
Дата: 28.04.2022 

Група: 26 

Предмет: Основи бухгалтерського обліку 

 

УРОК № 75 

 

Тематичне оцінювання по темі: «Облік основних засобів, МШП та виробничих 

запасів». 

 

МЕТА:  

 Закріпити основні відомості про облік основних засобів 

 Узагальнити в учнів початкові відомості облік МШП та виробничих запасів 

 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 І 13 І 23 І 

4 ІІ 14 ІІ 24 ІІ 

5 І 15 І 25 І 

6 ІІ 16 ІІ 26 ІІ 

7 І 17 І 27 І 

8 ІІ 18 ІІ 28 ІІ 

9 І 19 І 29 І 

10 ІІ 20 ІІ 30 ІІ 
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Тематичне оцінювання № 6 
по темі «Облік основних засобів, МШП та виробничих запасів» 

Варіант №1 

 

Низький рівень (1-3) 

На основі запитання знайдіть правильну відповідь (правильна відповідь -1 бал) 
№ Питання № Відповідь 

1 

 
 

 

 

Основні засоби А це основний складник оборотних фондів підприємства, яка включає 

сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, пальне, покупні 

напівфабрикати і комплектуючі вироби, тару і гарні матеріали, запасні 

частини для ремонту основних фондів, малоцінні і швидкозношуючі 

предмети, що і поступили на підприємство, але що ще не підлягали 

первинній виробничій операції. 

2 Виробничі запаси Б засоби праці, які підприємство очікує використовувати менше одного 

року. 

3 
 

 

і 

Малоцінні 
швидкозношуючі 
предмети 

В 

 ___ 

1. 

Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання 

їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в 

оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний термін і корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року.  

 

Середній рівень (4-6) 

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

ТЕСТ 1. Основні засоби - це... 

1. Частина матеріальних активів, які багаторазово беруть участь у процесі виробництва. 

2. Матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства протягом 

понад одного календарного року із дня введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за 

одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). 

3. Матеріальні активи, які тривалий час перебувають у незмінній натурально-речовій формі. 

4. Матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість на вироблений продукт. 

ТЕСТ 2. Відтворення основних засобів - це... 

1. Процес безперервного поновлення основних виробничих засобів. 

2. Заміна окремих зношених частин основних засобів. 

3. Придбання нових основних засобів. 

4. Заміна зношеного устаткування на нове. 

ТЕСТ 3. Знос основних засобів - це... 

1. Втрата вартості основними засобами у процесі їх експлуатації. 

2. Заміна зношених основних засобів через капітальне будівництва). 

3. Матеріальне зношування окремих елементів основних засобів та заміна їх через капітальне 

будівництво або капітальний ремонт. 

4. Заміна основних засобів унаслідок запровадження нового, більш прогресивного обладнання. 

ТЕСТ 4. Амортизація - це... 

1. Процес поступового перенесення вартості основних виробничих засобів і нематеріальних 

активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення. 

2. Поступове зниження вартості основних засобів унаслідок їх зносу. 

3. Поступове перенесення вартості основних виробничих засобів на вироблену продукцію. 

4. Поступове перенесення вартості зносу основних засобів на валові витрати виробництва. 

ТЕСТ 5. Прискорена амортизація - це... 

1. Метод визначення амортизації основних засобів за нормами, що перевищують офіційно 



затверджені норми амортизаційних відрахувань. 

      2. Визначення амортизації за нормами, що їх затверджує Кабінет Міністрів України. 

3. Визначення амортизації за нормами, затвердженими законодавчими актами. 

4. Визначення амортизації за звичайними нормами, збільшеними у 2 рази. 

ТЕСТ 6. Як визначаються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду? 

1. Множенням середньорічної вартості основних виробничих засобів на норму амортизаційних 

відрахувань. 

2. Множенням балансової вартості основних засобів на норму амортизаційних відрахувань. 

3. Множенням балансової вартості основних засобів на початок звітного кварталу на норму 

амортизаційних відрахувань. 

4. З допомогою застосування норм амортизації балансової вартості груп основних засобів на 

початок звітного періоду. 

Достатній рівень (7-9) 

Вставте пропущені слова (правильна відповідь -1 бал) 

1 ) ......................... накладна - вказується прізвище, ім’я, по батькові водія, номер і марка 

автомобіля, який перевозив цінність. Вона оформлюється перевізником. 

2)  .........................  - це сукупність факторів виробництва, які необхідно витратити на 

виробництво продукції, та її збут. 

3)  ........................ - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 

об'єкта витрат економічно доцільним шляхом 

Високий рівень (10-12) 

Задача (правильна відповідь -3 бали) 

Первісна вартість об’єкта — 50000 грн., ліквідаційна вартість — 2000 грн., період експлуатації 

— 8 років. Нарахувати амортизацію методом зменшення залишкової вартості. 

  



Тематичне оцінювання № 6 
по темі «Облік основних засобів, МШП та виробничих запасів» 

Варіант №2 

Низький рівень (1-3) 

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

№ Питання № Відповідь 

1 Витрати А Немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може 

бути ідентифікований та утримується підприємством з метою 

використання протягом періоду більше одного року 

2 Малоцінні 

швидкозношуючі 

предмети 

Б Засоби праці, які підприємство очікує використовувати 

менше одного року 

3 Нематеріальні 

активи 

В Відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі 

зменшенням активів або збільшенням зобов’язань 

 

Середній рівень (4-6) 

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

 

1. Основні засоби – це: 

а) грошова оцінка вартості матеріальних активів (основних фондів) підприємства; 

б) нематеріальні активи; 

в) устаткування, придбане  підприємством для наступного перепродажу 

2. За призначенням основні засоби поділяються: 

а) на виробничі і невиробничі; 

б) матеріальні і грошові; 

в) активні і пасивні 

3. Яка вартість основних засобів використовується для нарахування амортизації методом 

зменшуваного залишку: 

а) відновлювальна; б)  балансова; в)  залишкова на початок періоду; г)  ринкова 

4. Амортизація: 

a) це процес поступового переносу вартості основних виробничих фондів і нематеріальних 

активів з врахуванням витрат на їх придбання, виготовлення, модернізацію на собівартість 

продукції; 

б) поступове зниження вартості основних коштів внаслідок їхнього зношування; 

в) поступове перенесення вартості основних виробничих фондів на вироблений продукт; 

г) поступове перенесення вартості зносу основних виробничих коштів на валові витрати 

підприємства 

5. Основні фонди відображаються в бухгалтерському балансі за показником: 

а) початкової вартості; 

б) залишкової вартості; 

в) відновлювальної вартості 

6. Відтворення основних засобів: 

а) це процес безперервного відновлення основних виробничих коштів; 

б) заміна зношених частин основних коштів; 

в) зміна зношеного обладнання на нове 

 

Достатній рівень (7-9) 

Вставте пропущені слова (правильна відповідь – 1 бал) 

1) Витрати – зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або ………..... 



Зобов’язань, які призводять до зменшення власного ………………… 

 

2) Термін корисного використання (експлуатації) – очікуваний період ……………… 

протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх 

використанням буде ………………… очікуваний підприємством обсяг продукції. 

 

3) Відповідно до Положення (стандарту) № 7 «основні засоби», основні засоби – це матеріальні 

активи, які підприємство утримує з метою …………….. їх ц процесі виробництва або 

постачання товарів, наданні послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше 

……………. року або ………………… 

Високий рівень (10-12) 

 

Задача (правильна відповідь – 3 бали) 

Первісна вартість об’єкта – 50000 грн., ліквідаційна вартість – 2000 грн., період експлуатації – 6 

років. Нарахувати амортизацію кумулятивним методом. 

 


