
Дата: 18/05/2022 

Група: 25 

Предмет: Основи бухгалтерського обліку 

 

УРОК № 85 

 

Тематичне оцінювання по темі: «Облік готової продукції». 

 

МЕТА:  

• Закріпити основні відомості про облік готової продукції, визначення фінансових 

результатів та доходів 

• Узагальнити в учнів початкові відомості обліку прийому, зберігання, 

переміщення та продажу готової продукції, а також порядок визначення доходу 

та прибутку 

• 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 № 7 
по темі «Облік готової продукції та фінансових результатів» 

Варіант №1 

Низький рівень (1-3) 

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

№ Питання № Відповідь 

і Побічна продукція А продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла 

випробування, приймання, укомплектування згідно з 

умовами договору із замовником, відповідає 

технічним умовам і стандартам. 

2 Торгова націнка Б це продукція, що утворюється в комплексних 

виробництвах паралельно з основною і на відміну від 

супутньої продукції не потребує додаткових витрат 

3 Готова продукція В це різниця між купівельною та продажною 

(роздрібною) вартістю товарів. 

Середній рівень (4-6) 

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

1. Обсяг прибутку підприємство одержує від : 

а) основної діяльності; 

б) фінансової діяльності; 

в) основної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних 

подій. 

2. Об’єктом обкладання податком на додану вартість є: 

а) фонд заробітної плати; 

б) виручка; 

в) прибуток; 

3. До доходів від інвестиційної діяльності відносять: 

а) одержані штрафи; 

б) дохід від реалізації оборотних активів; 

в) дохід від реалізації майнових комплексів. 

4. Податок на додану вартість - це: 

а) місцевий податок; 

б) прямий податок; 

в) непрямий податок. 

5. Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є: 

а) чистий прибуток (збиток) звітного періоду; 

б) прибуток на оподаткування; 

в) валовий прибуток; 

6. Валовий прибуток розраховується як: 

а) різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і 

виробничою собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 

б) алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансової та іншої діяльності; 

в) виручка, що надходить на підприємстві. 

Достатній рівень (7-9)  Задача (3 бали) 

Валовий дохід підприємства за квартал дорівнює 2 500 000 грн., у тому числі ПДВ. Витрати 

обороту на реалізований товар склали 70 000 грн. Визначити ПДВ та прибуток від реалізації 

товарів. 

Високий рівень (10-12) 



Задача (3 бали) 

Скласти баланс підприємства за поданими даними про залишки: 

 

Кредити за товари 750 

Дебітори 1500 

Позики в банку 25500 

Прибуток 9000 

Готова продукція 9250 

Допоміжні матеріали 3750 

Незавершене виробництво 5000 

    Сировина і матеріали 19000 

     Рахунок поточний 1325 

Статутний капітал 55000 

Паливо ? 

Каса 175 

Розрахунки з заробітної плати 11000 

Основні засоби 51250 

  



Тематичне оцінювання № 7 
по темі «Облік готової продукції та фінансових результатів» 

Варіант №2 

Низький рівень (1-3) 

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

№ Питання № Відповідь 

1 Супутня готова продукція А Діяльність з продажу товарів безпосередньо громадянам та 

іншим кінцевим споживачам 

2 Оптова торгівля Б Продукція, отримана в одному технологічному циклі 

одночасно з основною, за якістю вона відповідає стандартам та 

призначена для подальшої обробки або відпуску споживачеві 

3 Роздрібна торгівля В Передбачає діяльність, пов’язану з придбанням та відповідною 

підготовкою товарів для наступної їх реалізації підприємством 

роздрібної торгівлі або іншими суб’єктами підприємницької 

діяльності 

 

Середній рівень (4-6) 

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

 

 

1. Доходи – це: 

а) Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів; 

б) Зменшення зобов’язань, які приводять до власного капіталу; 

в) Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які 

призводять до зростання власного капіталу 

2.Чистий прибуток розраховується як: 

а) Алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку (збитку) та 

податків з надзвичайного прибутку; 

б) Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з 

прибутку; 

в) Алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів 

(прибутків), фінансових та інших витрат 

3. Ціна обладнання без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становить: 

а) 1440 грн; 

б) 1600 грн; 

в) 1000 грн 

4. Порядок використання прибутку визначає: 

а) Власник підприємства; 

б) Головний бухгалтер; 

в) Трудовий колектив 

5. Не визначаються доходами: 

а) Суми одержаних грантів та субсидій; 

б) Суми від списання кредиторської заборгованості; 

в) Надходження від первинного розміщення цінних паперів 

6. До доходів від операційної діяльності не відноситься дохід від: 

а) Раніше списаних активів; 

б) Операційної курсової різниці; 

в) Участі в капіталі 

 

 



Достатній рівень (7-9) 

Задача (3 бал) 

Валовий дохід підприємства за квартал дорівнює 100 000 грн., у тому числі ПДВ. Витрати обороту 

на реалізований товар склали 65 000 грн. Визначити прибуток від реалізації товарів. 

 

Високий рівень (10-12) 

Скласти баланс підприємства за поданими даними про залишки: 

 

 

Дохід від реалізації    750 

Собівартість товару    1500 

Страхові платежі    25500 

Прибуток     9000 

Готова продукція    9250 

Допоміжні матеріали   3750 

Витрати майбутніх періодів  5000 

Брак у виробництві    19000  

Капітальні інвестиції   1325  

Пайовий капітал    55000 

Тара і тарні матеріали   ? 

Каса      175 

Амортизація     11000 

Нематеріальні актив    51250 

 


