
Завдання для дистанційної тематичної контрольної роботи 

 

Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту: - тести І-

го рівня передбачають розпізнання правильних тверджень по темі; - тести 

ІІ-го рівня передбачають вибір правильної відповіді, яка повинна бути 

однозначною; - тести ІІІ-го рівня передбачають встановлення логічного 

зв’язку між терміном та його визначенням; - тести ІV-го рівня - тести ІІІ-го 

рівня передбачають доповнення пропущеної інформації.  

 

І РІВЕНЬ  
1. Квитанція підтверджує факт здавання виручки до установи банку 

працівником підприємства? А) Так Б) НІ 

2. Чи встановлюється для приватних підприємців ліміт каси? А) Ні. Б) Так. 

3. Чи має право касир видати заробітну плату працівника підприємства 

Кравцова О.П., який відсутній через хворобу, його дружині Кравцовій К.В., яка 

також є працівником даного підприємства і надала касиру копію паспорту з 

позначкою про зареєстрований шлюб, але без довіреності Кравцова О.П.? А) 

Має право. Б) Не має права. 

 

ІІ РІВЕНЬ  

1. За якими документами банк видає готівку? А) наказ В) чек Б) заяви на 

отримування готівки Г) видатковий касовий ордер  

2. Який з цих документів подається для відкриття реєстраційного рахунку А) 

грошовий чек Б) меморіальний ордер В) затверджений кошторис Г) всі 

відповіді вірні 

3. Отримана готівка з  банку: А) Дт301 Кт311 Б) Дт372 Кт311 В) Дт311 Кт301 

Г) Дт372 Кт301 

 

ІІІ РІВЕНЬ 

Розв’яжіть послідовність: 

 

(1) Видатковий касовий ордер  А. Посадова матеріально відповідальна 

особа, яка завідує касою, видачею і 
прийманням грошей та цінних паперів 

на підприємстві  

(2) Грошові документи  Б. Документ, який заповнюється 
касиром після внеску готівки до банку, в 

якому вказується дата, хто здає кошти і 

через яку особу, банк та назва 
отримувача, суми цифрами і прописом, 

призначення внеску, номер власного 

рахунку  
 



(3) Грошові кошти  В. Надходження та вибуття грошових 

коштів та їх еквівалентів  

(4) Грошові кошти в дорозі  Г. Гроші, здані до банку інкасатором, але 

не зараховані на поточний рахунок  

(5) Іноземна валюта  Д. Документи, які знаходяться в касі 
підприємства: оплачені путівки в 

санаторії, пансіонати та будинки 

відпочинку, поштові марки, проїзні 
квитки  

(6) Звіт касира  Е. Документ, який засвідчує законність 

витрачання грошей з каси підприємства 

за цільовим призначенням  

(7) Каса  Є. Документ, який передається касиром 
підприємства в бухгалтерію і є 

відривним листом касової книги з 

додатком видаткових та прибуткових 
касових ордерів  

(8) Касова книга  Ж. Гранична сума грошових коштів, яка 

знаходиться в касі підприємства  

(9) Касир  З. Обліковий регістр, призначений для 

обліку касових операцій касиром 
підприємства  

(10) Ліміт залишку готівки  И. Документ, за яким проводиться 

оплата праці, виплата допомоги з 

тимчасової непрацездатності, стипендій, 
премій без складання видаткового 

касового ордера на кожного отримувача  

(11) Об’ява на внесок готівкою  І. Документ, який засвідчує законність 

надходження грошей до каси 
підприємства  

(12) Платіжна відомість  Ї. Книга, у вигляді якої банки видають 

бланки чеків  

(13) Прибутковий касовий ордер  Й. Іноземні грошові знаки у вигляді 

банкнот, казначейських білетів, монет, 
що перебувають в обігу та є законним 

платіжним засобом на території 

відповідної іноземної держави, а також 
вилучені з обігу  

(14) Рух грошових коштів  К. Готівка, кошти на рахунках у банках 

та депозити до запитання  

(15) Чекова книжка  Л. Спеціально ізольоване приміщення, 

яке призначене для приймання, видачі і 
тимчасового зберігання готівки  



 

VІ РІВЕНЬ  

1. ___________________– це приміщення або місце, що призначене для 

________, ________та _________ готівкових коштів, інших цінностей та 

касових документів, де, як правило, ведеться касова книга.  

2. _______________– це документи, що засвідчують надходження грошей до 

каси та їх витрачання за цільовим призначенням собою відривний листок 

касової книги з доданими до нього прибутковими і видатковими касовими 

документами .  


