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ПЕРЕДМОВА 
 

Бухгалтерський облік виступає базою оцінки діяльності підприємств, 
забезпечує інформацією зовнішніх користувачів облікової інформації, 
які приймають рішення щодо інвестування капіталу в розвиток 
підприємства, банківського кредитування, придбання акцій, отримання 
дивідендів тощо. 

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин зростає 
необхідність використання облікової інформації і контролю в управлінні 
виробничим процесом. Аналіз форм звітності підприємства дає 
можливість виявити переваги й недоліки у фінансовій діяльності, 
простежити тенденції розвитку на основі динаміки економічних 
показників і прийняти обґрунтовані рішення. 

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» передбачене обов’язкове ведення бухгалтерського обліку всіма 
господарськими суб’єктами. Мета цих методичних вказівок – допомогти 
студентам оволодіти основами та прийомами бухгалтерського обліку в 
сучасних умовах господарювання. 
 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ 
ВКАЗІВОК 

1.1. Рекомендації для проведення практичних занять 

Мета практичних завдань – формування у студентів сучасної системи 
знань про бухгалтерський облік, невід’ємним складником якого є 
набуття студентами практичних навичок ведення бухгалтерського 
обліку на рівні окремого суб’єкта господарювання – підприємства. 

На практичному занятті студенту, який працює з методичними 
вказівками, треба дотримуватися таких порад: 

- не намагатися виконувати завдання, попередньо не опрацювавши 
лекційний матеріал; 

- починаючи виконувати завдання, переконатися, що умови завдання 
зрозумілі, з’ясувати мету і кінцеві результати, до яких необхідно дійти; 

- у кожному завданні намагатися знайти елемент нового, раніше 
невідомого; 

- щоразу коротко записувати умови завдання та перебіг його 
розв’язання. 

Для успішного виконання завдань варто звертатися до матеріалів 
діючої в Україні нормативно-правової бази до Законів, Положень, 
інструкцій, до відповідних підручників, навчально-методичних 
посібників, конспектів лекцій тощо. 

1.2 Рекомендації до виконання самостійної роботи 

Під час виконання самостійної роботи студенту, який працює з 
методичними вказівками, треба дотримуватися таких порад: 
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- відповідати на поставлені запитання, використовуючи як основні, 
так і додаткові джерела; 

- конспектувати раніше невідомі факти; 
- на запитання відповідати, ретельно обдумуючи і обґрунтовуючи 

відповідь. 
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
 

Бухгалтерський облік як навчальна дисципліна формує систему 
знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, 
використання облікової інформації для складання звітності, 
економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських 
рішень. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії 
та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення методів 
раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на 
підприємствах на підставі використання прогресивних форм і 
національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання 
облікової інформації в управлінні. 

Предметом навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є 
методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. 
 

3. ЗМІСТ КУРСУ 
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 

Види господарського обліку. Бухгалтерський облік, його сутність, 
ціль, функції, основні принципи, завдання, вимоги. Облікова політика 
підприємства. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. Класифікація 
об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві. Характеристика методу 
бухгалтерського обліку і його елементів. 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Суть, поняття бухгалтерського балансу. Структура та основи 
побудови балансу. Характеристика активу і пасиву балансу. Типи 
господарських операцій та їх вплив на баланс. 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст, побудова. Класифікація 
рахунків та їх характеристика. Активні та пасивні рахунки. План 
рахунків бухгалтерського обліку, його структура та зв'язок з балансом. 

Подвійний запис, його сутність і значення. Синтетичні й аналітичні 
рахунки, їх призначення. Кореспонденція рахунків. Прості, складні 
проводки. Складання журналу реєстрації господарських операцій, Т-
моделей та оборотних відомостей. 
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Тема 4. Оцінювання та калькуляція 
Сутність та значення вартісної оцінки. Оцінка об’єктів обліку. Суть 

калькулювання. Калькуляційний облік. 
Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми 

бухгалтерського обліку 

Поняття бухгалтерських документів і вимоги до їх складання, їх 
значення. Організація документообігу на підприємстві. 

Організація проведення інвентаризації, її значення і види. Вимоги до 
проведення інвентаризації. 

Форми ведення бухгалтерського обліку, їх загальна характеристика. 
Облікові регістри, їх види і форми, значення і сутність. 

Тема 6. Облік необоротних активів 

Основні нормативні документи по обліку основних засобів та 
нематеріальних активів. Поняття необоротних активів. Класифікація 
необоротних активів. 

Визначення, визнання і оцінка основних засобів за П(С)БО 7 «Основні 
засоби». Документування господарських операцій з руху основних 
засобів і їх облік. Поняття та методи нарахування зносу (амортизації) 
основних засобів за П(С)БО 7 «Основні засоби». Інвентаризація основних 
засобів. 

Визначення, визнання і оцінка нематеріальних активів за П(С)БО 8 
«Нематеріальні активи». Документування господарських операцій з руху 
нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів. 

Поняття фінансових інвестицій, їх визначення та визнання за П(С)БО 
12 «Фінансові інвестиції». Класифікація фінансових інвестицій. 

Характеристика інших необоротних активів. 
Тема 7. Облік запасів 
Основні нормативні документи з обліку запасів. Поняття запасів. 

Класифікація запасів. Визначення, визнання і оцінка запасів за П(С)БО 9 
«Запаси». Документування господарських операцій з руху запасів та їх 
облік. Методи визначення собівартості вибулих запасів за П(С)БО 9 
«Запаси». 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 

Порядок організації готівкових розрахунків. Типові первинні форми 
обліку касових операцій. Облік касових операцій. Безготівкові форми 
розрахунків. Бухгалтерський облік операцій на поточних та інших 
рахунках підприємства у банку. 

Визначення та визнання дебіторської заборгованості за П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість». Облік розрахунків з покупцями та 
замовниками й іншими дебіторами. Облік резервів сумнівних боргів. 
Порядок видачі коштів у підзвіт Відшкодування витрат на відрядження. 
Облік розрахунків з підзвітними особами. Розрахунки з відшкодування 
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матеріальних збитків. Бухгалтерський облік довгострокової 
дебіторської заборгованості. 

Тема 9. Облік фінансових інвестицій 

Основні нормативні документи по обліку інвестицій. Поняття, 
визначення, оцінка фінансових інвестицій за П(С)БО 12 «Фінансові 
інвестиції». Документування та облік господарських операцій. 

Тема 10. Облік власного капіталу 
Види капіталу та їх характеристика. Формування власного капіталу 

підприємств. Облік статутного капіталу. Облік резервного капіталу. 
Вилучений капітал – поняття та облік. Облік нерозподіленого прибутку 
підприємства. 

Тема 11. Облік зобов'язань 

Визначення та визнання зобов'язань за П(С)БО 11 «Зобов'язання». 
Класифікація зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. Облік 
поточних зобов'язань. Облік розрахунків з постачальниками і іншими 
кредиторами. 

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування 
персоналу 

Облік розрахунків з оплати праці. Види та форми оплати праці. 
Документальне оформлення особового складу, робочого часу і 
виробітку. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці. Види 
і порядок утримань із заробітної плати. Облік нарахувань до фондів 
соціального страхування. 

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства 
Основні нормативні документи з обліку витрат діяльності 

підприємства. Загальні підходи до формування та обліку витрат 
діяльності підприємства. Облік витрат за елементами. Облік 
адміністративних витрат. Облік витрат на збут. 

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів 

Основні нормативні документи з обліку доходів і результатів 
діяльності підприємства. Формування й облік доходів. Основні вимоги 
до визнання, складу й оцінки доходів згідно з П(С)БО 15 «Дохід». 
Класифікація доходів. Документальне оформлення доходів. Рахунки для 
обліку доходів. Бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності 
підприємства та від надзвичайних подій. 

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. 
Характеристика рахунків з обліку фінансових результатів. Облік 
фінансових результатів діяльності. Порядок розподілу й використання 
прибутку. 

Тема 15. Фінансова звітність 
Фінансова звітність. Склад, призначення фінансової звітності та 

порядок її складання. Вимоги до фінансової звітності. Використання 
показників фінансової звітності для прийняття управлінських рішень. 
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3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Завдання 1 

Задача 1.1 
Завдання: 
Провести класифікацію господарських засобів підприємства за 

складом та розміщенням. 
Дані для виконання: таблиця 1. 

Таблиця 1 
Склад господарських операцій підприємства на 01 жовтня 201_р. 

№ 
з/п 

Найменування господарських засобів Сума, 
грн. 

1. Земельні ділянки 45000 
2. Довгострокова дебіторська заборгованість 2000 
3. Сировина і матеріали 350 
4. Готова продукція 80000 
5. Залишок коштів у касі 100 
6. Розрахунки з покупцями та замовниками 5000 
7. Будівлі та споруди 300000 
8. Малоцінні необоротні матеріальні активи 750 
9. Довгострокові фінансові інвестиції 100000 

10. Поточні біологічні активи 200000 
11. Розрахунки з підзвітними особами 35 
12. Паливо 4000 
13. Права користування майном 32000 
14. Машини та обладнання 160000 
15. Незавершені капітальні інвестиції 1300 
16. Малоцінні швидкозношувані предмети 400 
17. Розрахунки за претензіями 280 
18. Транспортні засоби 500000 
19. Запасні частини 600 
20. Товари 2500 
21. Довгострокові біологічні активи 80000 
22. Права на об’єкти промислової власності 18000 
23. Будівельні матеріали 900 
24. Незавершене виробництво 1500 
25. Залишок коштів на поточному рахунку 12000 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 1.1: 
Класифікацію господарських засобів підприємства за складом та 

розміщенням здійснити за схемою (таблиця 2): 
Таблиця 2 

Необоротні активи Оборотні активи 
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Задача 1.2 
Завдання: 
Провести класифікацію господарських засобів підприємства за 

джерелами утворення. 
Дані для виконання: таблиця 3. 

Таблиця 3 
Склад джерел господарських засобів підприємства на 01 жовтня 

201_р. 
№ 

з/п 
Найменування джерел господарських засобів Сума, 

грн. 
1. Зареєстрований капітал 700000 
2. Довгострокові кредити банків 300000 
3. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 63000 
4. Резервний капітал 210000 
5. Розрахунки за виплатами працівникам 7500 
6. Довгострокові векселі видані 5000 
7. Нерозподіленій прибуток 38000 
8. Розрахунки за податками та платежами 8000 
9. Довгострокові зобов’язання з оренди 22000 

10. Додатковий капітал 20000 
11. Розрахунки з іншими кредиторами 18000 
12. Відстрочені короткострокові кредити банків 100000 
13. Капітал в дооцінках 102000 
14. Розрахунки зі страхування 2000 
15. Неоплачений капітал 87085 
16. Розрахунки з учасниками 50000 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 1.2: 
Класифікацію господарських засобів підприємства за джерелами 

утворення здійснити за схемою (таблиця 4): 
Таблиця 4 

Власні джерела утворення Позичені джерела утворення 
  

 
Завдання 2 

Задача 2.1 
Завдання: 
Згрупувати отримані балансові статті по розділах активу та пасиву 

балансу. 
Дані для виконання: - задачі 1.1, 1.2. 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 2.1: 
Бухгалтерський Баланс (Звіт про фінансовий стан) скласти за 

формою, визначеною Національним положенням (стандартом) 
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бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 
року №73. 

 
Задача 2.2 

Завдання: 
Визначити тип змін балансу та їх вплив за господарськими 

операціями. 
Дані для виконання: таблиця 5. 

Таблиця 5 
Господарські операції 

№ Зміст господарської операції Тип 
балансових 

змін 
1. Одержано в касу кошти з поточного рахунку  
2. Виплачено заробітну плату  
3. Надійшли від постачальника матеріали  
4. Оплачено постачальнику матеріали за рахунок 

короткострокової позики банку 
 

5. Витрачено матеріали на виробництво  
6. Збільшено суму зареєстрованого капіталу за 

рахунок прибутку 
 

7. Перераховано постачальникам з поточного 
рахунку в рахунок погашення заборгованості 

 

8. Повернуто з каси на рахунок в банку частину 
короткострокового кредиту банку 

 

9. Сплачено продавцю аванс за сировину з поточного 
рахунку в банку 

 

10. Отримано від покупця кошти як аванс за товар  
Методичні вказівки для розв’язання задачі 2.2: 
Приклад. Отримано від постачальника виробничі запаси 
Відповідь: При отриманні від постачальника виробничих запасів у 

другому розділі активу балансу «Оборотні активи» збільшиться сума за 
статтею «Виробничі запаси» та збільшиться на цю величину сума за 
статтею «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги». Внаслідок здійснення такої операції зміниться структура 
другого розділу активу балансу та третього розділу пасиву. Зміниться 
структура розділів активу і пасиву. Це операція 3-го виду: А + х =П + х 
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Завдання 3 
Задача 3.1 

Завдання: 
1. Відкрити рахунки на основі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 

1 жовтня (таблиця 6). 
2. Скласти бухгалтерські проведення на основі наведених первинних 

документів і зареєструвати їх в журналі. 
3. На основі складених бухгалтерських проведень відобразити суми 

по рахунках. 
4. Скласти оборотну відомість за жовтень. 
5. Скласти Баланс (Звіт про фінансовий сан) на 1 листопада. 
Дані для виконання: таблиці 6, 7. 

Таблиця 6 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01 жовтня 201_р. 

Актив Сума, 
грн. 

Пасив Сума, 
грн. 

Основні засоби 21000 Зареєстрований капітал 47000 
Виробничі запаси 54800 Нерозподілений 

прибуток 
15800 

Незавершене 
виробництво 

48500 Розрахунки за виплатами 
працівникам 

29800 

Поточний рахунок 45200 Довгостроковий кредит 
банку 

34750 

Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги 

41350 Інші поточні 
зобов’язання 

800 

Баланс 169500 Баланс 169500 
 

Таблиця 7 
Господарські операції за жовтень: 

№ 
п/п 

Назва документів Зміст операції Сума, 
грн. 

1. Виписка з 
поточного рахунка 

в банку 

Зарахована довгострокова позика 
на поточний рахунок під 

виробничі запаси 

12100 

2. Прибутковий 
касовий ордер №10 

Отримано з банку з поточного 
рахунку по чеку для виплати 

заробітної плати 

29800 

3. Акт прийому-
передачі №1 

Надійшли основні засоби як 
внесок до зареєстрованого 

капіталу від учасників 

3800 
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Продовження таблиці 7 
№ 

п/п 
Назва документів Зміст операції Сума, 

грн. 
4. Видатковий 

касовий ордер №10 
Видана заробітна плата 

робітникам та службовцям за 
вересень 

29750 

5. Виписка із 
поточного рахунка 

на платіжне 
доручення №18 

Перераховано в оплату 
заборгованості іншим 

кредиторам 

800 

6. Накладна на 
видачу матеріалів 

№49 

Відпущено на виробництво 
виробничі запаси 

14800 

7. Платіжна вимога 
№1180 

Надійшли і оприбутковані на 
склад виробничі запаси 

10100 

8. Виписка з 
поточного рахунку 
в банку і платіжне 

доручення №31 

Перераховано в оплату 
заборгованості постачальникам 

9400 

9. Розрахунково-
платіжна відомість 

№5 

Нарахована заробітна плата 
робітникам бригади №1 

8100 

10. Довідка бухгалтерії Зроблено відрахування на 
страхування в розмірі ___% від 

нарахованої оплати праці 

? 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 3.1: 
1. Рахунки бухгалтерського обліку відкрити за наступними схемами: 
Дт        Основні засоби        Кт  Дт      Зареєстрований      Кт 

капітал 
П.С. 21000    П.С. 47000 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 
 
Дт     Виробничі запаси     Кт  Дт       Нерозподілений      Кт 

прибуток 
П.С. 54800    П.С. 15800 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 
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Дт         Незавершене          Кт 
виробництво 

 Дт        Розрахунки за         Кт 
виплатами працівникам 

П.С. 48500    П.С. 29800 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 
 
Дт    Поточний рахунок    Кт  Дт      Довгостроковий      Кт 

кредит банку 
П.С. 45200    П.С. 34750 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 
 

Дт        Розрахунки з       Кт 
покупцями та замовниками 

 Дт         Інші поточні         Кт 
зобов’язання 

П.С. 41350    П.С. 800 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 
2. Господарські операції зареєструвати в журналі наступної форми 
(таблиця 8). 

Таблиця 8 
Журнал господарських операцій 

№ 
п/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
     

 
3. Оборотну відомість за жовтень скласти за наступною формою 
(таблиця 9). 

Таблиця 9 
Оборотна відомість 

Назва рахунку Залишок на 
початок місяця 

Обороти за 
місяць 

Залишок на 
кінець місяця 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Основні засоби       
Виробничі 
запаси 
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Продовження таблиці 9 
Назва рахунку Залишок на 

початок місяця 
Обороти за 

місяць 
Залишок на 

кінець місяця 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Незавершене 
виробництво 

      

Поточний 
рахунок 

      

Дебіторська 
заборгованість 
за продукцію, 
товари, роботи, 
послуги 

      

Зареєстрований 
капітал 

      

Нерозподілений 
прибуток 

      

Розрахунки за 
виплатами 
працівникам 

      

Довгостроковий 
кредит банку 

      

Інші поточні 
зобов’язання 

      

Разом       
4. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 листопада скласти у вигляді 
таблиці (таблиця 10). 

Таблиця 10 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01 листопада 201_р. 

Актив Сума, 
грн. 

Пасив Сума, 
грн. 

Основні засоби  Зареєстрований капітал  
Виробничізапаси  Нерозподілений прибуток  
Незавершене виробництво  Розрахунки за виплатами 

працівникам 
 

Поточний рахунок  Довгостроковий кредит 
банку 

 

Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

 Інші поточні зобов’язання  

Баланс  Баланс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Задача 3.2 
Завдання: 
1. На основі Балансу (Звіту про фінансовий стан) (таблиця 11) 

відкрити синтетичні рахунки, а на основі Відомості основних матеріалів 
(таблиця 12) і Журналу 3 по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками 
та підрядниками» (таблиця 13) – аналітичні рахунки. 

2. На основі наведених вище документів скласти бухгалтерські 
проведення і зареєструвати їх в журналі (таблиця 14). 

3. На основі складених бухгалтерських проведень рознести суми на 
синтетичні і аналітичні рахунки. 

4. Підрахувати на синтетичних і аналітичних рахунках обороти за 
жовтень і вивести залишки на 1 листопада. 

5. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках та оборотні 
відомості по аналітичних рахунках матеріалів і розрахунків з 
постачальниками. 

6. Звірити дані синтетичного і аналітичного обліку. 
Дані для виконання: таблиці 11 - 14. 

Таблиця 11 
Баланс підприємства на 01 жовтня 201_р. 

Актив Сума, 
грн. 

Пасив Сума, 
грн. 

Основні засоби 311500 Зареєстрований капітал 494460 
Сировина і матеріали 80400 Розрахунки за виплатами 

працівникам 
12150 

Незавершене 
виробництво 

95000 Короткостроковий 
кредит банку 

11180 

Поточний рахунок 40010 Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

9120 

Баланс 526910 Баланс 526910 
 

Таблиця 12 
Відомість основних матеріалів на 1 жовтня 201_ 

№ 
з/п 

Назва 
матеріалів 

Одиниця 
вимірювання 

Кількість Ціна, 
грн. 

Сума, 
грн. 

1. Бронзове литво кг 20000 1,00 20000 
2. Сталеве литво т 30,2 2000 60400 
Разом за вересень х х х 80400 
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Таблиця 13 
Журнал 3 по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» 
№ 

з/п 
Постачальники Сума заборгованості, 

грн. 
1. Завод «Темп» 3500,00 

2. Завод «Оксамит» 5620,00 
Разом 9120,00 

Таблиця 14 
Господарські операції за жовтень: 

№ 
п/п 

Назва документів Зміст операції Сума, 
грн. 

1. Накладна №15 Видано зі складу на виробництво: 50000 
- бронзового литва на суму 20000 
грн. 
- сталевого литва на суму 30000 
грн. 

2. Рахунок – платіжна 
вимога 

Надійшло і оприбутковано на 
склад 3000 кг бронзового литва 

3000 

3. Виписка з 
поточного рахунку 

Перераховано в оплату 
заборгованості заводу «Темп» 

3500 

4. Розрахунково-
платіжна відомість 

№6 

Нарахована заробітна плата 
виробничим робітникам 

12100 

5. Розрахунково-
платіжна відомість 

№6 

Утримані податки з робітників 1000 

6. Рахунок - платіжна 
вимога заводу 

«Оксамит» 

Надійшло і оприбутковано на 
склад 10 т сталевого литва 

20000 

7. Вимога №11-12 Видано зі складу в цех 25т 
сталевого литва 

50000 

8. Виписка з 
поточного рахунку 
в банку. Платіжне 

доручення №11-13 

Перераховано в оплату 
заборгованості: 

 

а) Банку за позику 11180 
б) Фінансовим органам 
(розрахунки з бюджетом по 
податкам з робітників) 

1000 

в) заводу «Оксамит» 5620 
Разом по операції 17800 
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Методичні вказівки для розв’язання задачі 3.2: 
 
1. Синтетичні рахунки бухгалтерського обліку відкрити за 

наступними схемами: 
Дт        Основні засоби        Кт  Дт       Зареєстрований      Кт 

капітал 
П.С. 311500    П.С. 494460 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 

 
Дт Сировина і матеріали Кт  Дт     Розрахунки за   Кт 

виплатами працівникам 
П.С. 80400    П.С. 12150 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 

 
Дт         Незавершене          Кт 

виробництво 
 Дт    Короткостроковий   Кт 

кредит банку 
П.С. 95000    П.С. 29800 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 

 
Дт   Поточний рахунок     Кт  Дт       Кредиторська        Кт 

заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

П.С. 40010    П.С. 9120 
 
 

    

Оборот Оборот  Оборот Оборот 
К.С.    К.С. 

 
2. Аналітичні рахунки обліку основних матеріалів відкрити за 

наступними схемами: 
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Рахунок _______________________________  Од. виміру ___________ Ціна _________ грн. 

(найменування матеріалу) 
№

 з
/п

 Зміст 
операцій 

Залишок 
на початок 

місяця 

Надход-
ження 

Вибуття Залишок 
на кінець 

місяця 
к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума 

 Операції за 
місяць 

        

 Всього         
 
3. Аналітичні рахунки обліку розрахунків з постачальниками 

відкрити за наступними схемами: 
Рахунок _____________________________________ 

(найменування постачальника) 

№ 
операцій 

Зміст операцій Сума, грн. 
дебет кредит 

При рознесенні сум по рахунках необхідно вказувати номери 
операцій, присвоєні їм при реєстрації в журналі. 

 
4. Оборотну відомість по синтетичних рахунках за жовтень скласти за 

наступною формою (таблиця 15): 
Таблиця 15 

Оборотна відомість 
Назва 

рахунку 
Залишок на 

початок місяця 
Обороти за 

місяць 
Залишок на 

кінець місяця 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       
 
5. Оборотну відомість по аналітичних рахунках основних матеріалів 

скласти за наступною формою (таблиця 16): 
Таблиця 16 

Оборотна відомість аналітичного обліку основних матеріалів 
Наймену-

вання 
аналітичн

их 
рахунків О

д
и

н
и

ц
я

 
в

и
м

ір
у

 

Ц
ін

а
, г

р
н

. Сальдо 
початкове

Оборот за місяць Сальдо 
кінцеве надход-

ження 
вибуття 

К-
ть 

Сума К-
ть 

Сума К-
ть 

Сума К-
ть 

Сума

           

Всього * * *  *  *  *  
 
6. Оборотну відомість по аналітичних рахунках розрахунків з 

постачальниками скласти за наступною формою (таблиця 17): 
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Таблиця 17 
Оборотна відомість аналітичного обліку розрахунків з 

постачальниками 
Найменування 

постачаль-
ників 

Сальдо 
початкове 

Оборот за 
місяць 

Сальдо кінцеве 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
       
Всього       

 
Завдання 4 
Задача 4.1 

Завдання: 
На основі даних звіту касира за 10.06 поточного року необхідно: 
1. Вказати кореспонденцію рахунків за господарськими операціями. 
2. Визначити залишок готівки в касі на кінець дня. 
Дані для виконання: таблиця 18. 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 4.1: 

Таблиця 18 
Журнал господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Сума 
1. Одержано з поточного рахунку:  

- на виплату зарплати; 30000,00 
- на виплату допомоги 2000,00 

2. Видано з каси допомогу з коштів соціального 
страхування 

2000,00 

3. Одержано від робітників за реалізацію спецодягу 100,00 
4. Повернено до каси залишок невикористаних 

підзвітних сум 
150,00 

5. Внесено на поточний рахунок 250,00 
6. Виплачена заробітна плата працівникам 25000,00 

 
Задача 4.2 

Завдання: 
1. За господарськими операціями руху грошових коштів з поточного 

рахунку за червень вказати кореспонденцію рахунків. 
2. Потрібно вказати облікові реєстри, в яких вони мають знайти своє 

відображення. 
3. Необхідно визначити залишок грошових коштів на поточному 

рахунку станом на 10 червня. 
Дані для виконання: 
1. Зараховано на поточний рахунок дохід від реалізації продукції 4000 

у. о. 
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2. Перераховано з поточного рахунку заводу «Металіст» за одержані 
матеріали 2400 у. о 

3. Одержано в касу за чеком гроші на операційні витрати 10000 у. о. 
4. Переведена з каси на поточний рахунок сума квартальної плати від 

мешканців гуртожитку 1600 у. о. 
5. Перераховано єдиний соціальний внесок на суму 1500 у. о. 
6. Одержано лімітовану чекову книжку за рахунок власних грошових 

коштів 4000 у. о. 
Примітка: залишок грошей на поточному рахунку на 1 червня 

поточного року складає 16800 у. о. 
 

Завдання 5 

Задача 5.1 
Завдання: відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку 

(таблиця 19). 
Дані для виконання: 
Підприємство реалізовує складське приміщення. 
Вихідні дані: 
- первісна вартість реалізованого об'єкта - 75 000 грн.; 
- нарахований знос - 65 600 грн.; 
- ціна реалізації об'єкта без ПДВ - 11 000 грн. ; 
- ПДВ 20% - 2 200 грн. 
Методичні вказівки для розв'язання задачі 5.1: 

Таблиця 19 
Журнал господарських операцій 

№ 
з/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Переведено об’єкт до складу 

необоротних активів, утримуваних 
для продажу 

   

2. Списання нарахованого зносу об’єкта    
3. Відображено дохід від реалізації    
4. Відображено суму ПДВ    
5. Відображено собівартість реалізації 

об’єкту 
   

6. Надійшла від покупців оплата за 
реалізовані основні засоби 

   

6. Списано дохід від реалізації 
необоротних активів на рахунок 
фінансових результатів 

   

7. Собівартість реалізованих необоротних    
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Продовження таблиці 19 
№ 

з/п 
Зміст операції Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
 активів віднесено на фінансові 

результати 
   

8. Фінансовий результат від реалізації 
основних засобів віднесено до 
нерозподіленого прибутку 

   

 
Задача 5.2 

Завдання: 
- визначити справедливу вартість комп'ютера; 
- відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 

20). 
Дані для виконання: 
Підприємство реалізувало комп'ютер на умовах попередньої оплати 

за договірною вартістю 3 600 грн., у тому числі ПДВ – 600 грн. Первісна 
вартість проданого комп'ютера - 3 200 грн., зношення - 400 грн. 

Методичні вказівки для розв'язання задачі 5.2: 
Таблиця 20 

Журнал господарських операцій 
№ 

з/п 
Зміст операції Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Одержано попередню оплату від 

покупця 
   

2. Нараховані податкові зобов’язання з 
ПДВ 

   

3. Переведено об’єкт до складу 
необоротних активів, утримуваних 
для продажу 

   

4. Списано знос комп’ютера    
5. Відображено дохід від реалізації 

комп’ютера 
   

6. Списано податкові зобов’язання з ПДВ    
7. Віднесено доходи від реалізації на 

фінансовий результат 
   

8. Відображено собівартість реалізації 
комп’ютера 

   

9. Списано собівартість реалізації 
комп’ютера на фінансовий результат 
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Задача 5.3 
Завдання: відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку 

(таблиця 21). 
Дані для виконання: 
Підприємство прийняло рішення про ліквідацію верстата: 
- первісна вартість - 20 000 грн., 
- знос – 18000 грн. 
Витрати, що пов'язані з ліквідацією, становлять 1200 грн. Вартість 

брухту, одержаного внаслідок ліквідації верстата 600 грн. 
Методичні вказівки для розв'язання задачі 5.3: 

Таблиця 21 
Журнал господарських операцій 

№ 
п/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Списано знос ліквідованого верстата    
2. Списана залишкова вартість 

ліквідованого верстата 
   

3. Відображено витрати, пов’язані з 
ліквідацією верстата 

   

4. Віднесені на фінансовий результат 
витрати на ліквідацію 

   

5. Відображена вартість брухту, 
одержаного внаслідок ліквідації 
верстата 

   

6. Відображений дохід від ліквідації у 
фінансових результатах 

   

 
Задача 5.4 

Завдання: 
1. Необхідно визначити первісну вартість придбаної комп’ютерної 

програми «1С Підприємство» 
2. Скласти бухгалтерські проводки. 
Дані для виконання: 
1. Вартість програми – 2000 грн. (у т. ч. ПДВ). 
2. Послуги фірми за встановлення програми – 750 грн. (у т. ч. ПДВ). 
3. Проведено оплату рахунків. 
Методичні вказівки до розв'язання задачі 5.4: 

1. Відображено витрати на придбання програми - ______________________? 
2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ - ______________________? 
3. Відображено витрати на встановлення програми - ______________________? 
4. Сума податкового кредиту з ПДВ - _________________________________________? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

5. Оприбутковано вартість нематеріальних активів, яка становить усю 
суму витрат на їх придбання і становить - _______________________________? 
6. Оплачено рахунок постачальника - _________________________________________? 
 

Завдання 6 

Задача 6.1 
Завдання: 
1. Скласти бухгалтерські проводки. 
2. Вказати первинні документи. 
3. Визначити первісну вартість запасів. 
Дані для виконання: 
Для придбання матеріалів ТзОВ «Альфа» взяло кредит на чотири 

місяці під 40% річних у сумі 8000 грн. Купівельна вартість матеріалів 
склала 6000 грн. (в т.ч. ПДВ), транспортні витрати на перевезення – 240 
грн. (в т.ч. ПДВ), інформаційні послуги, пов’язані з пошуком цих 
матеріалів, склали - 120 грн. (в т.ч. ПДВ). Заробітна зарплата робітників 
за розвантаження матеріалів, що надійшли, склала - 300 грн., заробітна 
плата адміністративного персоналу – 500 грн. Ставка ЄСВ- 38,28%. 

Методичні вказівки для розв'язання задачі 6.1: 
Таблиця 22 

Журнал господарських операцій 
№ 

п/п 
Зміст операції Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Вартість придбаних матеріалів    
2. ПДВ    
3. Вартість послуг транспортної 

організації 
   

4. ПДВ    
5. Вартість інших цінних послуг з 

пошуку матеріалів 
   

6. ПДВ    
7. Заробітна плата нарахована за 

розвантаження матеріалів 
   

8. Відрахування на соціальні заходи    
9. Заробітна плата адміністративного 

персоналу 
   

10. Відрахування на соціальні заходи    
11. Зараховано суму одержаного 

кредиту 
   

Первісна вартість запасів складається з усіх витрат на їхнє придбання 
і формується за дебетом 201 рахунка. 
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Задача 6.2 
Завдання: 
Відобразити в обліку операції з оприбуткування МШП, виготовлених 

власними силами. 
Дані для виконання: 
Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт.), унаслідок чого 

ним понесені такі затрати: 
- використано матеріалів на суму 15000 грн.; 
- нарахована заробітна плата бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 

340 грн. (ЄСВ 38,28%); 
- використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 

грн.; 
- надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн. 
Частина виготовлених МШП (15 шт.) видана для потреб цеху. 
Методичні вказівки до розв'язання задачі 6.2: 

1. Списана вартість використаних матеріалів - _______________________________? 
2. Нарахована з/п працівникам, які виготовляють МШП - ____________? 
3. Нарахований ЄСВ на суму зарплати - _________________________________________? 
4. Списана вартість використаних напівфабрикатів - ______________________? 
5. Відображена вартість послуг допоміжного виробництва - ____________? 
6. Оприбутковані на склад МШП, виготовлених власними силами 
працівників підприємства (18 шт. ) - _________________________________________? 
7. Видані в експлуатацію МШП кількістю 15 шт. - ______________________? 
8. Списані загальновиробничі витрати - _______________________________? 
9. Списується собівартість МШП на фінансовий результат - ____________? 
 

Завдання 7 
Задача 7.1 

Завдання: 
Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського 

обліку (таблиця 23). 
Дані для виконання: 
Чернова І.П. (головний бухгалтер) перебувала у відрядженні 3 дні. До 

Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, 
нею представлено рахунок на оплату готелю на суму 240 грн. та білети 
на проїзд на суму 48 грн. Згідно зі звітом, затвердженим керівником 
підприємства, придбані і передані за призначенням матеріально – 
відповідальним особам такі товари на суму: канцтовари – 240 грн. (в т.ч. 
ПДВ), фарба – 320 грн. (в т.ч. ПДВ). 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 7.1: 
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Таблиця 23 
Журнал господарських операцій 

№ 
п/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Нараховані добові    
2. Відображено оплату вартості 

проживання в готелі 
   

3. ПДВ    
4. Відображено вартість оплати проїзду    
5. ПДВ    
6. Відображено вартість придбання 

канцтоварів 
   

7. ПДВ    
8. Відображено вартість придбання 

фарби 
   

9. ПДВ    
10. Погашено з каси готівкою витрати по 

відрядженню 
   

 
Задача 7.2 

Завдання: 
Визначити фінансовий результат і відобразити господарські операції 

на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 24) з урахуванням умови: 
першою подією є отримання передоплати від покупців. 

Дані для виконання: 
ТОВ «Аякс» відвантажило готову продукцію покупцям на суму 120000 

грн., в т. ч. ПДВ., собівартість реалізованої продукції – 80000 грн. 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 7.2: 

Таблиця 24 
Журнал господарських операцій 

№ 
п/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Отримано передоплату від покупців    
2. Відображено ПДВ    
3. Відображено собівартість 

реалізованих товарів 
   

4. Відображено дохід від реалізації    
5. ПДВ    
6. Списано собівартість на фінансові 

результати 
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Продовження таблиці 24 
№ 

п/п 
Зміст операції Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
7. Списано дохід на фінансові 

результати 
   

8. Закрито рахунки розрахунків    
9. Визначено прибуток    

 

Завдання 8 

Задача 8.1 
Завдання: 
Скласти кореспонденцію рахунків (таблиця 25) та визначити 

величину власного капіталу товариства. 
Дані для виконання: 
При створенні АТ було зареєстровано мінімальну суму статутного 

капіталу. На момент скликання загальних зборів акціонерами викуплено 
50% акцій. Решта суми була погашена на протязі звітного року. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 8.1: 
Таблиця 25 

Журнал господарських операцій 
№ 

п/п 
Зміст операції Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Зареєстровано мінімальну суму 

статутного капіталу 
   

2. Відображено викуп 50% акцій на 
момент скликання загальних зборів 
акціонерів 

   

3. Погашено решту суми на протязі 
звітного періоду 

   

 
Задача 8.2 

Завдання: 
Відобразити вказані операції на рахунках бухгалтерського обліку 

(таблиця 26). 
Дані для виконання: 
Акціонерне товариство випустило 10000 акцій повторної емісії 

номінальною вартістю 10 грн. за акцію. Реалізаційна ціна акцій склала 
15 грн. за акцію. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 8.2: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Таблиця 26 
Журнал господарських операцій 

№ 
п/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Випущено акції власної емісії    
2. Відображено емісійний дохід 

реалізованих акцій 
   

 
Задача 8.3 

Завдання: 
Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку (таблиця 

27). 
Дані для виконання: 
Акціонерне товариство викупило акції власної емісії за номінальною 

вартістю на суму 25000 грн. Акції були перепродані за реалізаційною 
вартістю 30000 грн. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 8.3: 
Таблиця 27 

Журнал господарських операцій 
№ 

п/п 
Зміст операції Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Викуплено акції власної емісії    
2. Відображено реалізаційну вартість 

акцій (часток) за номінальною 
вартістю 

   

3. Відображено вартість емісійного 
доходу 

   

 
Задача 8.4 

Завдання: 
Скласти кореспонденцію рахунків (таблиця28) та визначити суму. 
Дані для виконання: 
При створенні ТОВ було зареєстровано мінімальну суму статутного 

капіталу. На момент реєстрації ТОВ засновниками внесено 50% вартості 
їх часток у статутному капіталі готівкою. Решта суми була погашена на 
протязі звітного року внесками майна (основні засоби). 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 8.4: 
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Таблиця 28 
Журнал господарських операцій 

№ 
п/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Зареєстровано мінімальну суму 

статутного капіталу 
   

2. Відображено викуп 50% акцій на 
момент скликання загальних зборів 
акціонерів 

   

3. Погашено решту суми на протязі 
звітного періоду 

   

 
Завдання 9 
Задача 9.1 

Завдання: Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 30), 
вказуючи первинні документи. 

Дані для виконання: таблиці 29, 30. 
Таблиця 29 

Інформація про постачальників ПАТ «А» на 01.09. 
№ 

з/п 
Назва підприємства Сума, грн. 

Кт 631 
Дата виникнення 

заборгованості 
1 ТОВ «Бовас» 5 350 5.08. 
2 ПАТ «Старт» 14 860 17.05. 
3 ПрАТ «Морс» 25 670 15.03. 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 9.1: 
На ПАТ «А» відбулися наступні операції з постачальниками за 

вересень (таблиця 30): 
Таблиця 30 

Журнал господарських операцій 
№ 

з/п 
Первинні 

документи 
Зміст операції Сума, 

грн. 
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет Кредит 

1  Від ПФ «Альфа» 
10.09. надійшли 
товари, 
ПДВ 20% 

15 350   

2  Транспортні витрати 
по відвантаженню 
товарів здійснені за 
рахунок ПФ «Альфа», 
ПДВ 20% 

345   
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Продовження таблиці 30 
№ 

з/п 
Первинні 

документи 
Зміст операції Сума, 

грн. 
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет Кредит 

3  17.09. оплачено ПАТ 
«Старт» 

8 680   

4  Надійшли матеріали 
від ТОВ «Бовас», 
ПДВ 20% 

7 690   

5  Придбано паливо у 
ПФ «Лакрус» 19.09. на 
суму 24 000 грн., в т.ч. 
ПДВ 

   

6  Оплачено ТОВ 
«Бовас» 20.09. 

5 350   

7  Оплачено ПФ 
«Лакрус» 20.09. 

15 000   

8  Оплачено ПрАТ 
«Морс» 22.09. 

20 670   

 
Задача 9.2 

Завдання: 
Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку ПрАТ 

«Фаянс» (таблиці 31, 32, 33). 
Дані для виконання: 
ПрАТ «Фаянс» (платник ПДВ) підписало з ТОВ «Кварц» договір 

купівлі-продажу піску. За яким 11 лютого 2012 року оплатило 
останньому вартість 10 тонн піску за ціною 180 грн. (у т.ч. ПДВ) за тонну. 

18 лютого 2012 року сировину оприбутковано на склад. 
20 лютого 2012 року товариство отримало наступну партію піску в 

кількості 5 тонн за тією ж ціною. Перерахували кошти в оплату даної 
поставки наступного дня. 

22 лютого 2012 року оприбутковано третю партію піску загальною 
вартістю 24 000 грн., в т.ч. ПДВ. У забезпечення отриманої сировини 
ПрАТ «Фаянс» емітувало простий вексель підприємству «Кварц» на 
повну суму поставки, що оговорено додатковою угодою до договору 
купівлі-продажу. Сума відсотків за ним – 360 грн. Погашено вексель з 
нарахованими відсотками 28 березня 2012 року. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 9.2: 
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Таблиця 31 
Облік розрахунків за виданими авансами 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн.  

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет  Кредит 
1 
 

Перераховано аванс     

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5     
Таблиця 32 

Облік розрахунків з постачальниками при післяоплаті 
№ 

з/п 
Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет  Кредит 

1 
 

    

2 
 

    

3     
Таблиця 33 

Облік видачі простого векселя і його оплати 
№ 

з/п 
Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет  Кредит 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6     
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Задача 9.3 
Завдання: 
Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 34). 
Дані для виконання: 
ТОВ «А» на зборах засновників прийняло рішення взяти кредит для 

поточних потреб. Підприємство звернулося до відділення банку із 
заявою про надання кредиту на суму 150 тис. грн. строком на 10 місяців. 
У заставу передано будівлю, оцінену банком в 320 тис. грн. 

01.09.***1 року був оформлений кредитний договір, за яким ставка 
відсотка становила 30% річних з умовою щомісячної оплати. Кредитний 
комітет відділення банку розглянув заяву і подані документи та 
прийняв позитивне рішення. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 9.3: 
Таблиця 34 

Журнал господарських операцій 
Дата Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет  Кредит 

Вересень ***1 року 
1 Отриманий 

короткостроковий кредит 
банку 

   

2 Поставлено на 
позабалансовий облік 
вартість застави 

   

3 Нараховані відсотки за 
отриманий кредит (з 
розрахунку 30% річних) за 
поточний місяць 
 

   

4 Сплачені відсотки за кредит    
Жовтень ***1 року – травень ***2 року (щомісячно) 

5 Нараховані відсотки за 
кредит 

   

6 Сплачені відсотки за кредит    
Червень ***2 року 

7 Нараховані відсотки за 
кредит 

   

8 Сплачені відсотки за кредит    
9 Погашено кредит    

10 Списано з позабалансового 
обліку вартість застави 
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Задача 9.4 
Завдання: 
Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 35). 
Дані для виконання: 
ТОВ «А» на зборах засновників прийняло рішення взяти кредит для 

поточних потреб. Підприємство звернулося до відділення банку  «Б» із 
заявою про надання кредиту на суму 150 тис. грн. строком на 10 місяців. 
У заставу передано будівлю, оцінену банком в 320 тис. грн. Кредитний 
комітет відділення банку «Б» розглянув заяву і подані документи та 
прийняв позитивне рішення. 

31.08.***1 року був оформлений кредитний договір, за яким ставка 
відсотка становила 60% річних з умовою щомісячної оплати. 

Облікова ставка НБУ на 31.08.***1 року дорівнювала 45%, а на 
01.02.***2 року – 35%. 

26.02.***2 року керівник підприємства «А» звернувся із заявою до 
відділення банку «Б» про зниження ставки відсотка за кредитним 
договором у зв’язку зі зниженням облікової ставки НБУ. 

З 29.02.***2 року ставка відсотка за кредитним договором з 
підприємством «А» була встановлена у розмірі 50%. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 9.4: 
Таблиця 35 

Журнал господарських операцій 
Дата Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет  Кредит 

Вересень ***1 року 
1 Отриманий 

короткостроковий кредит 
банку 

   

2 Нараховані відсотки за 
отриманий кредит за 
поточний місяць 

   

3 Сплачені відсотки за кредит    
4 Поставлено на 

позабалансовий облік 
вартість застави 

   

Жовтень ***1 року – лютий ***2 року (щомісячно) 
5 Нараховані відсотки за 

кредит 
   

6 Сплачені відсотки за кредит    
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Продовження таблиці 35 
Дата Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет  Кредит 

Березень ***2 року – червень ***2 року (щомісячно) 
7 Нараховані відсотки за 

кредит 
   

8 Сплачені відсотки за кредит    
Червень ***2 року 

9 Погашення кредиту    
10 Списано з позабалансового 

обліку вартість застави 
   

 
Завдання 10 

Задача 10.1 
Завдання: 
- нарахувати заробітну плату Соньку М.К. та Романюку П.Я. за лютий 

2013 року; 
- скласти журнал господарських операцій (таблиця 36). 
Дані для виконання: 
Сонько М.К., токар 5-го розряду ТОВ «Азія», згідно з Табелем обліку 

використання робочого часу у лютому 2013 року відпрацював 20 днів 
(тривалість робочого дня – 8 год.). За цей місяць відділ технічного 
контролю прийняв від нього 410 деталей належної якості. Норма часу на 
виготовлення однієї з них становить 30 хв. Відрядна розцінка – 5,00 грн. 
за штуку, при перевищенні норми виробітку її збільшують на 10%. 

Романюк П.Я., працівник відділу збуту, який у лютому додатково 
працював продавцем-консультантом, із 20 робочих днів відпрацював 18. 
За штатним розписом його оклад 1 850 грн. Крім того, за суміщення 
посад йому встановили надбавку в розмірі 30%. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 10.1: 
Форма оплати праці Сонька М.К. - ___________________________________________ 
Визначаємо загальну кількість відпрацьованих годин: __________________ 
Визначаємо місячну норму виробітку, тобто ту кількість деталей, яку 

робітник повинен виготовити за ___ год.: _______________________________________ 
Розцінка: за _____ од. – 5,00 грн., на решту деталей - ______________________ 

од. – 5,00 * 1.1 = ______________________________________________________________________ 
Сума нарахованої заробітної плати Соньку М.К.: 

_________________________________________________________________________________________ 
Форма оплати праці Романюка П.Я. - _________________________________________ 
Сума нарахованої заробітної плати Романюку П.Я.: _______________________ 
Розмір надбавки за суміщення посад: ________________________________________ 
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Заробітна плата Романюка П.Я. за лютий: ___________________________________ 
Таблиця 36 

Журнал господарських операцій 
№ 

з/п 
Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет  Кредит 

1 Нарахована заробітна плата 
Соньку М.К. 

   

2 Нарахована заробітна плата 
Романюку П.Я. 

   

 
Задача 10.2 

Завдання: 
- розрахувати, яка загальна сума лікарняних, а також яку частину 

підприємство оплатить за власний кошт і за рахунок Фонду СС з ТВП. 
- відобразити нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності в бухгалтерському обліку (таблиця37). 
Дані для виконання: 
К.М. Стародуб, заступник директора з контролю за якістю ТОВ 

«Калина», приніс листок непрацездатності з 3 по 14 лютого 2013 року. 
Бухгалтер визначив розрахунковий період: серпень 2012 року - січень 
2013 року та з’ясував заробітну плату в розмірі 10 300 грн. за 129 
відпрацьованих днів у ньому (в т.ч. за січень 2013 року – 1800 грн. за 21 
відпрацьований день). Також відомо, що у вересні 2012 року працівник 
отримав премію за досягнення в роботі – 300 грн. Стаж роботи – 5,5 
років. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 10.2: 
Визначаємо суму доходу, яка братиме участь у розрахунку 

лікарняних: __________________________________________________________________________ 
Середньоденний заробіток складає: 

_________________________________________________________________________________________ 
Перевищує / не перевищує (потрібне підкреслити) розміру 

середньоденної заробітної плати у січні 2013 року: 
_________________________________________________________________________________________ 

За власний кошт підприємство сплатить суму лікарняних: ______________ 
За рахунок Фонду СС з ТВП буде сплачено суму лікарняних: ____________ 
Загальна сума лікарняних: ____________________________________________________ 
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Таблиця 37 
Журнал господарських операцій 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн. 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 
1 Нараховані лікарняні 

Стародубу К.М., що оплачує 
підприємство за власні 

кошти 

   

2 Нараховані лікарняні 
Стародубу К.М., що 

виплачується за рахунок 
Фонду СС з ТВР 

   

 
Задача 10.3 

Завдання: 
- використовуючи дані задачі розрахувати розмір відпускних 

Романюку П.К. 
- скласти журнал господарських операцій за умови, що підприємство 

не створює резерву забезпечення виплат відпусток та використовує 
рахунки класу 8 та 9 (таблиця38). 

Дані для виконання: 
Бухгалтер Романюк П.К. йде в щорічну основну відпустку на 24 

календарних дні (з 1 березня 2013 року). 
Розрахунковий період: березень 2012 – лютий 2013 року. Його 

заробітна плата за цей час – 20 700 грн. У січня 2013 року він брав 
відпустку на 10 днів без збереження заробітної плати за сімейними 
обставинами. Цього ж місяця працівнику була нарахована премія за ІІ 
півріччя 2012 року в сумі 1 725 грн. 

Методичні вказівки для розв’язання задачі 10.3: 
Знаходимо кількість днів у розрахунковому періоді: _____________________ 
Розраховуємо середньоденну заробітну плату: ____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Розраховуємо суму відпускних щорічної відпустки: _______________________ 

Таблиця 38 
Журнал господарських операцій 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн.  

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет  Кредит 
1 Нараховані відпускні    
2 Списані елементи витрат (8 

клас) на витрати періоду 
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Завдання 11 
Задача 11.1 

Завдання: 
На основі наведених даних: 
- скласти журнал господарських операцій (таблиця 38); 
* в колонці «Примітка» вказати статтю Податкового кодексу України 
- визначити суму податку на прибуток за січень 2013 року. 
Дані для виконання: таблиця 38. 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 11.1: 

Таблиця 38 
Журнал господарських операцій 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн.  

Кореспонденція 
рахунків 

Примітка 
(доходи/ 
витрати) Дебет  Кредит 

1 Реалізовано товари 
покупцям, у тому числі 
ПДВ  

420 000    

ПДВ     
2 Собівартість реалізації 

товарів 
250 000    

3 Надійшли кошти 
авансом від покупців за 
готову продукцію 

105 000    

Сума податкових 
зобов’язань з ПДВ 

    

4 Нарахована амортизація 
основних засобів, що 
використовуються в 
адміністративних цілях 

7 500    

5 Отримано аванс за 
послуги з оренди за 
лютий 

17 000    

Сума податкових 
зобов’язань з ПДВ 

    

6 Нарахована заробітна 
плата: 

    

- адміністративному 
персоналу 

40 000    

- збутовому персоналу 21 000    
7 Нарахований єдиний 

соціальний внесок 
(38,28%) 
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Продовження таблиці 38 
№ 

з/п 
Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Примітка 
(доходи/ 
витрати) 

 -     
-     

8 Нарахована плата за 
опалення 
адміністративних 
приміщень підприємства 

12 000    

ПДВ – 20%     
9 Нарахована плата за 

землю 
700    

10 Нарахований збір за 
спеціальне 
використання води 

500    

11 Нарахована плата за 
розрахункове 
обслуговування 

1 100    

12 Нарахований дохід від 
здачі основних засобів в 
операційну оренду, у 
тому числі ПДВ 

17 000    

ПДВ     
13 Списання на фінансовий 

результат: 
    

 -     
 -     
 -     
 -     
 -     

14 Нарахований податок на 
прибуток 

    

15 Списання суми 
нарахованого податку на 
прибуток на фінансовий 
результат 

    

16 Визначений кінцевий 
фінансовий результат 
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Задача 11.2 
Завдання: 
- вказати кореспонденцію рахунків за наведеними операціями за 
січень 2013 року (таблиця 40); 
- вказати первинні документи. 
- визначити кредиторську заборгованість ПАТ «Альфа» на кінець 
січня. 
Дані для виконання: таблиці 39, 40. 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 11.2: 

Таблиця 39 
Кредиторська заборгованість ПАТ «Альфа» на 1 січня 2013 року 

З постачальниками: З бюджетом: 
ПФ «Уфа» 17 200 грн. по ПДВ 700 грн. 
ТОВ «Старт» 15 700 грн. по екологічному 

податку 
280 грн. 

  по податку на прибуток 1 800 грн. 
Таблиця 40 

Господарські операції за січень 20*3 року 
Дата Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Первинний 
документ 

Дебет  Кредит 
2.01. Оплачено екологіч-

ний податок 
280     

2.01. Оплачено податок на 
прибуток 

1 480    

2.01. Перераховано ТОВ 
«Старт» за матеріали 

4 300    

4.01. Нарахований 
екологічний податок 

300    

14.01. Перераховано ПФ 
«Уфа» за товари 

4 000    

15.01. Придбане паливо у 
ТОВ «Старт» 

5 800    

ПДВ     

15.01. Перераховано аванс 
ПАТ «Захід» за 
комплектуючі 

7 000    

     

15.01. Нарахована плата за 
землю 

1 280    

17.01. Відвантажена 
продукція ПФ «Мрія». 

18 400    
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Продовження таблиці 40 

Дата Зміст операції Сума, 
грн.  

Кореспонденція 
рахунків 

Первинний 
документ 

Дебет  Кредит 
 Продукція була 

оплачена у 
попередньому місяці 

    

     

Собівартість 
відвантаженої 
продукції 

10 250    

19.01. Оплачено ТОВ 
«Старт» 

1 080    

 
Завдання 12 

Задача 12.1 
Завдання: 
1. Назвати сутність і склад адміністративних витрат. 
2. Визначити величину витрат за місяць і списати їх на фінансові 

результати. 
3. Відобразити в обліку господарські операції (таблиця 41). 
Дані для виконання: таблиця 41. 
Методичні вказівки для розв'язання задачі 12.1: 

Таблиця 41 
Журнал господарських операцій 

№ 
п/п 

Зміст операції Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 
1. Нарахована заробітна плата 

адміністрації підприємства 
  3000,00 

2. Нараховані обов’язкові страхові 
збори в розмірі _____% 

  ? 

3. Нарахований знос обладнання 
офісу 

  200,00 

4. Відображено витрати на службові 
відрядження 

  100,00 

5. Списано матеріали на ремонт офісу   585,00 
6. Списано адміністративні витрати 

на фінансові результати 
  ? 
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Рахунок 92 «Адміністративні витрати» відображає 
загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та 
обслуговуванням підприємства. 

До них, зокрема, належать: 
-................................................................................................................................................? 
 

Задача 12.2. 
Завдання: 
Вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків за 

нижченаведеними господарськими операціями. 
З операції № 5 визначити виробничу собівартість готової продукції, 

указати порядок розрахунку. 
Дані для виконання: 
1. Відпущені зі складу до виробництва: 
- дошки дубові 2700 м3; 
- клей столярний 150 кг; 
2. Витрачено завгоспом з підзвітної суми на потреби виробництва 40 

грн. 
3. Нарахована заробітна плата робітникам за випуск продукції 6400 

грн. 
4. Проведено нарахування на соціальні заходи -? 
5. Вироблена і здана на склад готова продукція -? 
Примітка: незавершене виробництво: 
- на початок місяця – 1200 грн.; 
- на кінець місяця – 1000 грн. 
Методичні вказівки до розв'язання задачі 12.2: 
Виробнича собівартість готової продукції визначається за рахунком 

23. Для цього необхідно до залишку незавершеного виробництва на 
початок місяця додати всі витрати за місяць і відняти незавершене 
виробництво на кінець місяця в сумі 1000 грн. Виробнича собівартість 
готової продукції буде відображена за Кт рахунка 23. 
 

Задача 12.3 
Завдання: 
- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського 

обліку (таблиця 42); 
- визначити фінансовий результат від реалізації товарів; 
- визначити фінансовий результат від операційної та фінансової 

діяльності. 
Дані для виконання: таблиця 42. 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 12.3: 
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Таблиця 42 
Журнал господарських операцій 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн.  

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет  Кредит 
1 Придбані товари у постачальників 62500   

ПДВ (20%)    
2 Нараховано за оренду 

адміністративного приміщення 
5000   

ПДВ (20%)    
3 Нараховано за рекламу товарів 850   

ПДВ (20%)    
4 Нараховані відсотки за кредит 1500   
5 Нарахована заробітна плата:    

- продавцям 3000   
- адмінперсоналу 1700   

6 Нарахований єдиний соціальний 
внесок (38,28%): 

   

- на заробітну плату 
продавців 

   

- на заробітну плату 
адмінперсоналу 

   

7 Повернуто короткостроковий 
кредит банку 

15100   

8 Відвантажені товари покупцям 30000   
ПДВ    
Собівартість реалізації товарів 23000   

9 Списуються витрати на збут    
10 Списуються адміністративні 

витрати 
   

11 Списується дохід від реалізації 
товарів 

   

12 Списується собівартість реалізації 
товарів 

   

13 Списуються фінансові витрати    
14 Визначений фінансовий результат:    

 - операційної діяльності    
 - фінансової діяльності    
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Завдання 13 
Задача 13.1 

Завдання: 
- вказати кореспонденцію рахунків за наведеними операціями 

(таблиця 43); 
- визначити фінансовий результат до оподаткування; 
- визначити суму податку на прибуток; 
- визначити чистий прибуток (збиток) за звітний період. 
Дані для виконання: таблиця 43. 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 13.1: 

Таблиця 43 
Журнал господарських операцій 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн.  

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет  Кредит 
Операційна діяльність 

Основна операційна діяльність 
1 Дохід від реалізації товарів 48000   

ПДВ    
Собівартість реалізації товарів 20500   

2 Списується дохід від реалізації 
товарів на фінансовий 
результат 

   

3 Списується собівартість 
реалізації товарів на 
фінансовий результат 

   

Інша операційна діяльність 
4 Дохід від реалізації матеріалів 900   

ПДВ    
Собівартість реалізації 
матеріалів 

550   

5 Дохід від операційної оренди 
частини будівлі 

600   

ПДВ    
Нарахована амортизація на 
частину будівлі, що передана в 
операційну оренду 

100   

6 Нарахована пеня покупцям за 
порушення термінів оплати 

500   

7 Списано кредиторську 
заборгованість перед 
постачальниками по закінченню 

480   
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Продовження таблиці 43 
№ 

з/п 
Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет  Кредит 

 строку позовної давності    
ПДВ    
    

8 Нарахована заробітна плата 
адмінперсоналу 

700   

9 Нарахований єдиний 
соціальний внесок на заробітну 
плату адмінперсоналу (38,28%) 

   

10 Отримані комунальні послуги 
адміністративного 
призначення на суму 1200 грн., 
в т.ч. ПДВ 

   

11 Нарахована плата підряднику 
за поточний ремонт будівлі 
офісу 1500 грн., у т.ч. ПДВ 

   
   

12 Нарахована амортизація 
комп’ютерної техніки офісу 

500   

13 Нарахована плата за землю 120   
14 Отримані рекламні послуги на 

суму 240 грн., у т.ч. ПДВ 
   
   

15 Створений резерв сумнівних 
боргів 

520   

16 Віднесено на витрати фінансові 
санкції за порушення 
податкового законодавства 

700   

17 Реалізовані основні засоби 
(обладнання). Продажна 
вартість обладнання 

21000   

18 ПДВ    
19 Списано знос обладнання 8000   
20 Списано залишкову вартість 

обладнання 
15000   

21 Відображено собівартість 
реалізації обладнання 

   

22 Списуються адміністративні 
витрати на фінансовий 
результат 

   

23 Списуються витрати на збут на     
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Продовження таблиці 43 
№ 

з/п 
Зміст операції Сума, 

грн.  
Кореспонденція 

рахунків 
Дебет  Кредит 

 фінансовий результат    
24 Списуються інші операційні 

витрати на фінансовий 
результат 

   
   
   
   

25 Списується інший операційний 
дохід на фінансовий результат 

   
   
   
   

26 Визначений фінансовий 
результат від операційної 
діяльності 

   

Фінансова діяльність 
27 Нараховані дивіденди 1500   
28 Відображені витрати на 

фінансову оренду активів 
1700   

29 Нараховані відсотки за кредит 500   
30 Списуються фінансові доходи 

на фінансовий результат 
   

31 Списуються фінансові витрати 
на фінансовий результат 

   
   

32 Визначений фінансовий 
результат від фінансової 
діяльності 

   

Інша діяльність 
33 Ліквідовується об’єкт основних 

засобів (інструмент). Списано 
знос інструменту 

2000   

34 Списано залишкову вартість 
ліквідованого інструмента 
(первісна вартість об’єкту 2900 
грн.) 

   

35 ПДВ    
36 Списуються інші витрати на 

фінансовий результат 
   

37 Визначений фінансовий 
результат від іншої діяльності 
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Завдання 14 
Задача 14.1 

Завдання: 
На підставі залишків синтетичних і аналітичних рахунків сформувати 

вступний Баланс (звіт про фінансовий стан) та оборотно-сальдову 
відомість на початок періоду. 

Дані для виконання: 
Виписка з Головної книги залишків на синтетичних рахунках 

бухгалтерського обліку на 1.08.201_ року (таблиця 44). 
Методичні вказівки для розв’язання задачі 14.1: 
Бухгалтерський Баланс (Звіт про фінансовий стан) скласти за 

формою, визначеною Національним положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 
року №73. 

Таблиця 44 
Залишки синтетичних та аналітичних рахунків 

№ 
рахунку 

Сума, 
грн. 

№ 
рахунку 

Сума, 
грн. 

№ 
рахунку 

Сума, 
грн. 

10 322373 40 1239740 21 621000 
11 9060 42 23400 23 800000 
13 20000 43 739203 26 7486 
15 124 44 2760 30 3329 

201 17203 48 80000 31 40630 
203 24030 50 2000 36 1345 
205 32405 55 9749 377 Дт 13 
207 3040 60 700 65 800 
208 124913 63 6580 66 3000 
209 1537 64 5464 377 Кт 5 

20 ТЗВ   124913 - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


