
Дата: 26.04.2022 

Група: ТУ-1 

Предмет: Основи бухгалтерського обліку 

 

УРОК № 27-28 

 

Тематичне оцінювання по темі: «Форма розрахунків готівкою». 

 

МЕТА:  

 Закріпити основні відомості про готівкові розрахунки 

 Узагальнити в учнів початкові відомості про порядок касових та банківських 

розрахунків. 

 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 

 

 

  

mailto:2573562@ukr.net


Тематичне оцінювання № 2 

Варіант 1. 
Завдання 1: встановіть відповідність 

А) Первинний документ для видачі готівки з 

каси 

1. Чек 

Б) Первинний документ для отримання 

готівки в касу 

2. Об’ява про внесення готівки 

В) Первинний документ для  отримання 

готівки з банківського рахунку 

3. Видатковий касовий ордер 

Г) Первинний документ про внесення готівки 

на банківський рахунок 

4. Прибутковий касовий ордер 

 

 

Завдання 2. 

Тести 

 

1. Гранична сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального 

підприємця) іншому протягом одного дня за одним або кількома платіжними 

документами складає: 

а) 5000 грн.; б) 10000 грн.; в) не обмежена. 

2. Форми первинного обліку касових операцій затверджені: 

а) Постановами КМУ; 

б) Постановами правління НБУ; 

в) Мінфіном України; 

г) Мінстатом України. 

3. Грошові чеки можуть застосовуватись: 

а) для будь-яких розрахунків за товари, роботи, послуги; 

б) можуть застосовуватись лише для отримання готівки із банка в касу; 

в) можуть застосовуватись як для розрахунків за товари, роботи, послуги, гак і для 

отримання готівки із банка в касу. 

4. Платіжне доручення приймається банком для виконання на протязі; 

а) дня у якому воно виписане; 

б) на протязі трьох днів з дати виписки; 

в) на протязі 10-ти днів з дати виписки. 

5. При встановленні ліміту залишку готівки у касі виплати, пов'язані з оплатою праці, 

стипендій, пенсій, дивідендів: 

а) враховуються; 

б) не враховуються; 

в) враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат; 

г) враховуються лише фактичні названі виплати. 

6. Безнадійна дебіторська заборгованість — це: 

а) будь-яка дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її 

неповернення боржником; 

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її 

неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності; 



в) будь-яка дебіторська заборгованість за якою минув строк позовної давності. 

 

 

 

Завдання 3 Задача (12/12.2.8/378) 

Скласти звіт касира та відобразити бухгалтерськими проводками. Залишок по рахунку 

«Каса» на початок дня: 100 грн.: 

1.1Довідка про залишки по синтетичним рахункам: 

№ Зміст операції Сума, 

грн.. 

1 Одержано від Осики М.Г. залишок підзвітних сум 300 

2 Одержано від Смирнової С.М. залишок підзвітних сум 500 

3 Одержано за чеком 13505 з поточного рахунку на 

заробітну плату 

250 

4 Видано Коваленко Т.М. депонтовану заробітну плату 170 

5 Видано Шпаку В.І. перевитрати за авансовим звітом 15 

6 Видано Смирнову П.Г. уу підзвіт суму 250 

7 За квитанцією 11314 здано до банку на поточний рахунок 400 

 
 

 

 

 

 

Критерії оцінювання: 

1 завдання – за кожну правильну відповідь 1 бал 

2 завдання – за кожну правильну відповідь 1 бал 

3 завдання – за правильне рішення задачі 2 бали 

  



Тематичне оцінювання № 2 

Варіант 2. 
 

Завдання 1.  

Тести 

1. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється у сумі, шо потрібна для забезпечення 

роботи підприємства на початку робочого дня, але не більше розміру: 

а) середньоденного надходження готівки за обрані три місяці з останніх два-

надцяти; 

б) середньоденної видачі готівки за обрані три місяці з останніх дванадцяти; 

в) середньоденного надходження чи середньоденної видачі готівки за обрані три 

місяці з останніх дванадцяти. 

2. Чи можна отримати готівку в обмін на чек розрахункової чекової книжки? 

а) можна лише у банку на всю суму чека; 

б) можна лише у приватного підприємства; 

в) не можна у будь-якому разі. 

3. Різниця між сумою одержаного авансу і фактичними витратами (при наявності 

виправдовуючих документів) позитивна: 

а) це сума невикористаного авансу; 

б) це витрати працівника у вигляді власних грошових коштів; 

в) це сума, яку бухгалтерія має право утримати з нарахованої заробітної плати; 

г) інше. 

4. Документ, який видається працівнику підприємства на підставі наказу 

(розпорядження) керівника для виконання службового доручення поза постійним 

місцем роботи, у відрядженні: 

а) посвідчення про відрядження; 

б) акт приймання виконаних підрядних робіт; 

в) наказ про приймання на роботу; 

г) інше. 

5. Оприбуткування ТМЦ, що надійшли під постачальника здійснюється на підставі: 

а) накладної про надходження від постачальника; 

б) розрахунків бухгалтерії; 

в) податкових накладних; 

г) виписки банку; 

д) інше. 

6. Штраф — це: 

а) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно 

виконаного зобов'язання; 

б) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного 

грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. 

 

 

 

 

Завдання 2 Задача (12/12.2.3/369) 



Відобразити на рахунках операції з обліку руху грошових коштів на поточному 

рахунку. 

 

Данні для виконання задачі: 

1.1Довідка про залишки по синтетичним рахункам: 

Код 

рахунку 

Найменування рахунку Сума, грн.. 

Дт Кт 

30 Каса 280  

31 Рахунки в банках 245000  

63 Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками 

 32000 

65 Розрахунки за страхуванням  100 

377 Розрахунки з іншими дебіторами  5600 

60 Короткострокові позики  207580 

 

1.2 Господарські операції: 

1 Зараховано на поточний рахунок виручку за продану 

продукцію 

8000 

2 Оплачено рахунки постачальників за одержані від них 

матеріали 

28000 

3 Перераховано платежі до фонду зайнятості 100 

4 Внесено на поточний рахунок залишок грошей у касі 280 

5 Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит 15000 

6 Одержано черговий платіж за довгостроково орендовані 

основні засоби 

1600 

 
 

 

 

 

Критерії оцінювання: 

1 завдання – за кожну правильну відповідь 1 бал 

2 завдання – за правильне рішення задачі 6 бали 

  



Тематичне оцінювання № 2 

Варіант 3. 
Завдання 1. 

Тести 

1. Конкретні вимоги до каси підприємства встановлюються: 

а) постановами НБУ; 

б) наказами Мінфіну; 

в) розпорядчими документами підприємства. 

2. Укладання договорів про повну матеріальну відповідальність при прийнятті на 

роботу касира є: 

а) обов'язковим; 

б) рекомендованим; 

в) обов'язковим лише при виконанні обов'язків касира за сумісництвом. 

3. За перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах встановлена 

відповідальність: 

а) у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; 

б) у трикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; 

в) у п'ятикратному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день 

4. Організацію обліку розрахунків з підзвітними особами супроводжують наступні 

первинні документи: 

а) касові ордери; звіт про використання коштів наданих під звіт; посвідчення про 

відрядження з відмітками про вибуття; наказ про відрядження; 

б) грошовий чек; об'ява на внесок готівки; 

в) заява на акредитив; вексель; платіжна вимога; 

г) інше. 

5. Підзвітним особам видається готівка з каси підприємства на підставі: 

а) чинного законодавства; 

б) наказу керівника; 

в) наказу головного бухгалтера чи особи, що тимчасово виконує функції головного 

бухгалтера; 

г) інше. 

6. Сумнівний борг — це: 

а) будь-яка дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення 

боржником. 

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення 

боржником. 

в) поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги щодо 

якої існує невпевненість її погашення боржником. 

 

Завдання 2 Задача (12/12.2.2/365) 

Відобразити на рахунках операції з обліку грошових коштів по касі і підзвітних 

сум. Підрахувати обороти за рахунками і вивести  кінцеві залишки (оборотна 

відомість) 

 



Вихідні данні: 

Код 

рахунку 

Найменування рахунку Сума, грн.. 

Дт Кт 

301 Каса 40  

311 Поточний рахунок в національній валюті 980000  

312 Поточний рахунок в іноземній валюті   

 Долари США 5000  

 Грн.. 250000  

661 Розрахунки з оплати праці  12100 

372 Розрахунки з підзвітними особами 95 35 

40 Статутний капітал - 993000 

Поточний курс валюти центрального банку України: 

№ Валюта Курс в грн.. 

На 28.02 На 01.03 

1 Долари США 5,00 5,15 

 

Господарські операції за 28 лютого: 

1 Надійшли до каси гроші з поточного рахунку на господарські 

витрати та на відрядження 

1500 

2 Надійшли до каси гроші за відпущену за готівку продукцію, 

долари США 

600 

3 Списано використані підзвітні суми з Радіонової на 

матеріали 

300 

4 28.02 внесено до каси Соловйовим залишок не використаних 

витрат на відрядження, долари США  

10 

5 Внесено готівку на поточний рахунок в банку 50 

6 Списано курсову різницю по валюті,що є в касі на 01.03 на 

фінансові результати 

? 

 
 

 

Критерії оцінювання: 

1 завдання – за кожну правильну відповідь 1 бал 

     2 завдання – за правильне рішення задачі 6 бали 


