
                    Тести для самоконтролю з теми    
 "Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис" 

1. З якою метою здійснюють класифікацію рахунків бухгалтерського 
обліку? 

а) для відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку 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. 

2. Якому принципу класифікації рахунків бухгалтерського обліку 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. 

3. Як класифікують рахунки бухгалтерського обліку відповідно до балансу? 

а) аналітичні, синтетичні, субрахунки; 

б) активні, пасивні, позабалансові; 

в) постійні й тимчасові; 

г) немає правильної відповіді. 

4. До якого елементу класифікації належать аналітичні рахунки? 

а) класифікація у відношенні до балансу; 

б) класифікація за ступенем деталізації інформації; 

в) класифікація щодо інших рахунків; 

г) немає правильної відповіді. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 даному підприємстві; 

г) виявлення переваг та недоліків в обліковій політиці підприємства. 

8. 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". 

9. 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”. 

10. 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. 

 



11. 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. 

12. 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. 

13. Контрактивні рахунки: 

а) є регулюючими, активними, наприклад “Транспортно-заготівельні витрати”; 

б) є контрарними, регулюючими, наприклад “Цільове фінансування”; 

в) є контрарними, активними, наприклад “Знос основних засобів”; 

г) є регулюючими, доповнюючими, наприклад “Вилучений капітал”. 

14. 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. 

15. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає 
в: 

а) необхідності складання особливих документів; 

б) подвійному записі; 

в) обліку списаних активів; 

г) немає правильної відповіді. 

16. 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. 

17. 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. 

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) систематизації 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. Оборотні засоби підприємства характеризують такі рахунки: 

а) 23, 25, 19; 

6) 21, 503, 40; 

в) 301, 22, 25; 

г) 285, 332, 71. 

 



22. Власний капітал характеризують такі рахунки: 

а) 23, 40, 50; 

6) 42, 47, 132, 69; 

в) 37, 441, 51; 

г) 40, 47, 50. 

 


