
Дата: 17.11.2021 

Група: 26 

Предмет: Основи бухгалтерського обліку 

 

УРОК № 32 

 

Тематичне оцінювання по темі: «Безготівкові форми розрахунків». 

 

МЕТА:  

• Закріпити основні відомості про безготівкові розрахунки 

• Узагальнити в учнів початкові відомості про розрахунки з постачальниками, 

покупцями та замовниками 

• Сприяти всебічному розвитку особистості; 

• Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

Завдання:  

Виконайте завдання до тематичного оцінювання в зошиті та в ел. вигляді. 

Електронний варіант перешліть викладачу на ел. пошту 2573562@ukr.net . Варіант 

задання обирати згідно табл.1 

 

Табл.1 для вибору варіанту завдання до тематичного оцінювання 

 
Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

Порядковий 

номер в 

журналі 

теоретичного 

навчання 

Номер 

варіанта до 

тематичного 

оцінювання 

1 І 11 І 21 І 

2 ІІ 12 ІІ 22 ІІ 

3 ІІІ 13 ІІІ 23 ІІІ 

4 І 14 І 24 І 

5 ІІ 15 ІІ 25 ІІ 

6 ІІІ 16 ІІІ 26 ІІІ 

7 І 17 І 27 І 

8 ІІ 18 ІІ 28 ІІ 

9 ІІІ 19 ІІІ 29 ІІІ 

10 І 20 І 30 І 
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Тематичне оцінювання № 3 

Варіант 1. 
Низький рівень (1-3) 

На основі запитання знайдіть правильну відповідь (правильна відповідь – 1 бал) 

№ Питання № Відповідь 

1 Міжнародні рахунки А розрахунки, що проводяться без участі готівки, 

тобто в сфері безготівкового грошового обігу. 

2 Рахунки за нетоварними операціями Б Розрахунки, що проводяться між господарськими 

суб’єктами, які знаходяться на територіях різних 

держав 

3 Безготівкові розрахунки В сплата податків та перерахування інших платежів 

до бюджету, одержання і повернення банківських 

позик, страхович сум тощо 

 

Середній рівень (4-6) 

Дайте відповідь на тестові запитання (правильна відповідь – 0,5 балу) 

1. Які документи повинна подати в банк юридична особа для перерахування суми нарахованої 

контролюючими органами пені? 

а) Тільки платіжне доручення. 

b) Платіжне доручення, а також завірену печаткою юридичної особи і підписом її керівника 

копію акта перевірки. 

с) Будь-який документ, що застосовується для розрахунків у безготівковій формі. 

d) Платіжне доручення, а також завірену підписом керівника контролюючого органу і 

печаткою копію акта перевірки. 

    2. Чи приймає банк платіжне від юридичної особи, складене в довільній формі? 

  а) Ні, оскільки є законодавчо затверджена форма платіжного доручення. 

      b) Так, за будь-яких обставин, за бажанням юридичної особи. 

с) Так, за будь-яких безготівкових розрахунків, за умови, що це передбачено     умовами 

договору про розрахунково-касове обслуговування між банком і юридичною особою. 

d) Так, але за умови внесення готівкових грошових коштів у касу банку для подальшого їх 

зарахування на поточний рахунок юридичної особи. 

3. Які документи юридична особа подає додатково в банк разом з грошовим чеком для 

отримання з поточного рахунку в касу грошових коштів на виплату зарплати працівникам? 

а) Тільки грошовий чек на отримання зарплати. 

b) Завірену керівником і головним бухгалтером копію платіжної або розрахунково-платіжної 

відомості на виплату зарплати працівникам. 

с) Платіжні доручення на перерахування сум утриманих зарплати працівників податків, зборів 

і обов’язкових платежів. 

4. Які дії повинен виконати покупець з платіжною вимогою-дорученням, отриманим від 

продавця при згоді його сплати? 

а. Передати платіжну вимогу-доручення в обслуговуючий його банк. 

b. Дооформити нижню частину платіжної вимоги-доручення, завірити її підписами й 

печаткою, повернути її продавцю. 

с. Дооформити нижню частину платіжної вимоги-доручення, завірити її підписами і 

печаткою, передати в обслуговуючий його банк. 

5. Чи може юридична особа отримувати в банку за поданим нею розрахунковим чеком 

готівкові грошові кошти? 

 а. Може, за умови, що за цим розрахунковим чеком необхідно повернути частину грошових 

коштів покупцю, який надав цей чек. 

 b. Ні, не може за жодних обставин. 

 с. Може, за умови, що цей чек надав покупець-нерезидент. 

d. Може, за умови, що цей чек надала фізична особа – не суб’єкт підприємницької діяльності. 



6. чи можна векселем (простим або переказним) зробити попередню оплату за товар? 

 а) Ні, не можна. 

 b) можна, але за умови, що це передбачено договором купівлі-продажу. 

 с) Можна, якщо вексель буде простим. 

Достатній рівень (7-9) 

Що означає бухгалтерський запис? (правильна відповідь – 1 бал) 

№ п/п Кореспонденція рахунків Сума 

Дебет Кредит 

1 948 311 9000 

2 621 311 1500 

3 631 311 2800 

 

Високий рівень (10-12) Задача (рішення 3 бали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишіть етапи схеми розрахунку за платіжним дорученням: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________ 

8.____________________________________________________________________________ 

 

  

Покупець 

(платник податків) 

Постачальник 

(отримувач коштів) 

Банк покупця   Банк постачальника 

8 

2 

1 

4 

5 3 

8 



Тематичне оцінювання № 3 

Варіант 2. 
Низький рівень (1-3) 

На основі запитання знайдіть правильну відповідь (правильна відповідь – 1 бал) 

№ Питання № Відповідь 

1 Чек А Безумовне грошове зобов’язання, за яким одна особа зобов’язана 

сплатити іншій визначену суму коштів у визначений строк, правовий 

статус якого регулюються законодавством про вексельний обіг 

2 Вексель Б Документ. Що містить письмове розпорядження власника рахунку 

установі банку, яка веде його рахунок, списати чекотримачеві зазначену в 

чеку суму коштів 

3 Платіжна 

вимога 

В Платіжний документ, який використовується для здійснення примусового 

списання (стягнення) коштів з рахунків платників стягувачами, яким 

закон надає право таких дій 

 

Середній рівень (4-6) 

Дайте відповідь на тестові запитання ( правильна відповідь – 0,5 балу ) 

 

1.  Чи можна погасити вексель готівковими грошовими коштами? 

a)  Так, якщо вексель переказний; 

b)  Так, незалежно який це вексель (простий чи переказний), за умови, що це         передбачено 

відповідним договором; 

c)  Ні, оплата векселів здійснюється тільки в безготівковій формі 

2. Чи повинне підприємство, яке видає векселі (векселедавець), вести їх реєстр у спеціальному 

журналі? 

a)  Ні, не повинне; 

b)  Так, повинне вести реєстр у журналі виданих векселів у порядку, затвердженому 

державною комісією з цінних паперів і фондового ринку; 

c)  Підприємство повинне вести окремий реєстр у журналі довільної форми 

3. Чи має право векселедержатель вносити зміни в текст простого векселя? 

a)  Так, може з власної ініціативи, але тільки в реквізити, що стосуються термінів оплати 

векселя; 

b)  Так, може з власної ініціативи, але тільки в реквізиті, що стосуються місця платежу за 

векселем; 

c)  Ні, не може, оскільки зміни у векселі може вносити тільки векселедавець 

4. Чи має право юридична особа оформити в банку (отримати) особисту платіжну картку? 

a)  Юридична особа має таке право, за умови, що в договорі між нею і обслуговуючим її 

банком ця послуга передбачена; 

b)  Ні, не має, оскільки особисті платіжні картки оформляються (видаються) тільки фізособам 

– не суб’єктам підприємницької діяльності; 

c)  Юридична особа має таке право, за умови, що вони будуть оформлені тільки на  його 

керівника 

5. Чи має право покупець (фізична особа – не суб’єкт підприємницької діяльності) 

повернути в магазин придбаний товар, якщо розрахунок він зробив з використанням 

платіжної картки? 

a)  Ні, покупець (фізособа – не СПД) не має такого права. Оскільки розрахунок був зроблений 

у безготівковій формі; 

b)  Ні, оскільки платіжні картки можуть використовуватися тільки для отримання на 

картрахунок заробітної плати і зняття з картрахунка готівкових грошових коштів; 

c)  Так. Покупець має право повернути товар до магазину, за умови. Шо товар повертається в 

цілісному вигляді і разом з підтвердними документами (виписка банку про списання 

грошових коштів з картрахунка на поточний рахунок магазину, квитанції платіжного 

термінала) 

6. Підприємство «Альфа» продало товар фізособі – Кирієнку О.П. Як оплату за куплений товар 

Кирієнку О.П. подає підприємству «Альфа» розрахунковий чек, виписаний на фізособу 



Удовенка Є.В. Чи може підприємство «Альфа» прийняти від Кирієнка О.П. такий 

розрахунковий чек як оплату за товар? 

a)  Ні, не може, оскільки розрахунковий чек повинен подати тільки Удовенка Є.В.; 

b)  Може, але за умови, що Кирієнко О.П. є пов’язаною особою Удовенка Є.В.; 

c)  Може, але за умови, що Кирієнко О.П, який подав розрахунковий чек як оплату за товар, 

також подав і нотаріально засвідчену довіреність від Удовенка Є.В на право 

розпоряджуватися цим чеком Кирієнко О.П  

d)  Може, але за умови, що Кирієнко О.П є працівником підприємства «Альфа» 

Достатній рівень (7-9) 

Що означає бухгалтерський запис? (правильна відповідь – 1 бал) 

№ п/п Кореспонденція 

 рахунків 

Сума 

Дебет Кредит 

1 661 311 5000 

2 371 311 7000 

3 311 719 1000 

 

Високий рівень (10-12) Задача (рішення 3 бали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишіть етапи розрахунку за чеками: 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________ 

9.__________________________________________________________________ 

  

Платник коштів 

(покупець товару) 

Банк платника 

(покупця) 

Банк отримувача 

(постачальника) 

Отримувач коштів 

(постачальник) 

6 

5 

2 

1 

4 

7 

3 9 

8 



Тематичне оцінювання № 3 

Варіант 3. 
Низький рівень (1-3) 

На основі запитання знайдіть правильну відповідь (правильна відповідь – 1 бал) 

№ Питання № Відповідь 

1 Акредитив А Форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта 

(заявника акредитива ) зобов’язаний виконати платіж третій особі 

(бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи й надані послуги 

2 Інкасо Б Форма розрахунків, за якою продавець доручає банку одержати від 

покупця  за посередництвом банку – покупця, або іншого банку, платіж 

проти передачі документів, що засвідчують відвантаження товару, 

виконання робіт, або надання послуг 

3 Платіжна вимога В Платіжний документ, який використовується для здійснення 

примусового списання (стягнення) коштів з рахунків платника 

стягувачами, яким закон надає право таких дій 

 

Середній рівень (4-6) 

Дайте відповідь на тестові запитання ( правильна відповідь – 0,5 балу ) 

 

1. Які документи юридична особа подає додатково в банк разом з грошовим чеком для 

отримання з поточного рахунка в касу грошових  коштів на виплату зарплати працівникам? 

a) Тільки грошовий чек на отримання зарплати; 

b) Завірену керівником і  головним бухгалтером копію платіжної або розрахунково – платіжної 

відомості про виплати зарплати працівникам; 

c) Платіжні доручення на перерахування сум утриманих із зарплати працівників податків, зборів 

і обов’язкових платежів  

2. Які дії повинен виконати покупець з платіжною вимогою – дорученням, отриманим від 

продавця при згоді його сплатити? 

a) Передати платіжну вимогу – доручення в обслуговуючий його банк; 

b) Дооформити нижню частину платіжної вимоги – доручення, завірити її підписами й 

печаткою, повернути її продавцю; 

c) Дооформити нижню частину платіжної вимоги – доручення, завірити її підписами і печаткою, 

передати в обслуговуючий його банк 

3. Чи має право векселедержатель вносити зміни в текст простого векселя? 

a) Так, може з власної ініціативи, але тільки в реквізити, що стосуються термінів оплати векселя; 

b) Так, може з власної ініціативи, але тільки в реквізити, що стосуються місця платежу за 

векселем; 

c) Ні, не може, оскільки зміни у вексель може вносити тільки векселедавець 

4. Чи має право юридична особа оформити в банку (отримати) особисту платіжну картку? 

a) Юридична особа має таке право, за умови, що в договорі між нею і обслуговуючим її банком 

ця послуга передбачена; 

b) Ні, не має, оскільки особисті платіжні картки оформляються (видаються) тільки фізособам – 

не суб’єктам підприємницької діяльності; 

c) Юридична особа має таке право, за умови, що вони будуть оформлені тільки на його 

керівника 

5. Які документи повинна подати в банк юридична особа для перерахування суми нарахованої 

контролюючими органами пені? 

a) Тільки платіжне доручення; 

b) Платіжне доручення, а також завірену печаткою юридичної особи і підписом її керівника 

копію акта перевірки; 

c) Будь-який документ, що застосовується для розрахунків у безготівковій формі; 



d) Платіжне доручення, а також завірену підписом керівника контролюючого органу і печаткою 

копію акта перевірки 

6. Чи можна векселем (простим або переказним) зробити попередню оплату за товар? 

a) Ні, не можна; 

b) Можна, але за умови, що це передбачено договором купівлі-продажу. 

c) Можна, якщо вексель буде простим 

Достатній рівень (7-9) 

Що означає бухгалтерський запис? (правильна відповідь – 1 бал) 

№ п/п Кореспонденція 

 рахунків 

Сума 

Дебет Кредит 

1 621 311 6000 

2 311 377 5000 

3 311 371 4500 

 

Високий рівень (10-12) Задача (рішення 3 бали) 

 

Запишіть етапи схеми розрахунку за векселями: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Векселедавець 

(покупець) 
Власник векселя 

(ремітент) 

 
3 

2 

1 

4 


