і матеріалів", "Витрати на оплату 
праці": 

а)  клас 7; 
б)  клас 8; 
в)  клас 9; 

 г)  немає правильної відповіді. 

21. Власний капітал характеризують такі рахунки: 

а) 23, 40, 50; 
б) 423, 472, 493; 
в) 37, 441, 51; 
г) 40, 47, 50. 

22. Оборотні засоби підприємства характеризують такі рахунки: 

а) 23, 25,19; 
6) 21,503,40; 
в) 301, 22, 25; 
г)  285, 332, 71. 

23. Як класифікують рахунки бухгалтерського обліку відповідно 
до балансу: 



а) аналітичні, синтетичні, субрахунки; 
б) активні, пасивні, позабалансові; 
в) постійні й тимчасові; 
г)  немає правильної відповіді? 

24. Якому принципу класифікації рахунків бухгалтерського об ліку 
відповідає таке твердження: "Рахунки бухгалтерського обліку 
розміщують за ступенем впливу на обсяг і структуру активів і 
джерел, стадій кругообороту капіталу та результатів діяльності": 

а)  повноти; 
б) ідентифікації діяльності; 
в)  істотності; 
г)  мобільності? 

25. З якою метою здійснюють класифікацію рахунків бухгалтер 
ського обліку: 

а)  для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського об ліку 
від аналітичних; 
б) щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку; 
в)  для поділу рахунків на балансові й позабалансові; 
г)  всі відповіді правильні? 

26. Термін "кредит" латинською означає: 

а)  "він винен"; 
б)  "мінус"; 
в)  "він вірить"; 
г)  "баланс". 

27.  Спосіб групування і поточного відображення за певними озна 
ками наявності та руху засобів підприємства і їх джерел та госпо 
дарських процесів — це: 

а) баланс; 
б) подвійний запис; 
в)рахунки; 
г) інвентаризація. 

28. Господарські операції безпосередньо відображаються: 

а)  на рахунках; 
б) в балансі; 
в)  на рахунках і в балансі одночасно; 
г)  у звіті про фінансові результати. 



 

29. Чи допускаються виправлення в первинних документах: 

а)  не допускаються; 
б) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах; 
в)  допускаються; 
г)  залежить від того, хто їх робить. 

30. Хто несе відповідальність за достовірність даних, що 
містяться в документі: 

а)  керівник; 
б)  головний бухгалтер; 
в)  особи, які підписують документ; 
г)  касир. 

31. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними: 

а)  найменування підприємства; 
б) номер поточного рахунка підприємства; 
в)  порядковий номер документа; 
г)  немає правильної відповіді. 

32. Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, 
називається: 

а) розділом пасиву балансу; 
б) статтею зобов'язань; 
в) активом; 
г) пасивом. 

33. Баланс відображає інформацію: 

а) станом на певну дату; 
б) за певний період; 
в) станом на певну дату і за період; 
г) немає правильної відповіді. 

34. Баланс включає інформацію про грошову оцінку: 

а) активів, господарських засобів, витрат; 
б) доходів і витрат, зобов'язань; 
в) активів, капіталу та зобов'язань; 
г) джерел господарських засобів, витрат, доходів. 



 

35. Доповніть речення: "Предмет бухгалтерського обліку скла 
дається з окремих складових, які називаються...": 

а) джерелами господарських засобів; 
б) об'єктами бухгалтерського обліку; 
в) активами; 
г) господарськими процесами. 

36. Яке з наведених нижче тверджень про предмет 
бухгалтерського обліку правильнее: 

а) визначення предмета бухгалтерського обліку законодавчо 
регламентоване і визначається в Законі України "Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність"; 
б) поняття предмета бухгалтерського обліку в науковій літера турі 
відсутнє; 
в) у науковій літературі існує багато визначень предмета 
бухгалтерського обліку; 
г) жодне з тверджень не можна вважати правильним? 

37. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета 
бухгалтерського обліку: 

а) стан господарських засобів, їх використання і результати, 
узагальнені для потреб управління; 
б) стан і використанні засобів підприємства у процесі відтворення; 
в) факти господарської діяльності з одного боку і процес відтворення з 
іншого; 
г) всі наведені твердження є визначеннями предмета бухгалтерського 
обліку? 

38. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику 
якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах 
часу і простору, називається: 

а) аналітичним; 
б) зведеним; 
в) статистичним; 
г) немає правильної відповіді. 

39. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття: 

а) податковий облік; 
б) фінансовий облік; 



в) господарський облік; 
г) немає правильної відповіді. 

40. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на: 

а) фінансовий, податковий, управлінський; 
б) оперативний, статистичний, бухгалтерський; 
в) бухгалтерський, виробничий, управлінський; 
г) немає правильної відповіді. 

 

ВАРІАНТ 2 

1. Яке з наведених нижче тверджень правильне: 

а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошо вий 
вимірник; 
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується 
поряд із натуральними; 
в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не за 
стосовуються; 
г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі госпо дарські 
операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудо вих 
вимірниках? 

2. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі 
вимірники: 

а) натуральні й вартісні; 
б) умовно-натуральні; 
в) трудові; 
г) всі перелічені вище. 

3. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні 
показники: 

а) гривня, копійка, метр; 
б) кілограм, умовна банка, метр; 
в) долар, людино-день, штука; 
г) у жодному з наведених? 

4. Не є об'єктами бухгалтерського обліку: 

а) господарські засоби і їхні джерела; 
б) господарські процеси; 



в) активи, зобов'язання і капітал; 
г) немає правильної відповіді. 

5. Які класифікації господарських засобів (майна) 
використовують у бухгалтерському обліку: 

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування; 
б) за функціональною роллю у процесі відтворення; 
в) не використовують жодної; 
г) за джерелами формування? 

6. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству 
називається: 

а) кредиторською; 
б) дебіторською; 
в) бюджетною; 
г) відстроченою. 

7. Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим 
П(С)БО, називається: 

а) розділом; 
б) активом; 
в) статтею; 
г) пасивом. 

8. Метою складання балансу є: 

а) надання інформації про фінансові результати; 
б) надання інформації про фінансовий стан; 
в) надання інформації про зміни у фінансовому стані підприєм ства за 
період; 
г) надання інформації про всі наведені вище аспекти. 

9. Яка форма побудови балансу є традиційною для України: 

а) горизонтальна; 
б) вертикальна; 
в) змішана; 
г) жодна з перелічених. 

10. Створення типових бланків документів для оформлення одно 
рідних господарських операцій називається: 



а)  стандартизацією; 
б) уніфікацією; 
в)  контуванням; 
г)  гармонізацією. 

11. Бухгалтерським документом називають: 

а)  письмовий доказ фактичного здійснення господарської опе 
рації і права на її здійснення; 
б) належним чином складений та оформлений діловий папір, який 
письмово підтверджує право здійснення або реальне здійснення 
господарської операції, містить її ознаки і показники, що підлягають 
відображенню в обліку; 
в)  обидві відповіді правильні; 
г)  немає правильної відповіді. 

 
12.   За призначенням документи поділяються на: 
а)  первинні й зведені; 
б)  розпорядчі й виконавчі; 
в)  внутрішні й зовнішні; 
г)  аналітичні та синтетичні. 

13. Ліва сторона рахунка має назву: 

а)  плюс; 
б) дебет; 
в)  кредит; 
г)  немає правильної відповіді. 

14. Процес відкриття рахунка — це: 

а)  запис початкового сальдо на підставі статей балансу; 
б) запис оборотів за дебетом і кредитом; 
в)  надання рахунку назви; 
г)  немає правильної відповіді. 

15. Кожен рахунок обов'язково має містити: 

а)  оборот; 
б)  початкове сальдо; 
в)  назву; 
г)  кінцеве сальдо. 

16. Баланс включає інформацію про грошову оцінку: 



а) активів, господарських засобів, витрат; 
б) доходів і витрат, зобов'язань; 
в) активів, капіталу та зобов'язань; 
г) джерел господарських засобів, витрат, доходів. 

 

 

17. При класифікації за економічним змістом рахунки поділяють 
на: 

а)  регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів; 
б) рахунки засобів, джерел їх утворення, господарських процесів та їх 
результатів; 
в)  рахунки засобів, джерел їх утворення, операційні; 
г)  всі відповіді правильні. 

18. Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, 
називають: 

а)  позабалансовими; 
б)  транзитними; 
в)  операційними; 
г)  капітальними. 

19. План рахунків бухгалтерського обліку призначений для:: 

а)  задоволення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх 
користувачів; 
б)  ідентифікації рахунків з показниками та статтями фінансової 
звітності; 
в)  агрегування інформації окремих рахунків та субрахунків; 
г)  всі відповіді правильні. 

20. Діючий План рахунків складається з: 

а)  10 класів та 80 рахунків; 
б) 9 класів та 80 рахунків; 
в)  10 класів та 70 рахунків; 
г)  немає правильної відповіді. 

21. Запис операцій у календарній послідовності їх виникнення 
називається: 



а)  хронологічним записом; 
б) систематичним записом; 
в)  простим записом; 
г)  немає правильної відповіді. 

 

22.  Запис, який здійснюється в спеціальних журналах з обов'яз 
ковим відображенням нумерації господарських операцій, їх 
змісту, сум і кореспондуючих рахунків, є: 

а)  хронологічним; 
б) систематичним; 
в)  журнальним; 
г)  спеціалізованим. 

23. Прикладом систематичного обліку є: 

а)  Журнал реєстрації господарських операцій; 
б) оборотна відомість за рахунком; 
в)  журнали-ордери; 
г)  немає правильної відповіді 

24. Об'єкти інвентаризації — це: 

а) активи, зобов'язання; 
б) власний капітал; 
в) майно, зобов'язання; 
г)  немає правильної відповіді. 

25. За організацію, проведення та загальний стан інвентариза 
ційної роботи відповідає: 

а)  керівник; 
б) головний бухгалтер; 
в)  головний економіст; 
г)  менеджер. 

26. Робочим (виконавчим) органом суб'єкта інвентаризації є: 

а)  матеріально відповідальна особа; 
б) головний бухгалтер; 
в)  інвентаризаційна комісія; 
г)  немає правильної відповіді 



27. Нарахування дивідендів акціонерам приведе до таких змін у 
балансі: 

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі; 
б) відбудуться протилежні зміни двох статей у пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу. 

28. Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін 
у балансі: 

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі; 
б) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу. 

29. Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу: 

а) здійснено внесок у статутний капітал готівкою; 
б) відпущено у виробництво матеріали; 
в) здійснено відрахування до резервного капіталу; 
г) отримано матеріали, які були раніше оплачені? 

30. Який з перелічених методичних прийомів не належить до 
елементів методу бухгалтерського обліку: 

а) оцінка; 
б) калькуляція; 
в) дисконтування; 
г) подвійний запис. 

31. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами 
господарського життя здійснюється за допомогою: 

а) документації та інвентаризації; 
б) оцінки та калькуляції; 
в) рахунків та подвійного запису; 
г) балансу та звітності. 

32. З якою метою застосовують рахунки та подвійний запис 
господарських операцій: 

а) для систематичного та хронологічного спостереження за фактами 
господарського життя; 
б) для вимірювання економічних процесів і господарських засобів; 



в) для реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації; 
г) для узагальнення даних з метою формування звітності. 

33. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є 
зовнішніми: 

а) потенційні інвестори; 
б) постачальники; 
в) професійні спілки; 
г) жоден із перелічених вище? 

34. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насам 
перед цікавить: 

а) акціонерів; 
б) покупців продукції; 
в) постачальників; 
г) аудиторські фірми. 

35. Здатність підприємства забезпечувати оплату праці та зай 
нятість цікавить: 

а) працівників; 
б) профспілкові організації; 
в) всіх зазначених вище; 
г) жодного з перелічених користувачів. 

36. Постачальники та клієнти зацікавлені у: 

а) виконанні підприємством договірних зобов'язань; 
б) своєчасності сплати податків підприємством; 
в) дивідендній політиці підприємства; 
г) своєчасності виплати заробітної плати. 

37. Доповніть речення: "Кредитори — це...": 

а) внутрішні користувачі бухгалтерської інформації; 
б) зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до 
підприємства; 
в) зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяль ності 
підприємства; 
г) не є користувачами бухгалтерської інформації. 

38. Яке з наведених нижче тверджень правильне: 



а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошо вий 
вимірник; 
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується 
поряд із натуральними; 
в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не за 
стосовуються; 
г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі госпо дарські 
операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудо вих 
вимірниках? 

39. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують 
такі вимірники: 

а) натуральні й вартісні; 
б) умовно-натуральні; 
в) трудові; 
г) всі перелічені вище. 

40. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні 
показники: 

а) гривня, копійка, метр; 
б) кілограм, умовна банка, метр; 
в) долар, людино-день, штука; 
г) у жодному з наведених? 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 7 

1. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні 
показники: 

а) гривня, копійка, метр; 
б) кілограм, умовна банка, метр; 
в) долар, людино-день, штука; 
г) у жодному з наведених? 

2. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі 
вимірники: 



а) натуральні й вартісні; 
б) умовно-натуральні; 
в) трудові; 
г) всі перелічені вище. 

3. Яке з наведених нижче тверджень правильне: 

а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошо вий 
вимірник; 
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується 
поряд із натуральними; 
в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не за 
стосовуються; 
г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі госпо дарські 
операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудо вих 
вимірниках? 

4. Доповніть речення: "Кредитори — це...": 

а) внутрішні користувачі бухгалтерської інформації; 
б) зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до 
підприємства; 
в) зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяль ності 
підприємства; 
г) не є користувачами бухгалтерської інформації. 

5. Постачальники та клієнти зацікавлені у: 

а) виконанні підприємством договірних зобов'язань; 
б) своєчасності сплати податків підприємством; 
в) дивідендній політиці підприємства; 
г) своєчасності виплати заробітної плати. 

6. Здатність підприємства забезпечувати оплату праці та зай 
нятість цікавить: 

а) працівників; 
б) профспілкові організації; 
в) всіх зазначених вище; 
г) жодного з перелічених користувачів. 

7. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насам 
перед цікавить: 

а) акціонерів; 
б) покупців продукції; 



в) постачальників; 
г) аудиторські фірми. 

8. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є 
зовнішніми: 

а) потенційні інвестори; 
б) постачальники; 
в) професійні спілки; 
г) жоден із перелічених вище? 

9. З якою метою застосовують рахунки та подвійний запис 
господарських операцій: 

а) для систематичного та хронологічного спостереження за фактами 
господарського життя; 
б) для вимірювання економічних процесів і господарських засобів; 
в) для реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації; 
г) для узагальнення даних з метою формування звітності. 

10. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами 
господарського життя здійснюється за допомогою: 

а) документації та інвентаризації; 
б) оцінки та калькуляції; 
в) рахунків та подвійного запису; 
г) балансу та звітності. 

11. Який з перелічених методичних прийомів не належить до 
елементів методу бухгалтерського обліку: 

а) оцінка; 
б) калькуляція; 
в) дисконтування; 
г) подвійний запис. 

12. Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу: 

а) здійснено внесок у статутний капітал готівкою; 
б) відпущено у виробництво матеріали; 
в) здійснено відрахування до резервного капіталу; 
г) отримано матеріали, які були раніше оплачені? 

13. Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін 
у балансі: 



а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі; 
б) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу. 

14. Нарахування дивідендів акціонерам приведе до таких змін у 
балансі: 

а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі; 
б) відбудуться протилежні зміни двох статей у пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу. 

15. Робочим (виконавчим) органом суб'єкта інвентаризації є: 

а)  матеріально відповідальна особа; 
б) головний бухгалтер; 
в)  інвентаризаційна комісія; 
г)  немає правильної відповіді 

16. За організацію, проведення та загальний стан інвентариза 
ційної роботи відповідає: 

а)  керівник; 
б) головний бухгалтер; 
в)  головний економіст; 
г)  менеджер. 

17. Об'єкти інвентаризації — це: 

а) активи, зобов'язання; 
б) власний капітал; 
в) майно, зобов'язання; 
г)  немає правильної відповіді. 

18. Прикладом систематичного обліку є: 

а)  Журнал реєстрації господарських операцій; 
б) оборотна відомість за рахунком; 
в)  журнали-ордери; 
г)  немає правильної відповіді 

19. Прикладом систематичного обліку є: 

а)  Журнал реєстрації господарських операцій; 
б) оборотна відомість за рахунком; 



в)  журнали-ордери; 
г)  немає правильної відповіді 

20.  Запис, який здійснюється в спеціальних журналах з обов'яз 
ковим відображенням нумерації господарських операцій, їх 
змісту, сум і кореспондуючих рахунків, є: 

а)  хронологічним; 
б) систематичним; 
в)  журнальним; 
г)  спеціалізованим. 

21. Діючий План рахунків складається з: 

а)  10 класів та 80 рахунків; 
б) 9 класів та 80 рахунків; 
в)  10 класів та 70 рахунків; 
г)  немає правильної відповіді. 

22. План рахунків бухгалтерського обліку призначений для:: 

а)  задоволення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх 
користувачів; 
б)  ідентифікації рахунків з показниками та статтями фінансової 
звітності; 
в)  агрегування інформації окремих рахунків та субрахунків; 
г)  всі відповіді правильні. 

23. Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, 
називають: 

а)  позабалансовими; 
б)  транзитними; 
в)  операційними; 
г)  капітальними. 

24. При класифікації за економічним змістом рахунки поділяють 
на: 

а)  регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів; 
б) рахунки засобів, джерел їх утворення, господарських процесів та їх 
результатів; 
в)  рахунки засобів, джерел їх утворення, операційні; 
г)  всі відповіді правильні. 



25.Яке методологічне питання лежить в основі класифікації за 
економічним змістом: 

а) що обліковується на самому рахунку; 
б) як обліковується об'єкт спостереження на рахунку; 
в) що характеризує залишок відповідного рахунка; 
г)  які обліково-технічні якості має рахунок? 

26. Кожен рахунок обов'язково має містити: 

а)  оборот; 
б)  початкове сальдо; 
в)  назву; 
г)  кінцеве сальдо. 

27. Процес відкриття рахунка — це: 

а)  запис початкового сальдо на підставі статей балансу; 
б) запис оборотів за дебетом і кредитом; 
в)  надання рахунку назви; 
г)  немає правильної відповіді. 

28. Ліва сторона рахунка має назву: 

а)  плюс; 
б) дебет; 
в)  кредит; 
г)  немає правильної відповіді. 

29.   За призначенням документи поділяються на: 
а)  первинні й зведені; 
б)  розпорядчі й виконавчі; 
в)  внутрішні й зовнішні; 
г)  аналітичні та синтетичні. 

30. Бухгалтерським документом називають: 

а)  письмовий доказ фактичного здійснення господарської опе 
рації і права на її здійснення; 
б) належним чином складений та оформлений діловий папір, який 
письмово підтверджує право здійснення або реальне здійснення 
господарської операції, містить її ознаки і показники, що підлягають 
відображенню в обліку; 
в)  обидві відповіді правильні; 
г)  немає правильної відповіді. 



31. Створення типових бланків документів для оформлення одно 
рідних господарських операцій називається: 

а)  стандартизацією; 
б) уніфікацією; 
в)  контуванням; 
г)  гармонізацією. 

32. Яка форма побудови балансу є традиційною для України: 

а) горизонтальна; 
б) вертикальна; 
в) змішана; 
г) жодна з перелічених. 

33. Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим 
П(С)БО, називається: 

а) розділом; 
б) активом; 
в) статтею; 
г) пасивом. 

34. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству 
називається: 

а) кредиторською; 
б) дебіторською; 
в) бюджетною; 
г) відстроченою. 

 

35. Які класифікації господарських засобів (майна) 
використовують у бухгалтерському обліку: 

а) за складом і розміщенням, за джерелами формування; 
б) за функціональною роллю у процесі відтворення; 
в) не використовують жодної; 
г) за джерелами формування? 

36. Не є об'єктами бухгалтерського обліку: 

а) господарські засоби і їхні джерела; 
б) господарські процеси; 



в) активи, зобов'язання і капітал; 
г) немає правильної відповіді. 

37. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні 
показники: 

а) гривня, копійка, метр; 
б) кілограм, умовна банка, метр; 
в) долар, людино-день, штука; 
г) у жодному з наведених? 

38. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують 
такі вимірники: 

а) натуральні й вартісні; 
б) умовно-натуральні; 
в) трудові; 
г) всі перелічені вище. 

39. Яке з наведених нижче тверджень правильне: 

а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошо вий 
вимірник; 
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується 
поряд із натуральними; 
в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не за 
стосовуються; 
г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі госпо дарські 
операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудо вих 
вимірниках? 

40. Баланс включає інформацію про грошову оцінку: 

а) активів, господарських засобів, витрат; 
б) доходів і витрат, зобов'язань; 
в) активів, капіталу та зобов'язань; 
г) джерел господарських засобів, витрат, доходів. 

 

 

 

 



 

 

 

ВАРІАНТ 3 

1. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він: 

а) суворо документальний; 
б) вартісний; 
в) суцільний, безперервний; 
г) всі перелічені. 

2. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження ха 
рактерне для: 

а) бухгалтерського обліку; 
б) статистичного обліку; 
в) аналітичного обліку; 
г) фінансового обліку. 

 

3. Який з видів господарського обліку може мати суцільний 
характер: 

а) статистичний; 
б) бухгалтерський; 
в) всі наведені вище; 
г) немає правильної відповіді? 

4. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як 
правило змінюють свою форму, і свою вартість повністю 
переносять на вартість продукції, вони називаються: 

а) оборотними; 
б) основними; 
в) залученими; 
г) вилученими. 

5. Не належать до основних засобів: 

а) будівлі, споруди; 
б) грошові кошти; 



в) автотранспорт; 
г) меблі. 

6. Майно підприємства формується за рахунок: 

а) власних коштів; 
б) власних і залучених джерел господарських засобів; 
в) прибутку; 
г) кредитів банків. 

7. Традиційно в Україні актив балансу будується в порядку: 

а) зростання строковості зобов'язань; 
б) зростання ліквідності активів; 
в) зменшення строковості зобов'язань; 
г) зменшення ліквідності активів. 

8. Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший 
строк погашення: 

а) власний капітал; 
б) довгострокові зобов'язання; 
в) поточні зобов'язання; 
г) забезпечення наступних витрат та платежів. 

9. Найбільш ліквідними активами є: 

а) виробничі запаси; 
б) товари; 
в) нематеріальні активи; 
г) еквіваленти грошових коштів. 

10. Документооборот — це: 

а) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи; 
б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів; 
в) обидві відповіді правильні; 
г)  правильної відповіді не запропоновано. 

11. До первинних документів належать: 

а)  документи, які складають на момент здійснення господарської 
операції; 
б) документи, що складаються на підприємстві відповідно до 
здійснених операцій; 



в)  документи з низьким рівнем стандартизації; 
г)  документи в електронному вигляді. 

12. Які з перелічених документів належать до виправдних: 

а)  прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер; 
б) статут підприємства, договір на поставку сировини; 
в)  обидві відповіді правильні; 
г)  правильної відповіді не запропоновано. 

13. Наявність на певний момент часу засобів, коштів і джерел — 
це: 

а)  оборот; 
б) залишок; 
в)  сума; 
г)  немає правильної відповіді. 

14. Накопичена інформація про рух об'єкта обліку, відображеного 
за дебетом і кредитом називається: 

а)  сальдо; 
б) залишок; 
в)  оборот; 
г)  немає правильної відповіді. 

15. Підсумки записів у правій частині рахунка називають: 

а)  дебетовим оборотом; 
б)  кредитовим оборотом; 
в)  початковим сальдо; 
г)  кінцевим сальдо. 

16. Класифікацію бухгалтерських рахунків за їх призначенням та 
структурою застосовують для: 

а)  порівняння дебетових та кредитових оборотів за рахунком; 
б) розуміння значення оборотів та залишків за рахунками; 
в)  визначення номенклатури рахунків, що застосовуються на да ному 
підприємстві; 
г)  виявлення переваг та недоліків в обліковій політиці підприємства. 

17. До складу рахунків обліку господарських засобів не входять: 

а)  рахунки обліку запасів; 
б) рахунки обліку коштів у розрахунках; 



в)  рахунки власного капіталу; 
г)  рахунок "Капітальні інвестиції". 

18. До складу рахунків джерел господарських засобів входять: 

а) рахунки забезпечення зобов'язань, рахунок "Резерв сумнівних 
боргів"; 
б) рахунок "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", рахунок 
"Доходи від реалізації"; 
в) рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов'язань; 
г)  рахунок "Розрахунки з оплати праці", рахунок "Непокриті збитки". 

19. Особливість відображення операцій на позабалансових 
рахунках полягає в: 

а) необхідності складання особливих документів; 
б) подвійному записі; 
в) обліку списаних активів; 
г)  немає правильної відповіді. 

20. Позабалансові рахунки використовують для: 

а)  обліку майна, яке фактично не належить підприємству; 
б) обліку непрямих витрат підприємства; 
в)  коригування показників основних рахунків; 
г)  розрахунку собівартості продукції. 

21. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: 

а)  самостійно; 
б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком; 
в)  залежно від об'єкта, що обліковується на рахунку: або самостійно 
або з регулюючим рахунком; 
г)  немає правильної відповіді. 

22. Подвійним записом називають відображення кожноїгоспо 
дарської операції двічі: 

а)  в активі й пасиві балансу; 
б)  за дебетом одного і кредитом іншого рахунка; 
в)  за дебетом і кредитом одного рахунка; 
г)  за дебетом одного і дебетом іншого рахунка. 

23. Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, 
а другий кредитується на одну і ту ж суму, називається: 



а)  простою; 
б)  відкритою; 
в)  закритою; 
г)  складною. 

24. Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а 
декілька кредитуються на загальну суму або навпаки, 
називається: 

а)  позабалансовою; 
б) простою; 
в)  складною; 
г)  немає правильної відповіді. 

25. Яке визначення інвентаризації найточніше: 

а)  інвентаризація — це спосіб періодичної перевірки господар ських 
процесів; 
б) інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану за собів і 
грошових коштів підприємства; 
в)  інвентаризація — це спосіб упорядкування складського госпо 
дарства і порядку зберігання майна; 
г)  немає правильної відповіді? 

26. Проведення інвентаризації є обов'язковим: 

а)  перед виплатою дивідендів; 
б) у разі зміни керівника підприємства; 
в)  перед модернізацією виробництва; 
г)  при підвищенні курсу гривні. 

27. Об'єкти інвентаризації — це: 

а) активи, зобов'язання; 
б) власний капітал; 
в) майно, зобов'язання; 
г)  немає правильної відповіді. 

28. Сума нарахованих процентів за депозитом, що підлягають 
одержанню через два місяці з дати балансу відображається у 
складі: 

а) фінансових інвестицій; 
б) доходів майбутніх періодів; 
в) дебіторської заборгованості; 
г) кредиторської заборгованості. 
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29. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: 
"Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені 
пізніше": 

а) зміни відбудуться лише в активі; 
б) зміни відбудуться лише в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу? 

30. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: 
"Погашений кредит банку": 

а) зміни відбудуться дише в активі; 
б) зміни відбудуться лише в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу? 

31. Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають 
відображатися в бухгалтерському обліку: 

а) відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів; 
б) у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або 
сплати грошей; 
в) за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б); 
г) на власний розсуд підприємства. 

32. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова 
звітність має містити: 

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій; 
б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та 
інших подій; 
в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських 
операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі; 
г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, 
здатних вплинути на рішення користувачів. 

33. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно 
запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 
оцінки активів та доходів: 

а) послідовності; 
б) автономності; 
в) повного висвітлення; 
г) обачності. 
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34. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є вну 
трішніми: 

а) апарат управління підприємством; 
б) власники; 
в) керівники структурних підрозділів; 
г) всі перелічені вище? 

35. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є 
зовнішніми: 

а) потенційні інвестори; 
б) постачальники; 
в) професійні спілки; 
г) жоден із перелічених вище? 

36. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насам 
перед цікавить: 

а) акціонерів; 
б) покупців продукції; 
в) постачальників; 
г) аудиторські фірми. 

37. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він: 

а) суворо документальний; 
б) вартісний; 
в) суцільний, безперервний; 
г) всі перелічені. 

38. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження ха 
рактерне для: 

а) бухгалтерського обліку; 
б) статистичного обліку; 
в) аналітичного обліку; 
г) фінансового обліку. 

 

39. Який з видів господарського обліку може мати суцільний 
характер: 

а) статистичний; 
б) бухгалтерський; 



в) всі наведені вище; 
г) немає правильної відповіді? 

40. Виключно документальне спостереження за фактами госпо 
дарської діяльності використовують у: 

а) бухгалтерському обліку; 
б) статистичному обліку; 
в) оперативному обліку; 
г) в усіх наведених. 

 

 

ВАРІАНТ 8 

1. Виключно документальне спостереження за фактами госпо 
дарської діяльності використовують у: 

а) бухгалтерському обліку; 
б) статистичному обліку; 
в) оперативному обліку; 
г) в усіх наведених. 

2. Який з видів господарського обліку може мати суцільний 
характер: 

а) статистичний; 
б) бухгалтерський; 
в) всі наведені вище; 
г) немає правильної відповіді? 

3. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження ха 
рактерне для: 

а) бухгалтерського обліку; 
б) статистичного обліку; 
в) аналітичного обліку; 
г) фінансового обліку. 

4. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він: 

а) суворо документальний; 
б) вартісний; 



в) суцільний, безперервний; 
г) всі перелічені. 

5. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насам 
перед цікавить: 

а) акціонерів; 
б) покупців продукції; 
в) постачальників; 
г) аудиторські фірми. 

г) всі перелічені вище? 

6. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є 
зовнішніми: 

а) потенційні інвестори; 
б) постачальники; 
в) професійні спілки; 
г) жоден із перелічених вище? 

7. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є вну 
трішніми: 

а) апарат управління підприємством; 
б) власники; 
в) керівники структурних підрозділів; 
г) всі перелічені вище? 

8. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно 
запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 
оцінки активів та доходів: 

а) послідовності; 
б) автономності; 
в) повного висвітлення; 
г) обачності. 

9. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова 
звітність має містити: 

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій; 
б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та 
інших подій; 
в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських 
операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що 



приймаються на її основі; 
г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, 
здатних вплинути на рішення користувачів. 

10. Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають 
відображатися в бухгалтерському обліку: 

а) відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів; 
б) у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або 
сплати грошей; 
в) за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б); 
г) на власний розсуд підприємства. 

11. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: 
"Погашений кредит банку": 

а) зміни відбудуться дише в активі; 
б) зміни відбудуться лише в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу? 

12. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: 
"Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені 
пізніше": 

а) зміни відбудуться лише в активі; 
б) зміни відбудуться лише в пасиві; 
в) зросте підсумок балансу; 
г) зменшиться підсумок балансу? 

13. Сума нарахованих процентів за депозитом, що підлягають 
одержанню через два місяці з дати балансу відображається у 
складі: 

а) фінансових інвестицій; 
б) доходів майбутніх періодів; 
в) дебіторської заборгованості; 
г) кредиторської заборгованості. 

14. Об'єкти інвентаризації — це: 

а) активи, зобов'язання; 
б) власний капітал; 
в) майно, зобов'язання; 
г)  немає правильної відповіді. 
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15. Проведення інвентаризації є обов'язковим: 

а)  перед виплатою дивідендів; 
б) у разі зміни керівника підприємства; 
в)  перед модернізацією виробництва; 
г)  при підвищенні курсу гривні. 

16. Яке визначення інвентаризації найточніше: 

а)  інвентаризація — це спосіб періодичної перевірки господар ських 
процесів; 
б) інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану за собів і 
грошових коштів підприємства; 
в)  інвентаризація — це спосіб упорядкування складського госпо 
дарства і порядку зберігання майна; 
г)  немає правильної відповіді? 

17. Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а 
декілька кредитуються на загальну суму або навпаки, 
називається: 

а)  позабалансовою; 
б) простою; 
в)  складною; 
г)  немає правильної відповіді. 

18. Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, 
а другий кредитується на одну і ту ж суму, називається: 

а)  простою; 
б)  відкритою; 
в)  закритою; 
г)  складною. 

19. Подвійним записом називають відображення кожноїгоспо 
дарської операції двічі: 

а)  в активі й пасиві балансу; 
б)  за дебетом одного і кредитом іншого рахунка; 
в)  за дебетом і кредитом одного рахунка; 
г)  за дебетом одного і дебетом іншого рахунка. 

20. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: 

а)  самостійно; 
б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком; 



в)  залежно від об'єкта, що обліковується на рахунку: або самостійно 
або з регулюючим рахунком; 
г)  немає правильної відповіді. 

21. Позабалансові рахунки використовують для: 

а)  обліку майна, яке фактично не належить підприємству; 
б) обліку непрямих витрат підприємства; 
в)  коригування показників основних рахунків; 
г)  розрахунку собівартості продукції. 

22. Особливість відображення операцій на позабалансових 
рахунках полягає в: 

а) необхідності складання особливих документів; 
б) подвійному записі; 
в) обліку списаних активів; 
г)  немає правильної відповіді. 

23. До складу рахунків джерел господарських засобів входять: 

а) рахунки забезпечення зобов'язань, рахунок "Резерв сумнівних 
боргів"; 
б) рахунок "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", рахунок 
"Доходи від реалізації"; 
в) рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов'язань; 
г)  рахунок "Розрахунки з оплати праці", рахунок "Непокриті збитки". 

24. До складу рахунків обліку господарських засобів не входять: 

а)  рахунки обліку запасів; 
б) рахунки обліку коштів у розрахунках; 
в)  рахунки власного капіталу; 
г)  рахунок "Капітальні інвестиції". 

25. Класифікацію бухгалтерських рахунків за їх призначенням та 
структурою застосовують для: 

а)  порівняння дебетових та кредитових оборотів за рахунком; 
б) розуміння значення оборотів та залишків за рахунками; 
в)  визначення номенклатури рахунків, що застосовуються на да ному 
підприємстві; 
г)  виявлення переваг та недоліків в обліковій політиці підприємства. 

26. Підсумки записів у правій частині рахунка називають: 



а)  дебетовим оборотом; 
б)  кредитовим оборотом; 
в)  початковим сальдо; 
г)  кінцевим сальдо. 

27. Накопичена інформація про рух об'єкта обліку, відображеного 
за дебетом і кредитом називається: 

а)  сальдо; 
б) залишок; 
в)  оборот; 
г)  немає правильної відповіді. 

28. Наявність на певний момент часу засобів, коштів і джерел — 
це: 

а)  оборот; 
б) залишок; 
в)  сума; 
г)  немає правильної відповіді. 

29. Які з перелічених документів належать до виправдних: 

а)  прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер; 
б) статут підприємства, договір на поставку сировини; 
в)  обидві відповіді правильні; 
г)  правильної відповіді не запропоновано. 

30. До первинних документів належать: 

а)  документи, які складають на момент здійснення господарської 
операції; 
б) документи, що складаються на підприємстві відповідно до 
здійснених операцій; 
в)  документи з низьким рівнем стандартизації; 
г)  документи в електронному вигляді. 

31. Документооборот — це: 

а) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи; 
б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів; 
в) обидві відповіді правильні; 
г)  правильної відповіді не запропоновано. 

32. Найбільш ліквідними активами є: 



а) виробничі запаси; 
б) товари; 
в) нематеріальні активи; 
г) еквіваленти грошових коштів. 

33. Які з перелічених складових пасиву балансу мають 
найменший строк погашення: 

а) власний капітал; 
б) довгострокові зобов'язання; 
в) поточні зобов'язання; 
г) забезпечення наступних витрат та платежів. 

34. Традиційно в Україні актив балансу будується в порядку: 

а) зростання строковості зобов'язань; 
б) зростання ліквідності активів; 
в) зменшення строковості зобов'язань; 
г) зменшення ліквідності активів. 

35. Майно підприємства формується за рахунок: 

а) власних коштів; 
б) власних і залучених джерел господарських засобів; 
в) прибутку; 
г) кредитів банків. 

36. Не належать до основних засобів: 

а) будівлі, споруди; 
б) грошові кошти; 
в) автотранспорт; 
г) меблі. 

37. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як 
правило змінюють свою форму, і свою вартість повністю 
переносять на вартість продукції, вони називаються: 

а) оборотними; 
б) основними; 
в) залученими; 
г) вилученими. 

38. Яке з наведених нижче тверджень правильне: 



а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошо вий 
вимірник; 
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується 
поряд із натуральними; 
в) трудові вимірники в сучасному бухгалтерському обліку не за 
стосовуються; 
г) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі госпо дарські 
операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудо вих 
вимірниках? 

39. Використання вибіркового (несуцільного) спостереження ха 
рактерне для: 

а) бухгалтерського обліку; 
б) статистичного обліку; 
в) аналітичного обліку; 
г) фінансового обліку. 

40. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він: 

а) суворо документальний; 
б) вартісний; 
в) суцільний, безперервний; 
г) всі перелічені. 

 

ВАРІАНТ 4 

1. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на: 

а) аналітичний та синтетичний; 
б) зведений та пооб'єктний; 
в) фінансовий, податковий, управлінський; 
г) оперативний та статистичний. 

2. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а 
та кож визначення прибутку для розрахунку суми податку є 
функцією: 

а) фінансового обліку; 
б) управлінського обліку; 
в) податкового обліку; 
г) всіх перелічених вище видів обліку. 

3. Основною метою фінансового обліку є: 



а) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінан 
сової звітності; 
б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності; 
в) складання податкових декларацій; 
г) все перелічене вище. 

4. Не належать до залучених засобів: 

а) кошти, отримані від випуску облігацій; 
б) кошти, отримані від випуску акцій; 
в) кредити банків; 
г) немає правильної відповіді. 

5. Джерелами формування майна підприємства можуть бути: 

а) зобов'язання і активи; 
б) активи і капітал; 
в) капітал; 
г) зобов'язання і капітал. 

6. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення 
діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них 
продукції або товарів і послуг називається: 

а) операційним циклом; 
б) циклом формування капіталу; 
в) середнім терміном зберігання запасів; 
г) терміном комерційного кредиту. 

7. Форма балансу в Україні: 

а) визначається підприємством самостійно; 
б) є уніфікованою формою звітності; 
в) різна для кожного виду діяльності; 
г) залежить від форми власності підприємства, що його складає. 

8. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умо ва 
(умови): 

а) очікується отримання економічних вигод від його використання; 
б) оцінка його може бути достовірно визначена; 
в) виконуються обидві зазначені вище умови; 
г) його поточна оцінка не менша собівартості. 

9. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні 
активи — це: 
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а) активи, призначені для використання у процесі виробництва; 
б) активи, призначені для використання протягом періоду, що 
перевищує 12 місяців; 
в) всі активи, що не є оборотними; 
г) активи призначені для продажу. 

10. Чи можна використовувати при заповненні документів про 
стий олівець: 

а)  так; 
б) ні; 
в)  так, якщо після підтвердження здійснення операції цифри будуть 
наведені кульковою ручкою; 
г)  так, якщо поруч буде стояти підпис головного бухгалтера. 

11. Коли мають складатися первинні документи: 

а)  під час проведення господарської операції; 
б) перед закінченням звітного періоду; 
в)  перед перевіркою контролюючих органів; 
г)  на прохання керівника. 

12. Під контуванням документів розуміють:  

а)  зазначення кореспондуючих рахунків; 
б) об'єднання однорідних за змістом первинних документів; 
в)  цей термін не стосується бухгалтерського обліку; 
г)  немає правильної відповіді. 

13. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгал 
терські рахунки поділяють на: 

а)  балансові й позабалансові; 
б) активні й пасивні; 
в)  активні, пасивні й контрактивні; 
г)  немає правильної відповіді. 

14. За будовою активні і пасивні рахунки відрізняються: 

а)  початковим сальдо; 
б) оборотами; 
в)  назвами; 
г)  сумами. 

15. Сальдо в активних рахунках записується: 



а) у дебеті; 
б) у кредиті; 
в) як у дебеті, так і в кредиті; 
г)  немає правильної відповіді. 

16. На рахунках господарських засобів обліковують господарські 
операції, пов'язані з: 

а)   виробництвом продукції та визначенням фінансового результату; 
б) придбанням ресурсів та визначення характеру заборгованості; 
в) реалізацією продукції та розрахунком податку на прибуток; 
г)  немає правильної відповіді. 

17. При класифікації за структурою рахунки поділяють на: 

а) основні, операційні, збірно-розподільчі, фінансово-результатні; 
б)  основні, регулюючі, калькуляційні; 
в) основні, регулюючі, операційні, результатні позабалансові; 
г)  немає правильної відповіді. 

18. Регулюючі рахунки призначені для: 

а) обліку джерел утворення засобів; 
б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на калькуляційних рахунках; 
в) регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків; 
г)  немає правильної відповіді. 

19. Особливість відображення операцій на позабалансових 
рахунках полягає в: 

а) необхідності складання особливих документів; 
б) подвійному записі; 
в) обліку списаних активів; 
г)  немає правильної відповіді. 

20. Позабалансові рахунки використовують для: 

а)  обліку майна, яке фактично не належить підприємству; 
б) обліку непрямих витрат підприємства; 
в)  коригування показників основних рахунків; 
г)  розрахунку собівартості продукції. 

21. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: 

а)  самостійно; 
б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком; 



в)  залежно від об'єкта, що обліковується на рахунку: або самостійно 
або з регулюючим рахунком; 
г)  немає правильної відповіді. 

22. Дебетовий оборот за пасивним рахунком показує: 

а)  збільшення господарських засобів; 
б) збільшення зобов'язань; 
в)  зменшення капіталу; 
г)  немає правильної відповіді. 

23. Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком 
необхідно: 

а)  до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і 
відняти дебетовий; 
б) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і 
відняти кредитовий; 
в)  від початкового дебетового залишку відняти кредитовий обо рот і 
відняти дебетовий; 
г)  немає правильної відповіді. 

24. У пасивних рахунках для визначення кінцевого сальдо 
необхідно: 

а)Ск = ЯО + Сп-ДО; 
б) Ск = КО-ДО- Сп; 
в) Ск = ДО + Сп - КО; 
г)  немає правильної відповіді 

25. Коли мають складатися первинні документи: 

а)  під час проведення господарської операції; 
б) перед закінченням звітного періоду; 
в)  перед перевіркою контролюючих органів; 
г)  на прохання керівника. 

26. Під контуванням документів розуміють:  

а)  зазначення кореспондуючих рахунків; 
б) об'єднання однорідних за змістом первинних документів; 
в)  цей термін не стосується бухгалтерського обліку; 
г)  немає правильної відповіді. 

27. За місцем складання документи є: 



а)  міжгалузеві та спеціалізовані; 
б)  внутрішні та зовнішні; 
в) службові та особові; 
г)  немає правильної відповіді. 

28. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відоб 
ражається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 
б) довгострокових зобов'язань; 
в) поточних зобов'язань; 
г) власного капіталу. 

29. Сума п'ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 мі 
сяців з дати балансу, відображається у складі: 

а) забезпечень наступни-х витрат та платежів; 
б) довгострокових зобов'язань; 
в) поточних зобов'язань; 
г) власного капіталу. 

30. Програма автоматизації бухгалтерського обліку, придбана для 
використання в господарській діяльності підприємства, 
відображаєть ся у складі: 

а) основних засобів; 
б) нематеріальних активів; 
в) інших необоротних активів; 
г) інших оборотних активів. 

31. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу 
відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 
б) довгострокових зобов'язань; 
в) поточних зобов'язань; 
г) власного капіталу. 

32. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і 
зобов'язань здійснюється, виходячи з такого припущення: 

а) підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою 
діяльність; 
б) підприємство має намір або потребу ліквідуватися; 
в) підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно 



скорочувати свою діяльність; 
г) всі наведені припущення не відповідають дійсності. 

33. Відповідно до базових принципів бух обліку пріоритетною 
оцінкою активів має бути: 

а) оцінка за поточною ринковою вартістю; 
б) проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції; 
в) оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання; 
г) пріоритетного способу оцінки активів не виділяється. 

34. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та 
зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в 
його фінансовій звітності: 

а) обачності; 
б) автономності; 
в) повного висвітлення; 
г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не 
висувається 

35. Правила ведення податкового обліку визначаються в: 

а) Законі України "Про податкову службу"; 
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні"; 
в) Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"; 
г) Законі України "Про податковий облік та суміжні права". 

36. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгал 
терську інформацію для задоволення певних інформаційних 
потреб, називаються: 

а) користувачами бухгалтерської інформації; 
б) потенційними інвесторами; 
в) власниками підприємства; 
г) пов'язаними особами. 

37. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на: 

а) дійсних і потенційних; 
б) внутрішніх та зовнішніх; 
в) прямих та опосередкованих; 
г) постійних та випадкових. 



38. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а 
та кож визначення прибутку для розрахунку суми податку є 
функцією: 

а) фінансового обліку; 
б) управлінського обліку; 
в) податкового обліку; 
г) всіх перелічених вище видів обліку. 

39. Основною метою фінансового обліку є: 

а) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінан 
сової звітності; 
б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності; 
в) складання податкових декларацій; 
г) все перелічене вище. 

40. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства: 

а) фінансова звітність; 
б) дані управлінського обліку; 
в) податкові декларації; 
г) все наведене вище? 

 

ВАРІАНТ 9 

1. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства: 

а) фінансова звітність; 
б) дані управлінського обліку 
в) податкові декларації; 
г) все наведене вище? 

2. Основною метою фінансового обліку є: 

а) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінан 
сової звітності; 
б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності; 
в) складання податкових декларацій; 
г) все перелічене вище 

3. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а 
та кож визначення прибутку для розрахунку суми податку є 
функцією: 



а) фінансового обліку; 
б) управлінського обліку; 
в) податкового обліку; 
г) всіх перелічених вище видів обліку. 

4. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на: 

а) дійсних і потенційних; 
б) внутрішніх та зовнішніх; 
в) прямих та опосередкованих; 
г) постійних та випадкових. 

5. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгал 
терську інформацію для задоволення певних інформаційних 
потреб, називаються: 

а) користувачами бухгалтерської інформації; 
б) потенційними інвесторами; 
в) власниками підприємства; 
г) пов'язаними особами. 

6. Правила ведення податкового обліку визначаються в: 

а) Законі України "Про податкову службу"; 
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні"; 
в) Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"; 
г) Законі України "Про податковий облік та суміжні права". 

7. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та 
зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в 
його фінансовій звітності: 

а) обачності; 
б) автономності; 
в) повного висвітлення; 
г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не 
висувається. 

8. Відповідно до базових принципів бух обліку пріоритетною 
оцінкою активів має бути: 

а) оцінка за поточною ринковою вартістю; 
б) проіндексована вартість відповідно до рівня інфляції; 
в) оцінка, яка базується на витратах на їх виробництво та придбання; 
г) пріоритетного способу оцінки активів не виділяється. 



9. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і 
зобов'язань здійснюється, виходячи з такого припущення: 

а) підприємство має намір або потребу значно скорочувати свою 
діяльність; 
б) підприємство має намір або потребу ліквідуватися; 
в) підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно 
скорочувати свою діяльність; 
г) всі наведені припущення не відповідають дійсності. 

10. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу 
відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 
б) довгострокових зобов'язань; 
в) поточних зобов'язань; 
г) власного капіталу. 

11. Програма автоматизації бухгалтерського обліку, придбана для 
використання в господарській діяльності підприємства, 
відображаєть ся у складі: 

а) основних засобів; 
б) нематеріальних активів; 
в) інших необоротних активів; 
г) інших оборотних активів. 

12. Сума п'ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 мі 
сяців з дати балансу, відображається у складі: 

а) забезпечень наступни-х витрат та платежів; 
б) довгострокових зобов'язань; 
в) поточних зобов'язань; 
г) власного капіталу. 

13. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відоб 
ражається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 
б) довгострокових зобов'язань; 
в) поточних зобов'язань; 
г) власного капіталу. 

14. За місцем складання документи є: 



а)  міжгалузеві та спеціалізовані; 
б)  внутрішні та зовнішні; 
в) службові та особові; 
г)  немає правильної відповіді. 

15. Під контуванням документів розуміють:  

а)  зазначення кореспондуючих рахунків; 
б) об'єднання однорідних за змістом первинних документів; 
в)  цей термін не стосується бухгалтерського обліку; 
г)  немає правильної відповіді. 

16. Коли мають складатися первинні документи: 

а)  під час проведення господарської операції; 
б) перед закінченням звітного періоду; 
в)  перед перевіркою контролюючих органів; 
г)  на прохання керівника. 

17. У пасивних рахунках для визначення кінцевого сальдо 
необхідно: 

а)Ск = ЯО + Сп-ДО; 
б) Ск = КО-ДО- Сп; 
в) Ск = ДО + Сп - КО; 
г)  немає правильної відповіді 

18. Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком 
необхідно: 

а)  до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і 
відняти дебетовий; 
б) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і 
відняти кредитовий; 
в)  від початкового дебетового залишку відняти кредитовий обо рот і 
відняти дебетовий; 
г)  немає правильної відповіді. 

19. Дебетовий оборот за пасивним рахунком показує: 

а)  збільшення господарських засобів; 
б) збільшення зобов'язань; 
в)  зменшення капіталу; 
г)  немає правильної відповіді. 

20. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: 



а)  самостійно; 
б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком; 
в)  залежно від об'єкта, що обліковується на рахунку: або самостійно 
або з регулюючим рахунком; 
г)  немає правильної відповіді. 

21. Позабалансові рахунки використовують для: 

а)  обліку майна, яке фактично не належить підприємству; 
б) обліку непрямих витрат підприємства; 
в)  коригування показників основних рахунків; 
г)  розрахунку собівартості продукції. 

22. Особливість відображення операцій на позабалансових 
рахунках полягає в: 

а) необхідності складання особливих документів; 
б) подвійному записі; 
в) обліку списаних активів; 
г)  немає правильної відповіді. 

23. Регулюючі рахунки призначені для: 

а) обліку джерел утворення засобів; 
б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на калькуляційних рахунках; 
в) регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків; 
г)  немає правильної відповіді. 

24. При класифікації за структурою рахунки поділяють на: 

а) основні, операційні, збірно-розподільчі, фінансово-результатні; 
б)  основні, регулюючі, калькуляційні; 
в) основні, регулюючі, операційні, результатні позабалансові; 
г)  немає правильної відповіді. 

25. На рахунках господарських засобів обліковують господарські 
операції, пов'язані з: 

а)   виробництвом продукції та визначенням фінансового результату; 
б) придбанням ресурсів та визначення характеру заборгованості; 
в) реалізацією продукції та розрахунком податку на прибуток 

26. Сальдо в активних рахунках записується: 

а) у дебеті; 
б) у кредиті; 



в) як у дебеті, так і в кредиті; 
г)  немає правильної відповіді. 

27. За будовою активні і пасивні рахунки відрізняються: 

а)  початковим сальдо; 
б) оборотами; 
в)  назвами; 
г)  сумами. 

28. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгал 
терські рахунки поділяють на: 

а)  балансові й позабалансові; 
б) активні й пасивні; 
в)  активні, пасивні й контрактивні; 
г)  немає правильної відповіді. 

29. Під контуванням документів розуміють:  

а)  зазначення кореспондуючих рахунків; 
б) об'єднання однорідних за змістом первинних документів; 
в)  цей термін не стосується бухгалтерського обліку; 
г)  немає правильної відповіді. 

30. Коли мають складатися первинні документи: 

а)  під час проведення господарської операції; 
б) перед закінченням звітного періоду; 
в)  перед перевіркою контролюючих органів; 
г)  на прохання керівника. 

31. Чи можна використовувати при заповненні документів про 
стий олівець: 

а)  так; 
б) ні; 
в)  так, якщо після підтвердження здійснення операції цифри будуть 
наведені кульковою ручкою; 
г)  так, якщо поруч буде стояти підпис головного бухгалтера. 

32. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні 
активи — це: 

а) активи, призначені для використання у процесі виробництва; 
б) активи, призначені для використання протягом періоду, що 



перевищує 12 місяців; 
в) всі активи, що не є оборотними; 
г) активи призначені для продажу. 

33. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умо 
ва (умови): 

а) очікується отримання економічних вигод від його використання; 
б) оцінка його може бути достовірно визначена; 
в) виконуються обидві зазначені вище умови; 
г) його поточна оцінка не менша собівартості. 

34. Форма балансу в Україні: 

а) визначається підприємством самостійно; 
б) є уніфікованою формою звітності; 
в) різна для кожного виду діяльності; 
г) залежить від форми власності підприємства, що його складає. 

35. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення 
діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них 
продукції або товарів і послуг називається: 

а) операційним циклом; 
б) циклом формування капіталу; 
в) середнім терміном зберігання запасів; 
г) терміном комерційного кредиту. 

36. Джерелами формування майна підприємства можуть бути: 

а) зобов'язання і активи; 
б) активи і капітал; 
в) капітал; 
г) зобов'язання і капітал. 

37. Не належать до залучених засобів: 

а) кошти, отримані від випуску облігацій; 
б) кошти, отримані від випуску акцій; 
в) кредити банків; 
г) немає правильної відповіді. 

38. Основною метою фінансового обліку є: 

а) узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінан 
сової звітності; 
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б) облік та розподіл витрат за центрами відповідальності; 
в) складання податкових декларацій; 
г) все перелічене вище. 

39. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а 
та кож визначення прибутку для розрахунку суми податку є 
функцією: 

а) фінансового обліку; 
б) управлінського обліку; 
в) податкового обліку; 
г) всіх перелічених вище видів обліку. 

40. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на: 

а) аналітичний та синтетичний; 
б) зведений та пооб'єктний; 
в) фінансовий, податковий, управлінський; 
г) оперативний та статистичний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВАРІАНТ 5 

1. Не є обов'язковим і використовується виключно для внутріш 
ніх потреб управління: 

а) податковий облік; 
б) управлінський облік; 
в) фінансовий облік; 
г) всі наведені вище. 

2. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за 
кріплена в: 

а) Законі України "Про податкову службу"; 
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні"; 
в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку; 
г) Конституції України. 

3. Доповніть твердження: "Міжнародні стандарти бухгалтер 
ського обліку є...": 

а) обов'язковими для використання в усіх країнах — членах ООН; 
б) обов'язковими для використання в Україні; 
в) набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності; 
г) набором рекомендацій про організацію податкової системи. 

4. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та 
зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається: 

а) господарською діяльністю; 
б) господарською практикою; 
в) господарською операцією; 
г) господарським процесом. 

5. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси: 

а) купівля, виробництво, розподіл прибутку; 
б) купівля, виробництво, формування резервів; 



в) постачання, виробництво, реалізація; 
г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів. 

6. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, 
реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у 
звітності, — це: 

а) принцип бухгалтерського обліку; 
б) правило бухгалтерського обліку; 
в) припущенням бухгалтерського обліку; 
г) немає правильної відповіді. 

7. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути ви 
значена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у 
складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів;  
б) довгострокових зобов'язань; 
в) поточних зобов'язань; 
г) не відображається в балансі. 

8. Автомобілі, придбані автосалоном для продажу, відобража 
ються в статті: 

а) основні засоби; 
б) виробничі запаси; 
в) товари; 
г) нематеріальні активи. 

9. Автомобілі, що утримуються для надання їх в оренду, відоб 
ражаються у статті: 

а) основні засоби; 
б) виробничі запаси; 
в) товари; 
г) нематеріальні активи. 

10. За місцем складання документи є: 

а)  міжгалузеві та спеціалізовані; 
б)  внутрішні та зовнішні; 
в) службові та особові; 
г)  немає правильної відповіді. 

11. Яке визначення інвентаризації найточніше: 



а)  інвентаризація — це спосіб періодичної перевірки господар ських 
процесів; 
б) інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану за собів і 
грошових коштів підприємства; 
в)  інвентаризація — це спосіб упорядкування складського госпо 
дарства і порядку зберігання майна; 
г)  немає правильної відповіді? 

12. Проведення інвентаризації є обов'язковим: 

а)  перед виплатою дивідендів; 
б) у разі зміни керівника підприємства; 
в)  перед модернізацією виробництва; 
г)  при підвищенні курсу гривні. 

13. Рахунки, які відображають джерела господарських засобів, є: 

а)  активними; 
б) пасивними; 
в)  позабалансовими; 
г)  результатними. 

14. Сума всіх кредитових залишків відображає: 

а)  власний капітал; 
б) загальну вартість господарських засобів; 
в)  загальний обсяг джерел господарських засобів; 
г)  немає правильної відповіді. 

15. На тій стороні рахунка, де показується залишок, 
відображається його: 

а) збільшення; 
б) зменшення; 
в) оборот; 
г)  немає правильної відповіді. 

16. Контрактивні рахунки: 

а)  є регулюючими, активними, наприклад "Транспортно-заготі вельні 
витрати"; 
б)  є контрарними, регулюючими, наприклад "Цільове фінансування"; 
в)  є контрарними, активними, наприклад "Знос основних засобів"; 
г)  є регулюючими, доповнюючими, наприклад "Вилучений капітал". 

17. Збірно-розподільчі рахунки використовують для: 



а)  розподілу витрат за відповідними об'єктами; 
б) розподілу витрат за звітними періодами; 
в)  уточнення оцінки об'єктів, які відображаються на основних 
рахунках; 
г)  обліку процесу заготівлі. 

18. Особливість відображення операцій на позабалансових 
рахунках полягає в: 

а) необхідності складання особливих документів; 
б) подвійному записі; 
в) обліку списаних активів; 
г)  немає правильної відповіді. 

19. Позабалансові рахунки використовують для: 

а)  обліку майна, яке фактично не належить підприємству; 
б) обліку непрямих витрат підприємства; 
в)  коригування показників основних рахунків; 
г)  розрахунку собівартості продукції. 

20. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: 

а)  самостійно; 
б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком; 
в)  залежно від об'єкта, що обліковується на рахунку: або самостійно 
або з регулюючим рахунком; 
г)  немає правильної відповіді. 

21. Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, 
називають: 

а)  позабалансовими; 
б)  транзитними; 
в)  операційними; 
г)  капітальними. 

22. Активні рахунки призначені для обліку: 

а)  заборгованості підприємства перед підзвітними особами; 
б)  кредиторської заборгованості; 
в)  дебіторської заборгованості; 
г)  капіталу. 

23. Дебетовий оборот за активним рахунком показує: 



а)  збільшення майна; 
б) збільшення капіталу; 
в)  зменшення зобов'язань; 
г)  зменшення капіталу. 

24. Дебетовий оборот за пасивним рахунком показує: 

а)  збільшення господарських засобів; 
б) збільшення зобов'язань; 
в)  зменшення капіталу; 
г)  немає правильної відповіді. 

25. Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком 
необхідно: 

а)  до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і 
відняти дебетовий; 
б) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і 
відняти кредитовий; 
в)  від початкового дебетового залишку відняти кредитовий обо рот і 
відняти дебетовий; 
г)  немає правильної відповіді. 

26. Об'єкти інвентаризації — це: 

а) активи, зобов'язання; 
б) власний капітал; 
в) майно, зобов'язання; 
г)  немає правильної відповіді. 

27. За організацію, проведення та загальний стан інвентариза 
ційної роботи відповідає: 

а)  керівник; 
б) головний бухгалтер; 
в)  головний економіст; 
г)  менеджер. 

28. Робочим (виконавчим) органом суб'єкта інвентаризації є: 

а)  матеріально відповідальна особа; 
б) головний бухгалтер; 
в)  інвентаризаційна комісія; 
г)  немає правильної відповіді. 

29. Форма балансу в Україні: 



а) визначається підприємством самостійно; 
б) є уніфікованою формою звітності; 
в) різна для кожного виду діяльності; 
г) залежить від форми власності підприємства, що його складає. 

30. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умо 
ва (умови): 

а) очікується отримання економічних вигод від його використання; 
б) оцінка його може бути достовірно визначена; 
в) виконуються обидві зазначені вище умови; 
г) його поточна оцінка не менша собівартості. 

31. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні 
активи — це: 

а) активи, призначені для використання у процесі виробництва; 
б) активи, призначені для використання протягом періоду, що 
перевищує 12 місяців; 
в) всі активи, що не є оборотними; 
г) активи призначені для продажу. 

32. Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають 
відображатися в бухгалтерському обліку: 

а) відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів; 
б) у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або 
сплати грошей; 
в) за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б); 
г) на власний розсуд підприємства. 

33. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова 
звітність має містити: 

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій; 
б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та 
інших подій; 
в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських 
операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі; 
г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, 
здатних вплинути на рішення користувачів. 

34. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно 
запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 
оцінки активів та доходів: 



а) послідовності; 
б) автономності; 
в) повного висвітлення; 
г) обачності. 

 

35. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгал 
терську інформацію для задоволення певних інформаційних 
потреб, називаються: 

а) користувачами бухгалтерської інформації; 
б) потенційними інвесторами; 
в) власниками підприємства; 
г) пов'язаними особами. 

36. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на: 

а) дійсних і потенційних; 
б) внутрішніх та зовнішніх; 
в) прямих та опосередкованих; 
г) постійних та випадкових. 

37. Не належать до залучених засобів: 

а) кошти, отримані від випуску облігацій; 
б) кошти, отримані від випуску акцій; 
в) кредити банків; 
г) немає правильної відповіді. 

 

38. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є 
зовнішніми: 

а) потенційні інвестори; 
б) постачальники; 
в) професійні спілки; 
г) жоден із перелічених вище? 

39. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насам 
перед цікавить: 

а) акціонерів; 
б) покупців продукції; 



в) постачальників; 
г) аудиторські фірми. 

40. Здатність підприємства забезпечувати оплату праці та зай 
нятість цікавить: 

а) працівників; 
б) профспілкові організації; 
в) всіх зазначених вище; 
г) жодного з перелічених користувачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ 10 

1. Здатність підприємства забезпечувати оплату праці та зай 
нятість цікавить: 

а) працівників; 
б) профспілкові організації; 
в) всіх зазначених вище; 
г) жодного з перелічених користувачів. 

2. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насам 
перед цікавить: 

а) акціонерів; 
б) покупців продукції; 
в) постачальників; 
г) аудиторські фірми. 

3. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є 
зовнішніми: 

а) потенційні інвестори; 
б) постачальники; 
в) професійні спілки; 
г) жоден із перелічених вище? 

4. Не належать до залучених засобів: 

а) кошти, отримані від випуску облігацій; 
б) кошти, отримані від випуску акцій; 
в) кредити банків; 
г) немає правильної відповіді. 

5. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на: 

а) дійсних і потенційних; 
б) внутрішніх та зовнішніх; 
в) прямих та опосередкованих; 
г) постійних та випадкових. 

6. Особи, які використовують фінансову звітність та іншу бухгал 
терську інформацію для задоволення певних інформаційних 
потреб, називаються: 



а) користувачами бухгалтерської інформації; 
б) потенційними інвесторами; 
в) власниками підприємства; 
г) пов'язаними особами. 

7. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно 
запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 
оцінки активів та доходів: 

а) послідовності; 
б) автономності; 
в) повного висвітлення; 
г) обачності. 

8. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова 
звітність має містити: 

а) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій; 
б) всю інформацію про фактичні наслідки господарських операцій та 
інших подій; 
в) всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських 
операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі; 
г) всю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, 
здатних вплинути на рішення користувачів. 

9. Коли згідно з принципом нарахування доходи і витрати мають 
відображатися в бухгалтерському обліку: 

а) відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів; 
б) у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або 
сплати грошей; 
в) за першою з двох подій, перелічених у пунктах а) та б); 
г) на власний розсуд підприємства. 

10. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні 
активи — це: 

а) активи, призначені для використання у процесі виробництва; 
б) активи, призначені для використання протягом періоду, що 
перевищує 12 місяців; 
в) всі активи, що не є оборотними; 
г) активи призначені для продажу. 

11. Актив відображається у балансі, якщо виконується така умо 
ва (умови): 



а) очікується отримання економічних вигод від його використання; 
б) оцінка його може бути достовірно визначена; 
в) виконуються обидві зазначені вище умови; 
г) його поточна оцінка не менша собівартості. 

12. Форма балансу в Україні: 

а) визначається підприємством самостійно; 
б) є уніфікованою формою звітності; 
в) різна для кожного виду діяльності; 
г) залежить від форми власності підприємства, що його складає. 

13. Робочим (виконавчим) органом суб'єкта інвентаризації є: 

а)  матеріально відповідальна особа; 
б) головний бухгалтер; 
в)  інвентаризаційна комісія; 
г)  немає правильної відповіді. 

14. За організацію, проведення та загальний стан інвентариза 
ційної роботи відповідає: 

а)  керівник; 
б) головний бухгалтер; 
в)  головний економіст; 
г)  менеджер. 

15. Об'єкти інвентаризації — це: 

а) активи, зобов'язання; 
б) власний капітал; 
в) майно, зобов'язання; 
г)  немає правильної відповіді. 

16. Для визначення кінцевого сальдо за активним рахунком 
необхідно: 

а)  до початкового дебетового сальдо додати кредитовий оборот і 
відняти дебетовий; 
б) до початкового дебетового сальдо додати дебетовий оборот і 
відняти кредитовий; 
в)  від початкового дебетового залишку відняти кредитовий обо рот і 
відняти дебетовий; 
г)  немає правильної відповіді. 

 



17. Дебетовий оборот за пасивним рахунком показує: 

а)  збільшення господарських засобів; 
б) збільшення зобов'язань; 
в)  зменшення капіталу; 
г)  немає правильної відповіді. 

18. Дебетовий оборот за активним рахунком показує: 

а)  збільшення майна; 
б) збільшення капіталу; 
в)  зменшення зобов'язань; 
г)  зменшення капіталу. 

19. Активні рахунки призначені для обліку: 

а)  заборгованості підприємства перед підзвітними особами; 
б)  кредиторської заборгованості; 
в)  дебіторської заборгованості; 
г)  капіталу. 

20. Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, 
називають: 

а)  позабалансовими; 
б)  транзитними; 
в)  операційними; 
г)  капітальними. 

21. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються: 

а)  самостійно; 
б) тільки разом з уточнюючим їх рахунком; 
в)  залежно від об'єкта, що обліковується на рахунку: або самостійно 
або з регулюючим рахунком; 
г)  немає правильної відповіді. 

22. Позабалансові рахунки використовують для: 

а)  обліку майна, яке фактично не належить підприємству; 
б) обліку непрямих витрат підприємства; 
в)  коригування показників основних рахунків; 
г)  розрахунку собівартості продукції. 

23. Особливість відображення операцій на позабалансових 
рахунках полягає в: 



а) необхідності складання особливих документів; 
б) подвійному записі; 
в) обліку списаних активів; 
г)  немає правильної відповіді. 

24. Збірно-розподільчі рахунки використовують для: 

а)  розподілу витрат за відповідними об'єктами; 
б) розподілу витрат за звітними періодами; 
в)  уточнення оцінки об'єктів, які відображаються на основних 
рахунках; 
г)  обліку процесу заготівлі. 

25. Контрактивні рахунки: 

а)  є регулюючими, активними, наприклад "Транспортно-заготі вельні 
витрати"; 
б)  є контрарними, регулюючими, наприклад "Цільове фінансування"; 
в)  є контрарними, активними, наприклад "Знос основних засобів"; 
г)  є регулюючими, доповнюючими, наприклад "Вилучений капітал". 

26. На тій стороні рахунка, де показується залишок, 
відображається його: 

а) збільшення; 
б) зменшення; 
в) оборот; 
г)  немає правильної відповіді. 

27. Сума всіх кредитових залишків відображає: 

а)  власний капітал; 
б) загальну вартість господарських засобів; 
в)  загальний обсяг джерел господарських засобів; 
г)  немає правильної відповіді. 

28. Рахунки, які відображають джерела господарських засобів, є: 

а)  активними; 
б) пасивними; 
в)  позабалансовими; 
г)  результатними. 

29. Проведення інвентаризації є обов'язковим: 



а)  перед виплатою дивідендів; 
б) у разі зміни керівника підприємства; 
в)  перед модернізацією виробництва; 
г)  при підвищенні курсу гривні. 

30. Яке визначення інвентаризації найточніше: 

а)  інвентаризація — це спосіб періодичної перевірки господар ських 
процесів; 
б) інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану за собів і 
грошових коштів підприємства; 
в)  інвентаризація — це спосіб упорядкування складського госпо 
дарства і порядку зберігання майна; 
г)  немає правильної відповіді? 

31. За місцем складання документи є: 

а)  міжгалузеві та спеціалізовані; 
б)  внутрішні та зовнішні; 
в) службові та особові; 
г)  немає правильної відповіді. 

32. Автомобілі, що утримуються для надання їх в оренду, відоб 
ражаються у статті: 

а) основні засоби; 
б) виробничі запаси; 
в) товари; 
г) нематеріальні активи. 

33. Автомобілі, придбані автосалоном для продажу, відобража 
ються в статті: 

а) основні засоби; 
б) виробничі запаси; 
в) товари; 
г) нематеріальні активи. 

34. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та 
зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в 
його фінансовій звітності: 

а) обачності; 
б) автономності; 
в) повного висвітлення; 



г) така вимога в основних принципах бухгалтерського обліку не 
висувається. 

35. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, 
реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у 
звітності, — це: 

а) принцип бухгалтерського обліку; 
б) правило бухгалтерського обліку; 
в) припущенням бухгалтерського обліку; 
г) немає правильної відповіді. 

36. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси: 

а) купівля, виробництво, розподіл прибутку; 
б) купівля, виробництво, формування резервів; 
в) постачання, виробництво, реалізація; 
г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів. 

37. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та 
зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається: 

а) господарською діяльністю; 
б) господарською практикою; 
в) господарською операцією; 
г) господарським процесом. 

38. Доповніть твердження: "Міжнародні стандарти бухгалтер 
ського обліку є...": 

а) обов'язковими для використання в усіх країнах — членах ООН; 
б) обов'язковими для використання в Україні; 
в) набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності; 
г) набором рекомендацій про організацію податкової системи. 

39. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні за 
кріплена в: 

а) Законі України "Про податкову службу"; 
б) Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні"; 
в) Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку; 
г) Конституції України. 

 



40. Не є обов'язковим і використовується виключно для внутріш 
ніх потреб управління: 

а) податковий облік; 
б) управлінський облік; 
в) фінансовий облік; 
г) всі наведені вище 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


