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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 становлення та розвитку ринкової економіки України 
підвищується значення бухгалтерського обліку. Усі підприємства та 
організації незалежно від їхніх видів, форм власності та 
підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік відповідно до чинного 
законодавства, встановленого Законом України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні». 

Бухгалтерський облік призначений забезпечити користувачів 
інформацією про діяльність підприємств і організацій для прийняття 
ними оптимальних рішень. Дані поточного бухгалтерського обліку, які 
систематизуються у фінансову звітність, є джерелом інформації про 
господарські процеси, про наявність матеріальних, трудових, фінансових 
ресурсів та їх використання, власний капітал, зобов'язання й фінансові 
результати діяльності, без якої неможливе управління будь-яким 
підприємством і економі кою України в цілому. 

В умовах сьогодення дедалі більшого значення набувають питання 
вільного володіння та використання персоналом підприємств 
незалежно від функцій і посад даних бухгалтерського обліку. Кожен 
економіст має розуміти та вміти користуватися обліковою інформацією 
на всіх етапах бухгалтерського обліку, починаючи з первинного обліку й 
закінчуючи складанням фінансової звітності, оскільки саме в 
бухгалтерському обліку або на підставі його підсумкових даних 
формуються всі економічні показники. 

Дисципліна "Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства" формує систему знань із особливостей господарювання 
підприємств окремих галузей економічної діяльності. 

Мета цих методичних вказівок – допомогти студентам оволодіти 
основами та прийомами бухгалтерського обліку різних галузей 
народного господарства в сучасних умовах господарювання. 
 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ 
ВКАЗІВОК 

Мета практичних завдань – формування у студентів сучасної системи 
знань про бухгалтерський облік, невід’ємним складником якого є 
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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. 

 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 
Мета дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного 

господарства» – засвоєння знань з теорії і практики ведення 
фінансового обліку на підприємствах різних форм власності в галузях 
народного господарства України. 

Завдання дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства» - набуття студентами елементарних знань з основ 
фінансового обліку в галузях народного господарства України, вміння 
використовувати облікову інформацію для оптимізації планів, контролю 
за їх виконанням, для встановлення факторів, що впливають на 
економічні показники роботи підприємств. 

Предмет дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства» - фінансовий облік в галузях народного господарства. 
 

3. ЗМІСТ КУРСУ 
Змістовий модуль 1. Облік на промислових підприємствах, у 

торгівлі, у громадському харчуванні, у будівництві, на автотранспортних 
підприємствах 

Тема 1. Облік на промислових підприємствах 
Облік формування собівартості готової продукції. Інвентаризація 

незавершеного виробництва. Списання з балансу готової продукції 
(реалізація, використання на внутрішні потреби, безоплатна передача). 

Тема 2. Облік у торгівлі 
Характеристика галузі та особливості обліку в торгівлі. 
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Облік надходження товарів та їх зберігання. Облік витрат обігу. 
Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі. Облік реалізації товарів у 

роздрібній торгівлі. Особливості обліку тари. Облік торгових патентів. 
Тема 3. Облік у громадському харчуванні 
Характеристика громадського харчування і особливості обліку. 
Калькулювання вартості страв. Бухгалтерський облік на 

підприємствах громадського харчування. 
Тема 4. Облік у будівництві 
Характеристика галузі та особливості обліку в будівництві. 
Облік витрат будівельних організацій. Визнання доходів і витрат за 

період виконання будівельного контракту. Облік доходів будівельних 
організацій та розрахунків із замовниками. Особливості обліку 
будівельних матеріалів. 

Тема 5. Облік на автотранспортних підприємствах 
Характеристика автотранспортних підприємств (АТП) та особливості 

обліку в них. 
Оподаткування АТП. Документальне оформлення автотранспортних 

перевезень. Калькулювання собівартості перевезень (робіт, послуг) на 
автотранспорті. Облік активів на АТП. Облік доходів і витрат на АТП. 

 

Змістовий модуль 2. Облік побутових послуг, рекламної діяльності, 
туристичної діяльності, у житлово-комунальному господарстві, у 

готелях 

Тема 6. Облік побутових послуг 
Характеристика побутових послуг, їх атестація та патентування. 
Особливості обліку на підприємствах по наданню послуг: облік 

діяльності стоматологічних підприємств, підприємств побутового 
обслуговування, аудиторських фірм. 

Тема 7. Облік рекламної діяльності 
Характеристика рекламної діяльності. 
Оподаткування рекламної діяльності. Бухгалтерський облік 

рекламної діяльності. Облік у рекламного агентстві. Облік витрат на 
рекламу в рекламодавця. 

Тема 8. Облік туристичної діяльності 
Характеристика туристичної діяльності. 
Документальне оформлення туристичних послуг. Особливості 

оподаткування та обліку туристичної діяльності. Облік туристичної 
діяльності. Облік діяльності туроператора. Облік діяльності турагента. 
Облік придбання путівок. 

 
Тема 9. Облік у житлово-комунальному господарстві 
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Характеристика комунальних підприємств та особливості обліку в 
них. 

Оподаткування житлово-комунальних підприємств (ЖКП). Облік 
доходів і витрат ЖКП. Особливості обліку та нарахування амортизації 
основних засобів. Облік цільового фінансування ЖКП. Облік оренди 
державного та комунального майна. 

Тема 10. Облік у готелях 
Готельні послуги, їх ліцензування та сертифікація. 
Особливості оподаткування та обліку готельних послуг. 

Документування готельних послуг. Бухгалтерський облік готельних 
послуг. 

 

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль 1. Облік на промислових підприємствах, у торгівлі, у 
громадському харчуванні, у будівництві, на автотранспортних 

підприємствах 
Тема 1. Облік на промислових підприємствах 
 

Задача 1.1 
Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
Визначити суму фінансового результату. 
Дані для виконання:  

Відвантажена готова продукція з оплатою у наступному місяці на 
суму 12000 грн. з ПДВ, собівартість готової продукції – 8000 грн. 
 
Задача 1.2 
Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
Визначити суму фінансового результату. 
Дані для виконання:  

За готівку реалізована власна готова продукція на суму 24000 грн. (в 
т.ч. ПДВ), собівартість – 18000 грн. 
 
Задача 1.3 
Завдання:відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
Дані для виконання: 

Реалізована власна готова продукція собівартістю 80000 грн. за 
ціною 120000 грн. (в т.ч. ПДВ) в обмін на автомобіль балансовою 
вартістю 90000 грн., справедлива вартість якого 100000 грн. без ПДВ. 
 
Задача 1.4 
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Завдання:відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в 
період отримання авансу та в період відвантаження. Визначити суму 
валового доходу і фінансового результату. 
Дані для виконання: 

Відвантажена власна готова продукція, яка була оплачена 
безготівковим розрахунком авансовими платежами в попередніх 
періодах на суму 7200 грн., собівартістю 5000 грн. 
 
Задача 1.5 
Завдання:відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
Дані для виконання:  

За звітний період підприємство безкоштовно отримало:обладнання 
справедливою вартістю 2000 грн., балансовою вартістю – 1800 грн.; 
витрати по транспортуванню – 240 грн. (в т.ч. ПДВ);виробничі запаси на 
суму 700 грн. 
 
Задача 1.6 
Завдання:відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
Визначити суму фінансового результату. 
Дані для виконання: 

Реалізовані зайві матеріали собівартістю 6000 грн. по авансовій 
оплаті в попередніх періодах на суму 12000 грн. 
 
Задача 1.7 
Завдання: скласти бухгалтерські проведення (таблиця 1.1.) та 
визначити обліковий залишок НЗВ. 
Дані для виконання: 

За березень ц.р. на підприємстві є така інформація про незавершене 
виробництво (НЗВ) та готову продукцію (ГП). 

- сальдо НЗВ на пачок місяця – 64000 грн. 
- матеріали, використані на виробництво – 186900 грн.; 
- заробітна плата:  

o основного виробничого персоналу – 60000; 
o виробничого персоналу, що обслуговує допоміжне 

виробництво – 15000 грн.; 
o апарату управління – 35000 гн. 

- Відрахування на соціальні заходи до: 
o Основного виробничого персоналу - ? 
o Виробничого персоналу, що обслуговує допоміжне 

виробництво - ? 
o Апарату управління - ? 

- Витрати на опалення приміщення – 48000 грн., у тому числі 
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o 3/5 – приміщення основного виробництва - ?; 
o 1/5 – приміщення допоміжного виробництва - ?; 
o 1/5 – приміщення офісу - ?; 

- амортизація виробничого обладнання – 10000 грн.; 
- передано на склад ГП – 349000 грн.; 
- залишок НЗВ за даними інвентаризації – 49000 грн.; 
- у ході проведення інвентаризації були виявлені невикористані 

матеріали – 4000 грн. 
Таблиця1.1 

Журнал господарських операцій 
№ з/п Зміст операції Сума, грн. 

1. Списання матеріальних витрат на виробництво 
продукції 

 

2. Списання витрат на оплату праці:  
- на виробництво продукції  
- апарату управління  

3. Списання витрат на соціальні заходи до:  
- виробничого персоналу  
- апарату управління  

4. Списання витрат на опалення:  
- приміщення виробництва  
- приміщення офісу  

5. Списання витрат на амортизацію виробничого 
обладнання 

 

6. Передано на склад ГП  
7. Оприбутковано невикористані матеріали  
8. Відображено суму нестачі НЗВ  

 
Задача 1.8 
Завдання: Скласти журнал господарських операцій. 
Дані для виконання: 

У результаті виробничого процесу випущено виправний брак. 
Вартість втрат від браку відповідно до калькуляції − 6139,8 грн. 
Причинами (винними) виникнення браку є: 

- технічно неминучий брак − 35,34% від бракованої продукції 
(2169,8 грн.); 

- постачальник, що здійснив поставку неякісної сировини, − 
47,88% від бракованої продукції (2939,8 грн.); 

- працівник підприємства − 16,78% від бракованої продукції 
(1030,2 грн.). При цьому відповідно до ст. 133 КЗпП працівник 
несе обмежену матеріальну відповідальність (не більше свого 
середнього місячного заробітку, що становить 900 грн.).
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Тема 2. Облік у торгівлі 
 

Задача 2.1 
Завдання: Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворучвід номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 2.1. 

Таблиця 2.1 
Термін Визначення 

__ (1)Ліцензія 
(спеціальний дозвіл) 

А. Патент, що отримують суб'єкти 
підприємництва або їх структурні 
(відокремлені) підрозділи, які проводять свою 
діяльність як в окремих приміщеннях, будівлях, 
їх частинах, так і за їх межами 

__(2) Патент Б. Патент, що видається суб'єктам 
підприємництва для ведення торговельної 
діяльності в пунктах продажу товарів  

__ (3) Торговий 
патент на право 
проведення торго-
вельної діяльності 

В. Патент, який надає право його власнику 
здійснювати торговельну діяльність виключно 
з використанням товарів вітчизняного 
виробництва 

__(4) Торговий патент 
на право надання 
побутових послуг 

Г. Державне свідоцтво, що засвідчує дозвіл на 
право здійснення суб'єктом підприємництва 
окремих видів діяльності, яке видається 
органами державного управління 

__ (5) Платний патент Д. Патент на право здійснення операцій з 
надання послуг у сфері грального бізнесу 

__ (6) 
Короткотерміновий 
патент 

Е. Патент, що засвідчує право суб'єкта 
підприємницької діяльності на особливий 
порядок оподаткування 

__ (7)Спеціальний 
патент 

Є. Патент, що одержується для проведення 
торговельної діяльності протягом обмеженого 
терміну 

__ (8)Пільговий 
патент 

Ж. Державне свідоцтво, яке засвідчує право 
суб'єкта підприємницької діяльності або його 
структурного (відокремленого) підрозділу 
займатися окремими видами підприємницької 
діяльності 

 
Задача 2.2 
Завдання: Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
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Дані для виконання: таблиця 2.2. 
Таблиця 2.2 

Термін Визначення 
__ (1) Сертифікація А. Один з методів, що дозволяє на підставі 

випробуваньпродукції у спеціалізованих 
лабораторіях (центрах) забезпечити захист прав 
споживача шляхом надання йому достовірної та 
об'єктивної інформації про її властивості, 
характеристики і відповідність стандартам 

__ (2) Сертифікат 
якості 

Б. Супровідний документ, який засвідчує якість 
товару, що поставляється, містить показники 
якості, технічні характеристики, передбачені 
договором 

__ (3) Сертифікат 
відповідності 

В. Документ, виданий уповноваженим на це 
органом, який засвідчує, що продукція або 
послуга ідентифікована і відповідає конкретному 
стандарту або іншому нормативному документу 

__ (4) Договір Г. Комплексне (інтегроване) поняття, що 
включає в себе і угоду про виникнення 
договірного зобов'язання, і форму, яку воно 
приймає, і, нарешті, саме договірне зобов'язання, 
аж до моменту його зникнення 

__ (5) Договір 
купівлі-продажу 

Д. Договір, за яким одна сторона (продавець) 
зобов'язується передати річ (товар) у власність 
іншій стороні (покупцю), а покупець 
зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за 
нього певну суму грошей (ціну) 

__ (6) Договір комісії Е. Договір, за яким одна сторона (комісіонер) 
зобов’язується за дорученням іншої сторони 
(комітента) за винагороду здійснити одну або 
декілька угод від свого імені, але за рахунок 
комітента 

__ (7) Договір 
консигнації 

Є. Договір, за яким іноземна фірма-експортер 
товарів в Україну (консигнант) постачає товари 
на склад українського посередника 
(консигнатора) і доручає йому від свого імені 
здійснити за винагороду подальшу реалізацію 
поставленого за договором товару протягом 
визначеного строку 

__ (8) Дериватив Ж. Документ, що засвідчує право або 
зобов'язання придбати або продати цінні папери, 
матеріальні або нематеріальні активи, а також 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Термін Визначення 
кошти на визначених ним умовах в майбутньому 

Задача 2.3 
Завдання: Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворучвід номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 2.3. 

Таблиця 2.3 
Термін Визначення 

__ (1) Торгівля А. Сфера підприємницької діяльності з придбання та 
відповідного перетворення товарів для наступної їх 
реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим 
суб'єктам підприємницької діяльності. Включає як 
безпосередні комерційні зв'язки в умовах договорів 
купівлі-продажу і поставки між підприємствами-
виробниками і споживачами, так і зв'язки між ними 
через торгових посередників 

__ (2) 
Торговельна 
діяльність 

Б. Складова частина оптової ціни товару, 
призначення для покриття витрат обігу і створення 
прибутку оптово-збутових організацій 

__ (3) Оптова 
торгівля  

В.Особлива діяльність людей, пов’язана із 
здійсненням актів купівлі-продажу, яка є сукупністю 
специфічних технологічних та господарських 
операцій, що направлені на обслуговування процесу 
обміну. Це форма товарного обігу, що здійснюється 
при посередництві грошей 

__(4) Торговельне 
підприємство 

Г. Оборотні засоби підприємства, реалізація яких 
повинна принести йому прибуток. В процесі обігу 
товарів відбувається реалізація одних видів і 
поновлення запасів іншими видами товарів 

__ (5) Прибуток 
торговельний 

Д. Основна ланка сфери обігу, що має господарську 
та юридичну самостійність, здійснює просування 
товару від виробників до споживачів шляхом 
купівлі-продажу та реалізовує власні інтереси на 
основі задоволення потреб людей, які представлені 
на ринку 

___(6) Ціна Е. Виражена в грошовій формі вартість одиниці 
товару 

__(7) Ціна оптова Є. Ціна товару за умови його продажу великими 
партіями (оптом) 

__ (8) Оптова 
надбавка 

Ж. Виражена у грошовій формі різниця між 
доходами та витратами обігу 

__ (9) Товари З. Ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб 
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Термін Визначення 
і громадян щодо здійснення купівлі і продажу 
споживчих товарів з метою отримання прибутку 

Задача 2.4 
Завдання: Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворучвід номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 2.4. 

Таблиця 2.4 
Термін Визначення 

__ (1) Метод участі в 
капіталі 

А. Зменшення економічних вигод внаслідок 
вибуття активів або збільшення 
зобов'язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення 
капіталу за рахунок внесків власників) 

__ (2) 
Асоційованепідприємство 

Б. Збільшення або зменшення балансової 
вартості фінансових інвестицій на суму, 
відповідно, збільшення або зменшення 
частки інвестора у власному капіталі об'єкта 
інвестування 

__ (3) Визнання В. Підприємство, в якому інвестору 
належить блокувальний пакет акцій (більш 
як 25 % акцій) і яке не є дочірнім чи 
спільним підприємством інвестора 

__ (4) Витрати Г. Процес опису, оцінки та включення до 
фінансового звіту певної статті 

 
Задача2.5 
Завдання:визначити, торгівля якими видами товарів вимагає 
ліцензування, а якими — не вимагає. Заповнити таблицю. 
Дані для виконання: таблиця 2.5. 

Таблиця 2.5 
№ 

з/п 
Товар Потребує 

ліцензування 
Не потребує 

ліцензування 
1 Вогнепальна зброя   
2 Овочі та фрукти   
3 Тютюнові вироби   
4 Безалкогольні напої   
5 Рибні та м'ясні продукти   
6 Алкогольні напої   
7 Вироби з використанням 

дорогоцінних металів 
  

8 Лікарські засоби   
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9 Боєприпаси до зброї   
10 Книги та журнали   
 
 
Задача 2.6 
Завдання: в наведеному переліку видів діяльності визначити ті об'єкти, 
що підлягають патентуванню, і ті, що не підлягають. Заповнити 
таблицю. 
Дані для виконання: таблиця 2.6. 

Таблиця 2.6 
№ 

з/п 
Види діяльності Підлягають 

патентуванню 
Не підлягають 
патентуванню 

1 Надання послуг в сфері 
грального бізнесу 

  

2 Продаж готівкової 
іноземної валюти 

  

3 Разовий продаж товарів   
4 Продаж товарів 

вітчизняного 
виробництва 

  

5 Заготівельна діяльність 
(за умови подальшої 
реалізації закупленої 
продукції в безготівковій 
формі) 

  

6 Продаж виробленої в 
особистому підсобному 
господарстві продукції 
рослинництва 

  

7 Реалізація поштових 
марок, листівок, проїзних 
квитків 

  

8 Надання послуг 
ломбардами 

  

9 Пошиття тентів, чохлів   
10 Торговельна діяльність 

підприємств, створених 
громадськими 
організаціями інвалідів 

  

 
Задача 2.7 
Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
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Дані для виконання: 
Підприємство роздрібної торгівлі внесло квартальну плату за 

ліцензію, вартість якої 4000 грн. Наприкінці місяця списано вартість 
ліцензії на адміністративні витрати. Також сплатило квартальну плату 
за торговельний патент із розрахунку 260 грн. за місяць. Податок на 
прибуток за звітний квартал 1800 грн. 
 
Задача 2.8 
Завдання: скласти журнал реєстрації господарських операцій, 
визначити суму витрат, що припадає на одиницю товару. 
Дані для виконання: 

ТОВ «Продмаг» придбало у вітчизняного постачальника товари в 
кількості 1600 од. на суму 24000 грн. (крім того ПДВ). Товари було 
передано для продажу в роздріб. Витрати магазину, через який було 
реалізовано товари за період, склали: 

- зарплата продавців – 6000грн.; 
- зарплата адміністративного персоналу – 3500 грн.;  
- оренда торговельного залу – 600 грн.; 
- послуги зв'язку – 100грн.; 
- амортизація торговельного обладнання - 1500 грн. 
Були використані МШП терміном служби менше 12 місяців вартістю 

300 грн. 
 

Задача 2.9 
Завдання: відобразити господарські операції з одержання товару в 
бухгалтерському обліку. 
Дані для виконання:  

Підприємство роздрібної торгівлі «Троянда» придбало на умовах 
попередньої оплати в іногороднього постачальника товар у кількості 
600кг за ціною 27 грн.(у тому числі ПДВ - 4,5 грн.) за 1 кг. 

Витрати на транспортування склали 360грн. (у тому числі ПДВ – 
60грн.). На товар, що надійшов, нарахована торговельна націнка в сумі 
3450грн. 

 
Задача 2.10 
Завдання: відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 
Дані для виконання: 

У звітному періоді підприємство «Магнолія» здійснювало операції з 
оптової торгівлі та надавало посередницькі послуги. Товари 
обліковувались за покупними цінами. За даними бухгалтерського обліку, 
у звітному періоді реалізовано: 

- товарів на суму 12000грн. (у тому числі ПДВ - 2000 грн.); 
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- балансова вартість реалізованих товарів – 7000грн.; 
- посередницьких послуг на суму 7200грн. (у тому числі ПДВ -1200 

грн.; 
- фактичні витрати за наданими послугами склали 4000грн. 

Задача 2.11 
Завдання: відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 
Дані для виконання: 

На підприємстві роздрібної торгівлі «Ялинка» надійшов товар: 
пастила у розмірі 100кг і зефір у розмірі 150кг (10 ящиків). У документах 
постачальників указано: 

• Ціна 1кг пастили – 18,00грн. (у тому числі ПДВ – 3,00грн.); 
• Ціна 1кг зефіру - 24,00грн. (у тому числі ПДВ – 4,00грн.); 
• Ціна тари (незворотної) за одиницю – 12грн.(у тому числі ПДВ - 2,00 

грн.); 
• Транспортні витрати склали 160грн. (у тому числі ПДВ  – 26,66грн.). 
Норми природних витрат при транспортуванні - 0,06 % від загальної 

маси та маси товару. На придбані товари нарахована торгова націнка в 
сумі 250грн. 
 
Задача 2.12 
Завдання: визначити: залишки товару, ТН та ТЗВ на кінець місяця. 
Дані для виконання: таблиця2.7. 

Таблиця 2.7 
Вихідні дані за листопад ц.р. по підприємству роздрібної торгівлі: 
Показники Продажна 

вартість товарів 
Торгова 

націнка (285) 
ТЗВ (289) 

Сальдо на 1.11. 16680 5700 1480 
Надійшло за 
листопад 

38000 11400 3040 

Реалізовано за 
листопад 

42000   

 
Задача 2.13 
Завдання: покупцем у грудні ц.р. було повернено товар, реалізований у 
листопаді, на суму 5100 грн.Використовуючи умову задачі 2.12. 
визначити: 

- суму ТН у вартості поверненого товару; 
- собівартість поверненого товару; 
- залишки товару, ТН та ТЗВ на кінець місяця,  

якщо відомо, що: 
- продажна вартість надійшовших товарів у грудні – 34650 грн.; 
- ТН по надійшовших товарах у грудні – 9200 грн.; 
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- ТЗВ по надійшовших товарах у грудні – 2650 грн.; 
- Продажна вартість реалізованих товарів за грудень – 42000 грн. 

 
Задача 2.14 
Завдання: відобразити операції на рахунка бухгалтерського обліку. 
Дані для виконання: 

Підприємство продає товар зі знижкою. Товар, продажна вартість 
якого 9700 грн., продано за 9240 грн.  

Таблиця 2.8 
Вихідні дані по підприємству роздрібної торгівлі: 

Показники Продажна 
вартість товарів 

Торгова 
націнка (285) 

ТЗВ (289) 

Сальдо на початок 
місяця 

14650 3680 870 

Надійшло за місяць 10250 3550 150 
 
Задача 2.15 
Завдання: зробити бухгалтерські проведення з оприбуткування і 
реалізації товарів, списання собівартості і доходу на рахунок фінансових 
результатів, перерахування до бюджету ПДВ. Зробити бухгалтерські 
проведення з оприбуткування і реалізації товарів за умови, що першою 
подією в обох випадках булапередоплата. 
Дані для виконання: 

В оптовій торгівлі оприбутковано товари вартістю 4500 грн. без 
ПДВ.Транспортно-заготівельні витрати становлять 500 грн. без ПДВ. 
Рахунки постачальника і транспортної організації оплачені. Товар 
реалізовано за 8400 грн. з ПДВ.  
 
Задача 2.16 
Завдання: зробити бухгалтерські проведення з надходження та 
реалізації товарів. Відобразити витратиобігу та визначити фінансовий 
результат. 
Дані для виконання: 

Оприбутковано товари в оптовій торгівлі вартістю 2000 грн. без ПДВ. 
Транспортно-заготівельні витрати становлять 250 грн. без ПДВ. Товари 
реалізовано за 3000 грн, без ПДВ. Витрати обігу складають 150 грн.  
 
Задача 2.17 
Завдання:зробити необхідні бухгалтерські проведення за умови, що 
першою подією була передоплата. 
Дані для виконання: 
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На підприємстві оптової торгівлі оприбутковано товар вартістю 
6000грн. без ПДВ. Транспортно-заготівельні витрати склали 750 грн. без 
ПДВ. Товар реалізовано за 9000 грн. Витрати обігу — 700 грн. 

 
Задача 2.18 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення та визначити витрати 
обігу за такимиданими. 
Дані для виконання: 

- витрачено матеріали на упаковку товару — 900 грн.; 
- амортизація обладнання торгового залу — 120 грн.; 
- заробітна плата продавців та касирів —13200 грн.; 
- заробітна плата адміністративного персоналу — 6000 грн.; 
- оплатапослуг зв’язку — 200 грн. без ПДВ; 
- оплата комунальних послуг (водопостачання, опалення, освітлення 

торгового залу) — 480 грн.; 
- оплата послуг рекламногоагентства 240 грн.; 
- витрати на відрядження адміністративного персоналу —380 грн.; 
- інші адміністративні витрати — 300 грн.; 
- суму нарахувань на фондоплати праці до соціальних фондів 

визначити самостійно. 
 
Задача 2.19 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення з надходження та 
реалізації товарів, відображення витрат обігу та фінансових результатів. 
Дані для виконання: 

Оприбутковано товар в оптовій торгівлі вартістю 25 000 грн. без 
ПДВ.Транспортно-заготівельні витрати складають 1200 грн. без ПДВ. 
Товар реалізований за 33 000 грн. без ПДВ. Витрати обігу становлять: 
матеріали на упаковкутовару — 250 грн., амортизація обладнання 
торгового залу — 80 грн., заробітнаплата продавців — 2000 грн., оплата 
послуг сторонніх організацій — 300 грн. без ПДВ, витрати на 
відрядження продавців — 180 грн., адміністративні витрати — 700 грн.; 
суму нарахувань на фонд оплати праці до соціальних фондів визначити 
самостійно.  
 
Задача 2.20 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення з надходження та 
реалізаціїтоварів, відображення витрат обігу та фінансових результатів. 
Дані для виконання: 

В оптовій торгівлі оприбутковано 100 одиниць товару по 12 грн. з 
ПДВ.Реалізовано 80 одиниць цього товару по 18 грн. з ПДВ. Витрати на 
збут становлять 95 грн.  
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Задача 2.21 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення з оприбуткування товарів, 
встановлення торгової націнки та реалізації товарів. 
Дані для виконання: 

У роздрібній торгівлі вирішити задачу за умовою задачі 1 для 
оптовоїторгівлі: оприбутковано товар вартістю 4500 грн. без ПДВ. ТЗВ 
на доставкутовару — 500 грн. без ПДВ Встановлено торгову націнку — 
3400 грн. Рахункипостачальника і транспортні операції оплачені. Товар 
реалізовано за 8400 грн. зПДВ.  
 
Задача 2.22 
Завдання:визначити суму торгової націнки, зробитибухгалтерські 
проведення з оприбуткування товарів, встановлення торговоїнацінки та 
реалізації товарів. 
Дані для виконання: 

На підприємстві роздрібної торгівлі оприбутковано товар вартістю 
9000грн. без ПДВ, транспортно-заготівельні витрати становили 800 грн. 
без ПДВ.Товар реалізовано за 15 000 грн.  
 
Задача 2.23 
Завдання:визначити середній відсоток торгової націнки на реалізовані 
товари вроздрібній торгівлі. Відобразити операції з надходження і 
реалізації товарів на рахунках бухгалтерського обліку. 
Дані для виконання: 

Торгова націнка на початок місяця — 1250 грн.Торгова націнка у 
продажній вартості товарів, отриманих за місяць — 1820 грн.Залишок 
товарів на початок місяця (за продажною вартістю) — 7400 
грн.Одержано в звітному місяці товарів (за продажною вартістю) — 4500 
грн.Реалізовано товарів за місяць на загальну суму 8200 грн. 
 
Задача 2.24 
Завдання:визначити середній відсоток торгової націнки на реалізовані 
товари вроздрібній торгівлі за даними попередньої задачі за умови, що 
наведена вартість одержаних товарів є покупною вартістю.Відобразити 
операції з надходження і реалізації товарів на рахунках бухгалтерського 
обліку. 
Дані для виконання: 

Торгова націнка на початок місяця — 1250 грн.Торгова націнка у 
продажній вартості товарів, отриманих за місяць — 1820 грн.Залишок 
товарів на початок місяця (за продажною вартістю) — 7400 
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грн.Одержано в звітному місяці товарів (за покупною вартістю) — 4500 
грн.Реалізовано товарів за місяць на загальну суму 8200 грн. 
 
 
 
Задача 2.25 
Завдання:визначити середній відсоток і суму торгової націнки у 
вартості реалізованих товарів і зробити необхідні бухгалтерські 
проведення. 
Дані для виконання:таблиця 2.9. 

Таблиця 2.9 
На підприємстві роздрібної торгівлі: 

 Купівельнавартість 
товарів 

Продажнавартість 
товарів 

Торгова 
націнка 

Залишок на 
початок 

2000 3000 1000 

Отримано 9000 14 800 5800 
Реалізовано  11 000  

 
Задача 2.26 
Завдання:визначити середній відсоток і суму торгової націнки у 
вартості реалізованих товарів і зробити необхідні бухгалтерські 
проведення. 
Дані для виконання:таблиця 2.10 

Таблиця 2.10 
На підприємстві роздрібної торгівлі: 

 Купівельнавартість 
товарів 

Продажнавартість 
товарів 

Торгова 
націнка 

Залишок на 
початок 

1000 1500 500 

Отримано 5000 8000 3000 
Реалізовано  6000  

 
Задача 2.27 
Завдання:Зробити бухгалтерські проведення з оприбуткування та 
реалізації товарів,визначити реалізовані торгові націнки, фінансовий 
результат. 
Дані для виконання:таблиця 2.11 

Таблиця 2.11 
У роздрібній торгівлі оприбутковано товари: 
Товар Покупна 

вартістьбез ПДВ, 
Торгова 

націнка, % 
Торгова 

націнка, грн. 
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грн. 
1 1000 50  
2 3800 46  
3 4300 42  

Разом 9100 Х  
Залишок товарів на початок місяця: 
Продажна вартість — 2900 грн. 
Торгова націнка — 950 грн. 
Реалізовано товар: продажна вартість — 12 000 грн. 
 
Задача 2.28 
Завдання:розрахувати середній відсоток торгових націнок, визначити 
собівартістьреалізованих товарів, фінансовий результат, зробити 
відповідні бухгалтерськіпроведення. 
Дані для виконання: 

Підприємство протягом звітного місяця реалізувало товари на 
суму316 000 грн. з ПДВ, з яких оплачено товари на суму 144 000 грн. з 
ПДВ. 

У цьому самому місяці надійшла оплата за товари, реалізовані в 
попередніперіоди, у сумі 66 000 з ПДВ. Сума наданої на момент оплати 
знижки склала6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). 

У звітному місяці придбаний товар вартістю 220 200 грн. (у тому 
числіПДВ — 36 700 грн.), на який зроблено націнку 74 000 грн. Сальдо за 
рахункамибухгалтерського обліку на початок поточного місяця склало: 

— по дебету субрахунку 282 «Товари в торгівлі» — 60 000 грн.; 
— по кредиту субрахунку 285 «Торгова націнка» — 17 500 грн. 

 
Задача 2.29 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення з придбання торгового 
патенту, нарахування та сплати податку на прибуток. 
Дані для виконання: 

Торговим підприємством придбаний торговий патент вартістю 200 
грн.Податок на прибуток, нарахований у звітному періоді, становить 180 
грн. 
 
Задача 2.30 
Завдання:визначити, на яку суму вартості сплачених торгових патентів 
треба зменшити податок на прибуток. Зробити бухгалтерські 
проведення з придбання торгового патенту, нарахування та сплати 
податку на прибуток. 
Дані для виконання: 
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Підприємство займається торгівлею оптом i вроздріб. При оптовій 
торгівлі використовується безготівковий розрахунок, тому торговий 
патент на таку діяльність не придбавається. Торгівля вроздріб підлягає 
патентуванню, аоптова — не підлягає. У звітному періоді придбано 
торговий патент на суму400 грн. Прибуток, що підлягає оподаткуванню, 
за цей звітний період становив2000 грн., у тому числі від оптової 
торгівлі — 800 грн. та від роздрібної торгівлі — 1200 грн. 
 
Задача 2.31 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення та заповнити форму 2 
фінансовоїзвітності «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)». 
Дані для виконання: 

В оптовій торгівліреалізовано товари, покупна вартість яких 
становить 15 000 грн., продажна вартість — 20 000 грн. без ПДВ.; 
заробітна плата продавців — 2000 грн. (відрахування на соціальні 
заходи визначити самостійно), за опалення та освітленняторгового залу 
нараховано 500 грн., адміністративні витрати склали 900 грн.;прибуток 
за податковим обліком становить 3000 грн. 
 
Тема 3. Облік у громадському харчуванні 
 

Задача 3.1 
Завдання: відобразити господарські операції з одержання товару в 
бухгалтерському обліку. 
Дані для виконання: 

У результаті поломки холодильної камери на підприємстві 
громадського харчування «Ніка» зіпсовано товару на суму 250грн., 
включаючи торговельну націнку, визначено розрахункову суму - 
62,5грн. 

Облік товару на підприємстві ведеться в продажних цінах.  
 
Задача 3.2 
Завдання: визначити середній % торговельної націнки; визначити 
собівартість реалізації, залишки; скласти бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: таблиця 3.1. 

Таблиця 3.1 
Інформація про запаси кафе «Корал» 

Показники Продажна 
вартість 

Сума націнки Купівельна 
вартість 

1. Залишок запасів 
на початок місяця 

1566,5 566,5 1000 
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2. Надійшло у 
звітному місяці 

3546,23 1546,23 2000 

3. Реалізовано 
протягом звітного 
місяця 

2456,89   

4. Залишок запасів 
на кінець місяця 

   

 
Задача 3.3 
Завдання: скласти журнал господарських операцій. 
Дані для виконання: 
Для приготування страв в кафе впродовж звітного місяця були 

здійснені витрати: 
- списано сировини на суму 13000 грн. (без ПДВ); 
- нарахована заробітна плата працівникам, задіяним на виготовленні 

страв 4000грн.; 
- нараховані внески на заробітну плату 1400 грн.; 
- амортизація основних засобів виробничого призначення 300грн.; 
- оренда приміщення кухні 600 грн. (без ПДВ); 
- комунальні послуги, надані виробничому приміщенню 400 грн. 
Торгова націнка при передачі готової продукції з кухні до залу – 40% 

(з урахуванням ПДВ). Нереалізована готова продукція впродовж місяця 
на суму 6000 грн. з ПДВ була повернута у виробництво. За звітний місяць 
по акту інвентаризації виявлено недостачу на суму 1200 грн. з ПДВ, 
(вина матеріально відповідальної особи не встановлена). Решта готових 
виробів була реалізована. 
 
Задача 3.4 
Завдання: зробити відповідні бухгалтерські проведення, у т. ч. з 
нарахування та сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства. 
Дані для виконання: 

Оприбутковано горілчані вироби за передоплатою на суму 10000 грн. 
безПДВ. На них встановлено торгову націнку — 12000 грн. разом із ПДВ. 
Реалізовано горілчані вироби на суму 15000 грн.  
 
Задача 3.5 
Завдання:зробитивідповідні розрахунки і бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Отримано у виробництво товари від постачальника на суму 15000 
грн.Торгову націнку разом із ПДВ встановлено у розмірі 40 %. З цих 
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товарів вироблено страви і передано до буфету, націнка якого становить 
50 %.  
 
Задача 3.6 
Завдання:зробити необхідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Оприбутковано товари вартістю 4000 грн. (без ПДВ) за 
попередньоюоплатою; встановлено на них торгову націнку 50 %. 

Оприбутковано горілчані вироби на 8000 грн. (без ПДВ); встановлено 
торгову націнку — 70 %. 

Передано на кухню товари на 6000 грн., торгова націнка відповідає 
рівню націнки комори; з них виготовлено страви, передані до торгового 
залу нату саму суму. 

Витрати на виробництво становлять 1500 грн. 
Реалізовано товарів на 7000 грн. (у тому числі торгова націнка — 

3200грн.). 
Реалізовано горілчані вироби на 8000 грн. 

 
Задача 3.7 
Завдання:зробити необхідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

На підприємстві ресторанного господарства: 
⎯оприбутковано товар вартістю 11 000 грн.; 
⎯оприбутковано лікеро-горілчані вироби вартістю 6 000 грн. та 

нараховано на них торгову націнку у розмірі 70 %, що становить 4 200 
грн.; 

⎯передано до кухні для приготування готових страв товари і 
сировину насуму 4 000 грн., на які нараховано торгову націнку у розмірі 
50 %, що становить 2000 грн.; 

⎯отримано торговим залом підприємства з кухні готових страв на 
суму3 000грн., у тому числі націнка — 1000 грн.; 

⎯передані до бару лікеро-горілчані вироби на суму 6 100 грн.. 
Підприємством реалізовано: 
⎯лікеро-горілчані вироби на суму 4 075 грн., 
⎯товари на суму 9 600 грн., у тому числі торгова націнка — 4 500 грн. 
Витрати підприємства складаються з : 
⎯нарахованої заробітної плати — 2 000 грн.; 
⎯відрахувань до фондів соціального страхування (визначити 

самостійно); 
⎯нарахованої амортизації основних засобів у сумі 250 грн.; 
⎯вартості отриманих комунальних послуг на суму 310 грн. без ПДВ. 
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Тема 4. Облік у будівництві 
 

Задача 4.1 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворучвід номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 4.1. 
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Таблиця 4.1 
Термін Визначення 

__ (1) Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди 

А. Комплекс заходів з підвищення техніко-
економічного рівня окремих виробництв, цехів та 
ділянок на основі впровадження провідної техніки 
та технології, автоматизації виробництва, 
модернізації та заміни новим застарілого і фізично 
зношеного обладнання 

__ (2) Поточний 
ремонт 

Б. Роботи по ремонту виконуються згідно з 
договором (контрактом), укладеним з ремонтно-
будівельною організацією 

__ (3) Капітальний 
ремонт 

В. Спосіб проведення ремонту, який не потребує 
розробки креслень, використовується при 
незначному обсязі робіт та при наявності 
відповідних спеціалістів 

__ (4) 
Реконструкція 

Г. Роботи, що не включаються до обсягу будівельно-
монтажних робіт 

__ (5) Технічне 
переобладнання 

Д. Дрібні об'єкти допоміжного характеру, що 
використовуються для потреб будівництва і не 
включені до титулу 

__ (6) 
Господарський 
спосіб проведення 
ремонту 

Е. Комплекс ремонтно-будівельних робіт, 
пов'язаних з оновленням або поліпшенням 
експлуатаційних показників, у т.ч. із заміною або 
посиленням несучих або захисних конструкцій та 
Інженерного обладнання без зміни будівельних 
габаритів об'єкта 

_(7) Підрядний 
спосіб проведення 
ремонту 

Є. Перебудова діючих цехів та об'єктів основного, 
допоміжного та обслуговуючого призначення, 
пов'язана з удосконаленням виробництва та 
підвищенням його техніко-економічного рівня на 
основі науково-технічних досягнень 

__ (8) 
Некапітальні 
роботи 

Ж. Комплекс ремонтно-будівельних робіт з метою 
оновлення конструкцій і систем інженерного 
обладнання, а також підтримка експлуатаційних 
якостей, не пов'язаних зі зміною основних техніко-
економічних показників 

 
Задача 4.2 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
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Дані для виконання: таблиця 4.2. 
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Таблиця 4.2 
Термін Визначення 

__ (1) Будівельні 
матеріали 

А. Дрібні об'єкти допоміжного характеру, 
призначені для потреб будівництва 

__ (2) Конструкції і 
деталі 

Б. Запаси, що використовуються безпосередньо в 
процесі виконання будівельних і монтажних робіт 
для виготовлення будівельних деталей, зведення і 
обробки конструкцій, будівель та споруд 

__ (3) Обладнання 
до встановлення 

В. Цінності, які сприяють здійсненню будівельно-
монтажних робіт, складають матеріальну основу 
будівель, що споруджуються 

_(4) Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети 

Г. Завезені на будівельний майданчик готові до 
встановлення будівельні конструкції та деталі 

__ (5) Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди 

Д. Обладнання, яке може бути введене в дію тільки 
після збирання його частин і прикріплення до 
фундаменту, підлоги, міжповерхових, перекриттів 
та інших несучих конструкцій будівель і споруд 

__ (6) Інші 
матеріали 

Е. Предмети строком служби менше одного року 
(або одного операційного циклу) незалежно від їх 
вартості 

 
Задача 4.3 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 4.3. 

Таблиця 4.3 
Термін Визначення 

__ (1) 
Витратибудівельного 
підприємства 

А. Сума кошторисної собівартості та 
кошторисного прибутку(планових накопичень) 

_(2) Елемент витрат Б. Визначає собівартість об'єкта та включає 
витрати будівельногопідприємства 

__ (3) 
Кошториснавартість 

В. Обчислення кошторисної собівартості 1 куб. м 
будинку(собівартість об'єкта в цілому або 
окремих видів робіт,конструкцій будівлі) за 
кошторисними розцінками (нормами). 

__ (4) 
Фактичнасобівартість 
будівельнихробіт 

Г. Визначення фактичної собівартості 1 куб. м 
будівлі, всіхбудівельних робіт на об'єкті на 
основі фактично здійсненихвитрат на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Термін Визначення 
виробництво 1 куб. м будівельної продукції, 
включаючиі незаплановані непродуктивні 
витрати 

Продовження таблиці 4.3 
Термін Визначення 

_(5) 
Кошториснакалькуляція 

Д. Сукупність економічно однорідних витрат 

_(6) Планова 
калькуляція 

Е. Обчислення планової собівартості 1 куб. м 
будівлі (або плановоїсобівартості всіх робіт 
«в об'єкті), як різниш між 
кошторисноюсобівартістю об'єкту і розміром 
витрат по заходах, що 
підвищуютьорганізаційно-технічний рівень 
будівельного виробництва позведенню 
конкретного об'єкта в розрахунку на 1 куб. м 
будівлі 

_(7) 
Виробничакалькуляція 

Є. Сума витрат, здійснених конкретним 
будівельнимпідприємством в ході виконання 
заданого комплексу робіт вумовах 
виробництва, що склалися 

__ (8) 
Фактичнакалькуляція 

Ж. Витрати живої і уречевленої праці на 
виконання будівельно-монтажних робіт та їх 
реалізацію 

 
Задача 4.4 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворучвід номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 4.4. 

Таблиця 4.4 
Термін Визначення 

__ (1) Незавершене 
будівельне 
виробництво 

А. Матеріали та вироби, використані в процесі 
основного виробництва, якість яких не відповідає 
вимогам державних і галузевих стандартів, 
технічним умовам або якщо вони виготовлені по 
неправильно складеній документації 

__ (2) Виправний 
брак 

Б. Брак, допущений з вини служб або окремих 
працівників будівельного підприємства 

__ (3) Невиправний 
(остаточний) брак 

В. Вироби і роботи, які не можуть 
використовуватись за 
прямим призначенням і виправлення яких 
технічно неможливе і економічно недоцільне 
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Термін Визначення 
__ (4) Зовнішній 
брак 

Г. Брак, що виник з вини постачальників 
матеріалів, проектувальників, субпідрядників та 
інших організацій 

__ (5) Внутрішній 
брак 

Д. Незакінчені роботи на будівництвах, не здані 
забудовником 

Продовження таблиці 4.4 
Термін Визначення 

__ (6) Брак 
будівельних мате-
ріалів, конструкцій 
і деталей 

Е. Вироби і види робіт, які після усунення недоліків 
можуть використовуватися за прямим 
призначенням та виправлення (доробка) яких 
технічно можливе та економічно доцільне 

 
Задача 4.5 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворучвід номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 4.5. 

Таблиця4.5 
Термін Визначення 

__ (1) Ціна 
контракту 

А. Витрати, що включають витрати на сплату 
відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані 
із залученням позикового капіталу 

_ (2) Договір буді-
вельного підряду 

Б. Чистий прибуток або збиток діяльності 
будівельного підприємства 

_ (3) Предмет 
договору 

В. Предмет договору, строки виконання робіт, 
обов'язки і відповідальність сторін, вартість робіт 
та порядок розрахунків із замовником 

_ (4) Істотні умови 
договору 

Г. Результат виконання підрядником умов 
договору 

_ (5)Фінансові 
витрати 

Д. Частина чистого прибутку, що розподіляється 
між акціонерами і засновниками та припадає на 
кожну акцію, або пропорційна частці засновника в 
статутному капіталі товариства 

_ (6) Кінцевий 
фінансовий 
результат 

Е. Грошова сума за виконану роботу або її 
результат, яку зобов'язався сплатити замовник, 
встановлюється або за згодою сторін без будь-
яких обмежень, або чинним законодавством 
(тарифи, прейскуранти) 

_ (7) Дивіденд Є. Сума чистого прибутку, нерозподіленого у 
вигляді дивідендів між акціонерами та 
власниками підприємства 

_ (8) Нерозподіле- Ж. Угода, на підставі якої одна сторона 
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Термін Визначення 
ний прибуток (генеральнийпідрядник) зобов'язується виконати 

певний комплекс БМР з її або своїх матеріалів, а 
іншасторона (замовник) зобов'язується забезпе-
чити підрядникаобсягом робіт, передати йому 
затверджену проектно-кошторисну документацію, 
прийняти та оплатити виконануроботу 

Задача 4.6 
Завдання: скласти бухгалтерські проводки і відобразити господарські 
операції в бухгалтерському обліку будівельного підприємства. 
Дані для виконання:  

Будівельна організація «Житлобуд-1» одержало від постачальника 
будівельні матеріали. Згідно із супровідним документом постачальника 
(товарно-транспортною накладною) кількість матеріалу становить 100 
одиниць, а вартість – 24000 грн. (у тому числі ПДВ - 4000 грн.). 
Транспортні витрати на доставку будівельних матеріалів, зазначені в 
документах постачальника, складають - 960 грн. (у тому числі ПДВ  – 160 
грн.). На підтвердження податкових зобов'язань постачальник виписав 
податкову накладну. Оплату за матеріал зроблено в наступному 
звітному періоді. 
 
Задача 4.7 
Завдання: визначити суму витрат операційної діяльності за 
економічнимиелементами, фінансовий результат від всіх видів 
діяльності та чистийприбуток з звітний період;визначити первинні 
документи. 
Дані для виконання: 

Інформація про господарську діяльність будівельного підприємства 
«Затишок»в 1-му кварталі ц.р.: 

— вартість матеріалів, використаних на будівельно-монтажні 
роботи,—35000 грн.; 

— орендна плата за користування офісом — 400 грн.; 
— заробітна плата адміністрації — 1000 грн.; 
— заробітна плата робітників за виконання будівельно-

монтажнихробіт — 8500 грн.; 
— відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати 

— ? 
— проценти по короткострокових позиках банку, для 

поповненняобігових коштів — 800 грн.; 
— штраф і пеня за несвоєчасне перерахування в бюджет ПДВ — 1100 

грн.; 
— амортизація по будівельній техніці — 600 грн.; 
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— сума одержаних коштів від замовника — 54000 грн. 
 
Задача 4.8 
Завдання:визначити суму витрат операційної діяльності за 
економічнимиелементами та собівартість продукції за статтями 
калькуляції, фінансовийрезультат від всіх видів діяльності-та чистий 
прибуток звітного періоду;вказати первинні документи. 
Дані для виконання: 

Інформація про господарську діяльність приватного 
будівельногопідприємства «Едельвейс»в ІII-му кварталі ц.р.: 

— зарплата робітників за виконання будівельно-монтажних робіт — 
9000 грн.; 

— зарплата адміністрації — 1100 грн.; 
— зарплата машиністів, які обслуговують будівельну техніку — 300 

грн.; 
— відрахування на соціальні заходи — ? 
— вартість матеріалів, використаних на будівельно-монтажні роботи 

— 40000 грн.; 
— затрати на ліцензування для ведення господарської діяльності —

100 грн.; 
— затрати на аудит річної звітності з ПДВ — 600 грн.; 
— орендна плата за користування будівельною технікою разом зПДВ 

— 720 грн.; 
— витрати на охорону будівельних майданчиків — 200 грн.; 
— затрати на оплату виробничим комбінатам послуг за 

підвищеннякваліфікації машиністів баштових кранів — 100 грн. з ПДВ; 
— витрати на утримання вищестоящої організації — 1000 грн.; 
— плата за страхування майна підприємства — 1000 грн.; 
— одержано штрафи від постачальників — 500 грн.; 
— штраф і пеня за несплату податку на прибуток — 1600 грн.; 
— рахунок замовникам за виконані будівельно-монтажні роботи —

120000 грн., в т.ч. ПДВ; 
— виручка від здачі будівельної продукції, що надійшла на 

поточнийрахунок в банку від замовників — 120000 грн. 
 
Задача 4.9. 
Завдання: розрахувати вартість списання 80 одиниць матеріалу А зі 
складу будівельних матеріалів за методом середньозваженої 
собівартості;відобразити операцію у кореспонденції рахунків. 
Дані для виконання: 

На складі є 100 одиниць цього матеріалу по 50 грн., 20 од. по 60 грн. 
і 50 од. по 80 грн. 
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Задача 4.10 
Завдання: розрахувати вартість списання 80 одиниць матеріалу А зі 
складу будівельних матеріалів за методом ФІФО. Відобразити операцію у 
кореспонденції рахунків. 
Дані для виконання: 

На складі є 100 одиниць цього матеріалу по 40 грн., 40 од. по 20 грн. і 
10 од. по 10 грн. 
 
Задача 4.11 
Завдання: оформити журнал реєстрації господарських операцій 
будівельного підприємства «Євробуд», вказати первинні документи і 
визначити необхідні суми. 
Дані для виконання: таблиця 4.6. 

Таблиця 4.6 
Журнал реєстрації господарських операцій 

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн. 
1 Придбано матеріали для будівництва, у т.ч. 

ПДВ 
1200 

2 Відображено суму ПДВ ? 
3 Списано матеріали для будівництва 1000 
4 Нарахована заробітна плата зайнятим 

будівельними роботами 
600 

5 Утримано податок на доходи фізичних осіб 45 
6 Утримано єдиний соціальний внесок 150 
7 Проведено відрахування на соціальні заходи 

від нарахованої заробітної плати згідно з 
чинним законодавством 

? 

8 Введено в експлуатацію збудований об’єкт  
 
Задача 4.12 
Завдання: відобразити кореспонденцію рахунків за здійсненими в 
поточному місяці господарськими операціями ТОВ «Будівельник» і з 
урахуванням залишків незавершеного будівництва визначити фактичну 
собівартість зданих за місяць робіт, використовуючи наведені дані. 
Дані для виконання:таблиці 4.7., 4.8., 4.9. 

Таблиця 4.7. 
Перелік будівельних об’єктів і дільниць, на яких виконуються будівельні 

роботи 
№ з/п Будівельний об’єкт Будівельна 

дільниця 
1 Склад №1 
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2 Гуртожиток №2 
3 Школа №3 
4 Котельня №4 
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Таблиця4.8. 
Відомість про залишки незавершеного виробництва 

№ з/п Назва об’єкта  Незавершене будівництво 
На 01.04. На 01.05. 

1 Склад 1200 1100 
2 Гуртожиток 1800 1700 
3 Школа 1400 1600 
4 Котельня 1700 1900 

Разом 6100 6300 
Таблиця 4.9 

Реєстр господарських операцій ТОВ «Будівельник» за квітень ц.р. (грн.) 
№ 

п/п 
Зміст господарської операції  Об’єкт 

1 2 3 4 
1 Відпущені зі складу будівельні 

матеріали об’єкта 
4000 3000 2000 4000 

2 Віднесено витрати допоміжних 
виробництв: 

- бетонного вузла 
- автотранспорту 

 
 

3000 
500 

 
 

2700 
600 

 
 

2300 
900 

 
 

1800 
600 

3 Нарахована заробітна плата 
будівельним робітникам 

3800 2700 1900 3600 

4 Утримано податок на доходи 
фізичних осіб 

45 35 20 40 

5 Утримано єдиний соціальний 
внесок 

50 45 25 40 

6 Здійснено відрахування на 
соціальні заходи від нарахованої 
заробітної плати згідно з чинним 
законодавством 

? ? ? ? 

7 Прийнято до оплати послуги ПАТ 
«Промавтомат» 

500 275 119 282 

 
Задача 4.13 
Завдання: заповнити журнал господарських операцій (таблиця 4.10.). 
Дані для виконання: 

Будівельна фірма виконує спорудження будівлі за будівельним 
контрактом з фіксованою ціною 45000 грн. За умовами контракту 
замовник сам постачає залізобетонні вироби та передає їх за актом. 
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Таблиця 4.10 
Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн. 

1. За умовами будівельного контракту отриманий аванс від 
замовника 

9000 

2. Відображена сума податкових зобов’язань  

3. Відображені витрати підрядника:  
- матеріальні витрати 16700 
- витрати на оплату праці 2000 
- інші витрати 800 

4. Після розподілу частина загальновиробничих витрат 
віднесена на об’єкт будівництва 

3000 

5. Відображені витрати, пов’язані з управлінням 
підприємством 

1500 

6. Прийняті до оплати акти виконаних субпідрядником 
робіт 

6000 

7. Відображена сума податкового кредиту  

8. Відображена договірна (контрактна) вартість підрядних 
робіт згідно з рахунком, що пред’явлено замовнику 

 

9. Відображений розрахунок за податковими 
зобов’язаннями 

 

10. Відображена сума ПДВ  

11. Списані на собівартість реалізованих будівельних робіт 
фактичні витрати підрядника 

 

12. Списані на фінансовий результат:  

- дохід за будівельним контрактом  

- собівартість реалізованих робіт  

- адміністративні витрати  

13. Відображений фінансовий результат за контрактом  

14. Зарахована сума раніше отриманого від замовника авансу  

15. Отримані на рахунок кошти за остаточним розрахунком  

16. Оплачений рахунок субпідрядника  

 
Задача 4.14 
Завдання: визначити собівартість виконаних робіт та фінансовий 
результат роботи Будівельного управління №1 за березень ц.р., якщо: 

- 9-ти поверховий будинок здано за 9 000 000 грн. 
- 5-ти поверховий будинок здано за 7 800 000 грн.  
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Дані для виконання: 
Підприємство будує 2 об’єкти: 
- 9-ти поверховий будинок. 
- 5-ти поверховий будинок 
Залишки НЗВ на 1 березня ц.р. по: 
- 9-ти поверховому будинку 1 012 250 грн.; 
- 5-ти поверховому будинку 737 200 грн. 
Обидва об’єкти здані замовникам в березні. 

Довідка: 
Підприємство застосовує такі статті загальновиробничих витрат 

(таблиця 4.11.). 
Таблиця 4.11 

Стаття загальновиробничих витрат Будівельного управління №1 
№ ст Змінні ЗВВ № ст Постійні ЗВВ 

1 амортизація 
необоротних активів 

1 заробітна плата загально-
виробничого персоналу 

2 витрати на освітлення, 
опалення, 
водовідведення 

2 витрати на вдосконалення 
виробництва 

3 інші витрати на утримання 
основних засобів 

Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно 
відпрацьованим машино-змінам , за умови, що на: 

- 5-ти поверховий будинок – відпрацьовано 4000 машино-змін; 
- 9-ти поверховий будинок – відпрацьовано 6700 машино-змін. 

Таблиця 4.12 
Операції Будівельного управління № 1 за березень 

№ 
з/п 

Зміст Сума 

1. Списано матеріали на будівництво  
- об’єкта №1 
- об’єкта №2 

 
4 303 100 
3 803 000 

2. Списано бензин на утримання будівельних машин  7 000 
3. 
а) 
 
 
б) 
в) 

Нарахована заробітна плата 
робітникам за будівництво  
- об’єкта №1 
- об’єкта №2 
- загальновиробничому персоналу 
- адмінперсоналу 

 
 

2 222 000 
1 818 000 

190 000 
550 000 

4. Проведено нарахування на соціальне страхування 
від нарахованої зарплати (___%) 
 - робітникам об’єкта №1 
-  робітникам об’єкта №2 

 
 

? 
? 
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№ 
з/п 

Зміст Сума 

- загальновиробничому персоналу 
-  адмінперсоналу 

? 
? 

Продовження таблиці 4.12 
№ 
з/п 

Зміст Сума 

5. Нарахована амортизація основних засобів:  
виробничого обладнання 
адміністративного приміщення 

 
14 500 
13500 

6. Нараховано кредиторам за послуги використані на: 
утриманню будівельних машин 
адміністративні потреби (без ПДВ) 
на суму ПДВ 

 
5 700 
8 000 

? 
7. Списано відрядні видатки адмінперсоналу 1 660 
8. Списано: 

А)змінні загальновиробничі витрати на: 
- об’єкт №1 
- об’єкт №2 
Б) постійні розподілені загальновиробничі витрати 
на: 
- об’єкт №1 
Об’єкт №2 

 
 

? 
? 
 
 

? 
? 

9. Здано об’єкти замовнику за кошторисною вартістю: 
- об’єкт №1 
- об’єкт №2 

 
9 000 000 
7 800 000 

10. Нарахований ПДВ з доходу від реалізації: 
- об’єкта №1 
- об’єкта №2 

 
1 500 000 
1 300 000 

11. Списано собівартість зданих об’єктів 
- об’єкта №1 
- об’єкта №2 
- постійні нерозподілені витрати 

 
? 
? 
? 

12. Списано на фінансовий результат  
- собівартість виконаних робіт 
- адміністративні витрати 
- чистий дохід від реалізації  

 
? 
? 
? 

13. Списано остаточний результат діяльності 
підприємства - ________________ 

? 

 
Задача4.15 
Завдання: скласти журнал господарських операцій. 
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Дані для виконання: 
Будівельне підприємство власними силами виготовило будівельні 

риштування багаторазового використання. Плановий термін 
використання риштувань – 3 роки. Вартість виготовлення – 969 грн., в 
яку включені вартість списаних матеріалів (метал, електроди тощо), 
використані при виготовленні риштувань – 730 грн., нарахована 
заробітна плата працівникам допоміжної служби – 150 грн., внески на 
соціальні заходи – 69 грн., загальновиробничі витрати – 30 грн. 
Ліквідаційна вартість, згідно з обліковою політикою підприємства, 
приймається такою, що рівна нулю. 

 
Задача 4.16 
Завдання: скласти журнал господарських операцій. 
Дані для виконання: 

За реалізований будівельний контракт будівельне підприємство 
планує отримати дохід у сумі 100 000 грн. Кошторисні витрати за цим 
об’єктом – 70 000 грн., а фактичні – 50 000 грн. На звітну дату менеджери 
оцінили ступінь завершеності робіт – 60%. 

 
Задача 4.17 
Завдання: відобразити в обліку операції за проміжними рахунками, 
якщо за звітний період їх виставлено забудовнику на: 

а) 66 000 грн. (більше розрахованого доходу); 
б) 54 000 грн. (менше розрахованого доходу). 

Дані для виконання: 
За даними задачі 4.16 сума розрахованого доходу на будівельному 

підприємстві становить 60 000 грн.  
 
Задача 4.18 
Завдання:визначити дохід і витрати накожному етапі робіт та зробити 
необхідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Загальна вартість робіт за будівельним контрактом становить 10 000 
грн. без ПДВ. Витрати, заплановані підрядником, — 7000 грн. На 
першому етапібуло виконано 40 % робіт, на другому — 60 %.  
 
Задача 4.19 
Завдання:визначитидохід і витрати на кожному етапі робіт та зробити 
необхідні бухгалтерськіпроведення. 
Дані для виконання: 

Вартість будівництва (дохід) з ПДВ — 60 000 грн., витрати — 40 000 
грн.На першому етапі було виконано 40 % робіт, на другому — 60 %.  
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Задача 4.20 
Завдання:визначити дохід на кожномуетапі робіт та зробити необхідні 
бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Будівництво здійснюється в три етапи. Дохід за весь період — 28 000 
грн. безПДВ, передбачені витрати за будівельним контрактом — 20 000 
грн. На першомуетапі отримано передоплату від замовника — 6000 грн. 
з ПДВ. Визнані витрати заетапи становлять відповідно 8000 грн., 7000 
грн., 5000 грн., фактичні витрати напершому етапі — 8300 грн., на 
другому — 6700 грн.  
 
Задача 4.21 
Завдання:визначити дохід на кожному етапі робіт тазробити необхідні 
бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Будівництво здійснюється в три етапи. Дохід за весь період —24 000 
грн. з ПДВ, витрати 15 000 грн. На першому етапі отримано передоплату 
від замовника — 8400 грн. з ПДВ. Визнані витрати за етапи становлять 
відповідно 6000 грн., 7050 грн., 1950 грн., фактичні витрати на першому 
етапі —6300 грн., на другому — 6750 грн.  
 
Задача 4.22 
Завдання:визначити дохід і витрати на кожному етапі робіт  та зробити 
необхідні бухгалтерські проведення. Відобразити на першому етапі 
адміністративні витрати усумі 2000 грн. 
Дані для виконання: 

Дохід за будівельним контрактом становить 100 000 грн. без ПДВ, 
витрати — 80 000 грн. Перед початком будівництва отримано 
передоплату —48 000 грн. з ПДВ. На першому етапі виконано 70 % робіт, 
на другому — 30 %. 

В таблиці 4.13 наведені дані щодо фактичних витрат та суми 
проміжного рахунку на кожному етапі. 

Таблиця 4.13 
Етап

и 
Витра

ти 
ДохідбезП

ДВ 
Дохі

дз 
ПДВ 

Сумапроміжногора
хунку 

Фактичнівитр
ати 

Етап 
1 

(70 
%) 

   65 000 60 000 

Етап    35 000 20 000 
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2 
(30 
%) 

 
Задача 4.23 
Завдання:Зробити необхідні бухгалтерські проведенняза даними щодо 
доходів і витрат за будівельним контрактомза два етапи робіт.  
Дані для виконання:таблиця 4.14. 

Таблиця4.14 
 Етап 1 Етап 2 
Дохід без ПДВ 13 000 грн. 11 000 грн. 
Сума проміжного 
рахунку без ПДВ 

14 000 грн. 10 000 грн. 

Витрати:   
⎯фактичні  10 500 грн. 8000 грн. 
⎯визнані  10 200 грн. 8300 грн. 
 
Задача 4.24 
Завдання:за наведеними даними щодо доходів і витрат за будівельним 
контрактомза два етапи робіт зробити необхідні бухгалтерські 
проведення. 
Дані для виконання:таблиця 4.15. 

Таблиця 4.15 
 Етап 1 Етап 2 
Дохід без ПДВ 24 000 грн. 16 000 грн. 
Сума проміжного 
рахунку без ПДВ 

25 000 грн. 15 000 грн. 

Витрати:   
⎯фактичні  19 200 грн. 12 800 грн. 
⎯визнані  20 200 грн. 11 800 грн. 
 
Тема 5. Облік на автотранспортних підприємствах 
 
Задача 5.1 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 5.1. 

Таблиця 5.1 
Термін Визначення 

__ (1) Власні 
основні засоби 

А. Засоби праці, які безпосередньо беруть участь в 
процесі матеріального виробництва і 
забезпечують необхідні для здійснення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

Термін Визначення 
транспортного процесу матеріальні умови 

__ (2) Основні 
виробничі засоби 

Б. Систематичний розподіл вартості необоротних 
активів, в тому числі і вартості автомобілів, які 
амортизуються, протягом строку їх корисного 
використання (експлуатації) 

__ (3) Основні 
невиробничі 
засоби 

В. Засоби, що належать підприємству і використо-
вуються ним для виробничих та інших потреб, мо-
жуть бути передані в оренду іншим підприємствам 

Продовження таблиці 5.1 
Термін Визначення 

__ (4) Інвентарний 
об'єкт 

Г. Очікуваний період часу, протягом якого основні 
засоби будуть використовуватись підприємством, 
або за їх допомогою буде виготовлено (виконано) 
очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, 
послуг) 

__ (5) Амортизація Д. Окремий об'єкт зі всіма належними йому 
пристосуваннями і приладдям 

__ (6) Строк 
корисного 
використання 
(експлуатації) 
автомобілів 

Е. Комплекс операцій з відновлення справності або 
працездатності виробів, відновлення ресурсів 
виробів або їх складових частин 

__ (7) Технічне 
обслуговування 

Є. Засоби, що безпосередньо не беруть участі в 
процесі виробництва, до них відносяться будинки 
культури, житлові будинки, гуртожитки, які 
використовуються в житловому, комунальному і 
культурному обслуговуванні працівників 
автотранспортного підприємства 

__ (8) Ремонт Ж. Комплекс операцій з підтримання 
працездатності або справності транспортного 
засобу в період його використання за 
призначенням, збереження та транспортування 

Задача 5.2 
Завдання: Пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 5.2. 

Таблиця 5.2 
Термін Визначення 

_(1) Запаси А. Окремі вузли, агрегати і деталі транспортних 
засобів, призначені для заміни частин основних 
засобів, які зносилися 
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Термін Визначення 
__ (2) Нормування 
витрат палива 

Б. Призначені для виробничого споживання; 
повинні забезпечувати безперервність виробни-
чого процесу; обліковуються в натуральних, 
умовно-натуральних і вартісних вимірниках 

__ (3) Запасні 
частини 

В. Знаходяться у підприємства-виробника на 
складах готової продукції, а також в сфері обігу 

_(4) Виробничі 
запаси 

Г. Всі види автомобільного палива і мастильних 
матеріалів, а також технологічне і господарське 
паливо 

Продовження таблиці 5.2 
Термін Визначення 

__ (5) Товарні 
запаси 

Д. Встановлення допустимої межі споживання 
палива в певних умовах експлуатації автомобілів, 
для чого застосовуються базові лінійні норми, 
встановлені в залежності від моделей автомобілів, 
та система нормативів і коригувальних 
коефіцієнтів, які дозволяють враховувати 
виконану транспортну роботу, кліматичні, 
дорожні та інші умови експлуатації 

__ (6) Паливо Е. Предмети, строк використання яких не більше 
одного року або нормального операційного циклу, 
якщо він більше одного року, зокрема, 
інструменти, господарський інвентар, спеціальне 
оснащення, спеціальний одяг тощо 

__ (7) Малоцінні і 
швидкозношувані 
предмети 

Є. Активи, які утримуються для подальшого 
продажу за умов звичайної господарської 
діяльності, перебувають у процесі виробництва з 
метою подальшого продажу продукту 
виробництва, а також утримуються для 
споживання під час виробництва продукції, 
виконання робіт та надання послуг, управління 
підприємством 

 
 
Задача 5.3 
Завдання: на підставі наведеного реєстру господарських операцій 
(таблиця 5.3) скласти журнал реєстрацій операцій, вказати 
кореспонденцію рахунків. 
Дані для виконання: 

Автопідприємство цього року здійснило наступні операції: 
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- надані послуги по перевезенню пасажирів за фактичною 
собівартістю 18000 грн. без попередньої оплати за контрактною 
вартістю на суму 24000 грн. 

Таблиця 5.3 
Реєстр господарських операцій 

№ Зміст господарських операцій Сума, грн. 
1 Відображено дохід від реалізації послуг 24000 
2 Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ (суму 

визначити) 
 

3 Віднесено дохід від реалізації послуг на фінансовий 
результат 

 

Продовження таблиці 5.3 
№ Зміст господарських операцій Сума, грн. 
4 Відображено собівартість реалізованих послуг 18000 
5 Списано собівартість послуг на фінансовий результат 

(суму визначити) 
 

6 Зараховано кошти на поточний рахунок від реалізації 
послуг 

24000 

 
Задача 5.4 
Завдання:вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 
визначити необхідні суми. 
Дані для виконання: 

Автотранспортне підприємство ТзОВ «Верес» надало послуги по 
перевезенню цукерок ТзОВ «Ранет». Вартість транспортних послуг 600 
грн. Собівартість послуг на АТП склала 254 грн. ТзОВ «Ранет» оплатило 
рахунок за перевезення. 
 

Задача 5.5 
Завдання: скласти бухгалтерські проводки;вказати первинні 
документи;визначити необхідні суми. 
Дані для виконання: 

На АТП «Швидкість» прийнято рішення списати з балансу вантажний 
автомобіль після аварії, непридатний для подальшого використання з 
причини неможливості відновлення. При цьому первісна вартість 
автомобіля складає 23000 грн., нарахований знос - 45 % від первісної 
вартості об'єкту. 

За ліквідацію автомобіля нарахована заробітна плата робітникам в 
сумі 130 грн. та проведено відрахування на соціальні заходи згідно з 
чинним законодавством. В ході розбирання автомобіля оприбутковано 
запасні частини на суму 500 грн. та металобрухт - 70 грн. 
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Органами ДАІ складено акт про дорожньо-транспортний випадок, 
копію якого відправлено АТП «Швидкість». 

За рішенням суду передбачена часткова компенсація вартості 
автомобіля винними особами (1345 грн.). 
 
Задача 5.6 
Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку 
(заповнити журнал господарських операцій). Визначити суму 
фінансового результату. 
Дані для виконання: 

Автотранспортному підприємству належить 5 мікроавтобусів з 
кількістю місць – 12. за договором з виконкомом тариф на перевезення 
одного пасажира 75 коп., планова собівартість – 70 коп., плановий 
прибуток – 5 коп. 

У березні підприємство здійснило такі операції: 
- придбало бланки квитків на суму 120 грн. (4000 шт.); 
- отримало виручку за березень у розмірі 2250 грн. 
Машини виїздили на маршрути 30 днів і робили в день 10 рейсів. 
Коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів, які можуть їздити 

безкоштовно, і пасажирів, які повинні оплачувати проїзд, у загальному 
обсязі перевезень складає 0,15. 
 
Задача 5.6 
Завдання: скласти журнал господарських операцій. 
Дані для виконання: 

Підприємство виконало поточний ремонт легкового автомобіля. При 
цьому використовувались послуги станції технічного обслуговування, 
вартість яких становить 2400 грн., в т.ч. ПДВ – 400 грн. А також в процесі 
ремонтних робіт були використані запасні частини, що знаходилися на 
балансі підприємства, за обліковою вартістю в сумі 500 грн. 
 
Задача 5.7 
Завдання: скласти журнал господарських операцій. 
Дані для виконання: 

Підприємство своїми силами (господарським способом) виконало 
капітальний ремонт вантажного автомобіля. Для ремонту використало: 

- запасні частини на суму 5000 грн. (без ПДВ); 
- ПММ на суму 600 грн. (без ПДВ); 
- інші матеріали на суму 3500 грн. (без ПДВ). 
Нарахована заробітна плата робітникам підприємства, які 

виконували капітальний ремонт, та проведені відрахування на соціальні 
заходи в сумі 1000 грн.  
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Нарахований знос (амортизація) технологічного обладнання, 
використаного для проведення ремонту автомобіля, у сумі 400 грн. 

 
Задача 5.8 
Завдання:скласти журнал господарських операцій. 
Дані для виконання: 
Підприємство у звітному періоді придбало бензин, вартість якого 

склала 1200 грн. у т.ч. ПДВ – 200 грн. Впродовж звітного періоду бензин 
було використано: 

− для заправлення вантажних автомобілів, які здійснювали 
доставку товарів покупцям – на суму 600 грн.; 

− для заправлення легкових автомобілів, використаних для 
адміністративних потреб – на суму 150 грн. 

 
Задача 5.9 
Завдання:скласти журнал господарських операцій. 
Дані для виконання: 
Обсяг перевезень, виконаних автотранспортним підприємством 

становив 195000 грн., в т.ч. ПДВ -32 500 грн. 
Сума штрафів, пені і неустойки за цей період – 780 грн. 
Собівартість наданих послуг – 154712 грн. Ця сума складається з 

виробничої собівартості послуг, нерозподілених постійних 
загальновиробничих витрат і наднормативних виробничих витрат. 

До виробничої собівартості включені: 
- вартість бензину і мастильних матеріалів – 34053 грн.; 
- заробітна плата водіїв, експедиторів і вантажників – 33372 грн.; 
- єдиний соціальний внесок, нарахований на таку заробітну плату – 

12 014грн.; 
- витрати на відрядження цієї категорії працівників – 10125 грн.; 
- орендна плата за автомобіль, що використовується для надання 

послуг, – 1200 грн.; 
- амортизація рухомого складу, що використовується для надання 

послуг, – 21795 грн.; 
- витрати на поточний ремонт рухомого складу -4552,5 грн.; 
- постійні розподілені загальновиробничі витрати – 11441,5 грн.; 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати склали 3814 грн. 
Адміністративні витрати за звітний період – 15019 грн. Сума витрат, 
пов’язаних зі збутом послуг, – 5465 грн. інші витрати операційної 
діяльності – 1861 грн. 
 

Задача 5.10 
Завдання:зробити необхідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 
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АТП здійснило перевезення вантажу вагою 3 т і виставило рахунок 
замовнику на 600 грн. (з ПДВ). Витрати бензину становлять 100 грн.  
 
Задача 5.11 
Завдання:відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції, 
які мали місце на ТОВ «АВС» та вказати первинні документи, на підставі 
яких здійснювалися операції. 
Дані для виконання: 

ТОВ «АВС» надало послуги з перевезення вантажу 
підприємству«ПКС» на суму 15 000 грн. з ПДВ. Заробітна плата водія 
склала 2000 грн., витрати на паливно-мастильні матеріали склали 3000 
грн.  
Задача 5.12 
Завдання:зробити необхідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

АТП здійснило перевезення вантажів на суму 60 000 грн. з оплатою 
після перевезення і на суму 18 000 грн. за передоплатою. Витрати: 
заробітна плата — 20 000 грн., паливно-мастильні матеріали — 10 000 
грн., адміністративнівитрати — 2000 грн., інші прямі витрати — 3000 
грн.  
 
Задача 5.13 
Завдання: 
Дані для виконання: 

АТП отримало з каси автовокзалу за продаж квитків на перевезення 
пасажирів 96 000 грн. Страховий збір, включений до вартості квитків, 
становить600 грн. Витрати АТП становлять 75 000 грн. Відобразити на 
рахунках бухгалтерського обліку зазначені операції, визначити 
фінансовий результат. 

 
Змістовий модуль 2. Облік побутових послуг, рекламної діяльності, 

туристичної діяльності, у житлово-комунальному господарстві, у 
готелях 

 
Тема 6. Облік побутових послуг 
 
Задача 6.1 
Завдання:зробитивідповідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Перукарнею придбано парфумерні засоби на суму 1500 грн. без 
ПДВ,ножиці та інші МШП на 800 грн. без ПДВ і передано відповідним 
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фахівцям.Дохід від надання перукарських послуг становить 7200 грн. з 
ПДВ.  
 
Задача 6.2 
Завдання:зробити необхідні бухгалтерські проведення, у тому числі з 
нарахування ісплати єдиного податку. 
Дані для виконання: 

У перукарні, платника єдиного податку за ставкою 10 %, отримано 
дохід13 000 грн. Витрати становили: нарахована заробітна плата — 5000 
грн. (відрахування до кожного соціального фонду визначити 
самостійно), витрачені матеріали на суму 1300 грн., нараховано 
амортизацію обладнання — 280 грн., нараховано і оплачено 
заборгованість за комунальні послуги — 600 грн. з ПДВ. 
Задача 6.3 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення зі створення та 
використання забезпечень. 
Дані для виконання: 

На підприємстві з побутового обслуговування обліковою політикою 
передбачено створення забезпечення гарантійного ремонту. Розмір 
щомісячнихвідрахувань становить 3000 грн., у поточному місяці 
здійснено гарантійні ремонти на суму 2800 грн.  
 
Тема 7. Облік рекламної діяльності 
 
Задача 7.1 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 7.1. 

Таблиця 7.1 
Термін Визначення 

__ (1) Реклама Особа, яка є замовником реклами для її 
виробництва та/або розповсюдження. 

__ (2) Виробник реклами Невизначене коло осіб, на яких 
спрямовується реклама. 

__ (3) Розповсюджувач 
реклами 

Особа, яка повністю або частково здійснює 
виробництво реклами. 

__ (4) Споживачі реклами Інформація про особу чи товар, 
розповсюджена в будь-якій формі та в 
будь-який спосіб і призначена сформувати 
або підтримати обізнаність споживачів 
реклами та їх інтерес щодо такої особи чи 
товару. 
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Термін Визначення 
__ (5) Рекламодавець Особа, яка здійснює розповсюдження 

реклами. 
 
Задача 7.2 
Завдання: Зробити відповідні бухгалтерські проведення у 
рекламодавця та в рекламному агентстві. 
Дані для виконання: 

Рекламодавець замовив у рекламному агентстві виготовлення 
рекламиза 10 000 грн. без ПДВ. Вартість податку з реклами — 50 грн., 
витрати рекламного агентства — 8200 грн.  
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Задача 7.3 
Завдання:зробити відповідні бухгалтерські проведення у рекламодавця 
та в рекламному агентстві. 
Дані для виконання: 

Рекламодавець замовив у рекламному агентстві виготовлення 
реклами, вартість — 8000 грн. без ПДВ. Половину коштів перераховано 
телебаченню за розміщення реклами. Витрати рекламного агентства на 
виготовлення реклами 2100 грн.  
 
Задача 7.4 
Завдання:зробитивідповідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

На підприємстві виготовлено зразки рекламної продукції, для чого 
придбано і витрачено матеріали на суму 2000 грн. без ПДВ, інші витрати 
становлять 3000 грн. Сплачено за участь у виставці 1800 грн. з ПДВ, 
оплата за розміщення учасників — 2400 грн., оплата відрядження — 
1100 грн. 
 
Тема 8. Облік туристичної діяльності 
 
Задача 8.1 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 8.1. 

Таблиця 8.1 
Термін Визначення 

__ (1) Туризм Попередньо розроблений комплекс туристичних 
послуг, який поєднує не менше ніж дві такі 
послуги, що реалізується або пропонується для 
реалізації за визначеною ціною, до складу якого 
входять послуги перевезення, послуги розміщення 
та інші туристичні послуги, не пов’язані з 
перевезенням і розміщенням (послуги з організації 
відвідувань об’єктів культури, відпочинку та 
розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). 

__ (2) Турист 
(мандрівник) 

Туристичні оператори, туристичні агенти, інші 
суб’єкти підприємницької діяльності, які надають 
послуги з проживання, харчування, екскурсійного 
обслуговування тощо та фізичні особи, що здій-
нюють туристичний супровід (гіди-перекладачі, 
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Термін Визначення 
екскурсоводи, провідники тощо) або надають пос-
луги з тимчасового розміщення, харчування тощо. 

Продовження таблиці 8.1 
Термін Визначення 

__ (3) Туристична 
діяльність 

Тимчасовий виїзд людини з місця постійного 
проживання в оздоровчих, пізнавальних або 
професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 
оплачуваної діяльності в місці перебування. 

__ (4) Туристичний 
продукт 

Діяльність із надання різноманітних туристичних 
послуг відповідно до вимог Закону України «Про 
туризм» та інших актів законодавства України. 

__ (5) Суб’єкти 
туристичної 
діяльності 

Особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу 
країну з не забороненою законами країни 
перебування метою на термін від 24 годин до 
шести місяців без здійснення будь-якої 
оплачуваної діяльності та з зобов’язанням 
залишити країну або місце перебування у 
зазначений термін. 

 
Задача 8.2 
Завдання:зробити відповідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Туроператор придбав 10 бланків путівок по 10 грн. без ПДВ. 
Реалізовано5 путівок, вартість кожної 1500 грн. без ПДВ. Витрати 
турфірми склали2100 грн.  
 
Задача 8.3 
Завдання:зробити відповідні бухгалтерські проведення. Визначити 
фінансовийрезультат і податкове зобов’язання з ПДВ. 
Дані для виконання: 

Турагент реалізував путівки покупцю на суму 4800 грн. без ПДВ. 
Комісійна винагорода турагента становить 600 грн. з ПДВ, його витрати 
становлять90 грн.  
 
Задача 8.4 
Завдання:зробити відповідні бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Придбано путівку вартістю 1500 грн. з ПДВ на умовах попередньої 
оплати. Путівку передано працівнику, який оплатив 50 % її вартості.  
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Тема 9. Облік у житлово-комунальному господарстві 
 
Задача 9.1 
Завдання:пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити 
ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця 9.1. 

Таблиця 9.1 
Термін Визначення 

__ (1) Житлово-
комунальні 
послуги 

Окремий вид діяльності або роботи (послуги) в 
цілому, об'єднані за певною ознакою однорідності 
(наприклад, призначення), які потребують 
визначення пов'язаних з їх виробництвом 
(виконанням) витрат і які можна включити до 
окремої калькуляційної групи. Ступінь деталізації 
об'єктів витрат та порядок визначення 
калькуляційних груп є внутрішньою справою 
кожного підприємства і знаходить відображення в 
наказі про облікову політику підприємства. 

__ (2) Виробнича 
собівартість робіт 
(послуг) 

Виражені в грошовій формі сукупні поточні 
витрати звичайної діяльності підприємства. З 
метою ціноутворення та аналізу підприємство (на 
свій  розсуд) може здійснювати калькулювання 
собівартості звичайної діяльності. З цією метою в 
калькуляції окремо виділяються статті 
фінансових, інвестиційних  та інших витрат 
звичайної діяльності з наступним розподілом 
загальної суми між окремими об'єктами витрат. 
Підприємство, виходячи з економічної доцільності, 
встановлює самостійно в наказі про облікову 
політику перелік статей калькуляції по повній 
собівартості та порядок їх формування 
(розрахунку). 

__ (3) Операційна 
собівартість робіт 
(послуг) 

Виражені в грошовій формі поточні витрати 
підприємства на їх виробництво. В 
бухгалтерському обліку виробнича собівартість 
реалізованих робіт (послуг) складається з витрат, 
пов'язаних з операційною діяльністю 
підприємства, які включаються до собівартості 
реалізованих послуг, що визначається згідно з 
П(С)БО 16 «Витрати» та 9 «Запаси». 
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Продовження таблиці 9.1 
Термін Визначення 

__ (4) Повна 
собівартість 
(собівартість 
звичайної 
діяльності) 

Виражені в грошовій формі поточні витрати 
підприємства на їх виробництво і збут, а також 
загальногосподарські витрати на обслуговування 
та управління підприємством. В бухгалтерському 
обліку такі витрати є витратами операційної 
(основної) діяльності підприємства, а також інших 
видів діяльності, які не є інвестиційною чи 
фінансовою. Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витрати 
операційної діяльності підприємств поділяють на 
собівартість реалізованих робіт (послуг) та 
витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які 
не включаються до собівартості реалізованих 
робіт (послуг). 

__ (5) Планування 
собівартості робіт 
(послуг) 

Бухгалтерський та внутрішньогосподарський 
(управлінський) облік на підприємствах житлово-
комунального господарства. 

__ (6) Облік 
собівартості робіт 
(послуг) 

Визначення розміру витрат у грошовій формі як по 
окремих видах діяльності, виробничих процесах, 
структурних підрозділах, так і в цілому по 
підприємству на виробництво (збут) одиниці 
виконаних робіт (послуг) за допомогою 
економічно обґрунтованих методів. 

__(7) 
Калькулювання 
собівартості 

Результат господарської діяльності, спрямованої 
на забезпечення умов проживання й знаходження 
осіб у житлових та нежитлових приміщеннях, 
будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд 
згідно з нормативами, нормами, стандартами, 
порядками і правилами. 

__ (8) Об'єкт витрат Система обґрунтованих техніко-економічних 
розрахунків витрат підприємства на здійснення 
робіт (надання послуг) в плановому періоді. 

 
Задача 9.2 
Завдання: відобразити наведені господарські операції на рахунках 
бухгалтерського обліку. 
Дані для виконання: 

На підприємстві з теплопостачання нараховано борг: 
⎯населення — 300 000 грн., 
⎯підприємств — 120 000 грн. 
Надійшла оплата: 
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⎯від населення — 180 000 грн., 
⎯від підприємств — 96 000 грн. 
 

Задача 9.3 
Завдання:відобразити наведені господарські операції на рахунках 
бухгалтерськогообліку. 
Дані для виконання: 

У житловій організації нараховано борг: 
— квартиронаймачів — 96 000 грн., 
— бюджету з субсидій — 15 000 грн., 
— бюджету з відшкодування пільг — 12 000 грн. 
Надійшло: 
від квартиронаймачів — 72 000 грн., 
з бюджету: 

субсидії — 9000 грн., 
пільги — 7200 грн., 
дотації — 6000 грн. 

 
Задача 9.4 
Завдання:відобразити наведені господарські операції на рахунках 
бухгалтерськогообліку. 
Дані для виконання: 

На підприємстві ЖКГ: 
нараховано заборгованість населення 24000 грн. з ПДВ, отримано 

оплату — 18 000 грн. з ПДВ; 
нараховано заборгованість підприємств з оплати комунальних 

послуг —60 000 грн., яку повністю оплачено; 
нараховано заборгованість бюджету з субсидій і пільг 14 400 грн., 

надійшли кошти у сумі 9600 грн. 
 
Задача 9.5 
Завдання:відобразити наведені господарські операції на рахунках 
бухгалтерськогообліку. 
Дані для виконання: 

На підприємстві з водопостачання мали місце такі дані щодо 
заборгованості відповідних дебіторів та її погашення (таблиця 9.2) — (з 
ПДВ), грн.: 

Таблиця 9.2 
 Нараховано Надійшло 
Квартиронаймачі 24 000 21 600 
Субсидії, пільги 30 000 24 000 
Підприємства 18 000 18 000 
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Крім того, нараховані витрати:за електроенергію — 3000 
грн.,амортизацію виробничих основних засобів — 450 грн.,заробітну 
плату — 16000 грн.,передано матеріали у виробництво — 700 грн. 

Нарахування на фонд оплати праці визначити самостійно. 
 
Задача 9.5 
Завдання:відобразити наведені господарські операції на рахунках 
бухгалтерськогообліку. 
Дані для виконання: 

Підприємство ЖКГ отримало цільове фінансування на підготовку 
дозими 5000 грн., з них витрачено в поточному місяці 3500 грн.; на 
фінансування капітальних вкладень отримано 6000 грн., за які придбано 
основні засобита введено в експлуатацію. В наступному місяці 
нараховано амортизаціюцих основних засобів прямолінійним методом 
(термін експлуатації 4 роки 2місяця). 
 
Задача 9.6 
Завдання:відобразити наведені господарські операції на рахунках 
бухгалтерськогообліку. 
Дані для виконання: 

На підприємстві ЖКГ мали місце такі дані щодо заборгованості 
відповідних дебіторів та її погашення (таблиця 9.3), грн.: 

Таблиця 9.3 
 Нараховано Надійшло 
Населення 24 000 18 000 
Субсидії, пільги 9600 7200 

Крім того, надійшло цільове фінансування на підготовку до зими у 
сумі6000 грн., з яких витрачено в поточному місяці — 4800 грн. 
 
Задача 9.7 
Завдання:відобразити наведені господарські операції на рахунках 
бухгалтерськогообліку за умови, що орендна платазалишається в 
розпорядженні житлової організації. 
Дані для виконання: 

У житловій організації мали місце такі дані щодо заборгованості 
відповідних дебіторів та її погашення (таблиця 9.4), грн.: 

Таблиця 9.4 
 Нараховано Надійшло 
Квартиронаймачі 84 000 60 000 
Субсидії 18 000 9000 
Пільги 15 000 7200 
Орендарі 6000 6000 
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Крім того, отримано дотацію 900 грн. і цільове фінансування 
капітальнихвкладень у сумі 30 000 грн., за кошти якого придбано 
основні засоби. В наступному місяці на них нараховано амортизацію — 
200 грн. 
 
Задача 9.8 
Завдання:відобразити наведені господарські операції на рахунках 
бухгалтерськогообліку. 
Дані для виконання: 

У житловій організації мали місце такі дані щодо заборгованості 
відповідних дебіторів та її погашення (таблиця 9.5), грн.: 

Таблиця9.5 
 Нараховано Надійшло 
Квартиронаймачі 18 000 12 000 
Орендарі 4800 4800 
Субсидії 6000 3000 

Мали місце такі витрати, грн.: 
нараховано заробітну плату — 5000, 
відрахування на соціальні заходи визначити самостійно, 
нараховано амортизацію — 640, 
нараховано борг підприємствам з обслуговування ліфтів — 7000 

плюсПДВ 1400, 
витрачено матеріали на ремонти — 450. 
Орендна плата в повному обсязі залишається в розпорядженні 

житловоїорганізації. 
 
Задача 9.9 
Завдання:Зробити бухгалтерські проведення з нарахування, 
отриманняорендної плати та перерахування до бюджету відповідних 
платежів за умовиперерахування їх орендодавцем. 
Дані для виконання: 

У житловій організації передано в оренду нежитлове приміщення. 
Орендна плата становить 5000 грн. на місяць, з неї 30 % перераховується 
до місцевого бюджету.  
 
Задача 9.10 
Завдання:Вирішити попередню задачу за умови отримання 
передоплати від орендаря та перерахування 30 % орендної плати до 
бюджету орендарем 
Дані для виконання:задача 9.9. 
.
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Тема 10. Облік у готелях 
 
Задача 10.1 
Завдання: пов'язати наведені терміни з їх змістом. Для цього 
проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 
Дані для виконання: таблиця10.1. 

Таблиця 10.1 
Термін Визначення 

__ (1) Готель Комплекс послуг, що надаються мешканцям 
засобів розміщення. 

__ (2) Готельні послуги Обсяг послуг готелю (проживання, 
харчування тощо), що включаються до ціни 
номеру (місця) і надаються споживачу згідно 
з укладеним договором. 

__ (3) Основні готельні 
послуги 

Обсяг послуг, що замовляються та 
сплачуються споживачем за окремим 
договором. 

__ (4) Додаткові готельні 
послуги 

Колективний засіб розміщення, що 
складається більш ніж з 7-ми номерів і 
здійснює прийом і обслуговування 
відвідувачів. 

 
Задача 10.2 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Готель придбав ліцензію терміном на п’ять років з оплатою за її 
видачу255 грн. Оплачено сертифікацію готельних послуг — 300 грн.  
 
Задача 10.3 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 

Готель у курортній зоні придбав ліцензію; органом ліцензування є 
місцевий орган влади. Оплачено сертифікацію готельних послуг — 200 
грн.Отримано оплату готельних послуг при поселенні від 20 осіб у сумі 
15000 грн. з ПДВ.  
 
Задача 10.4 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення. 
Дані для виконання: 
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Вартість готельних послуг в курортній зоні за місяць становить30 
000 грн. (без ПДВ).Послуги оплачено при поселенні. Кількість осіб, що 
поселилися, — 10. 

Витрати готелю: 
⎯витрачений миючі засобів — 350 грн.; 
⎯нараховано заробітну плату — 10 000 грн.; 
⎯відрахування на соціальні заходи — (визначити самостійно); 
⎯амортизація номерного фонду — 2000 грн.; 
⎯амортизація інвентарю — 200 грн.; 
⎯борг за комунальні послуги нараховано і оплачено — 500 грн.; 
⎯передано в експлуатацію постільну білизну — 400грн. 

 
Задача 10.5 
Завдання:зробити бухгалтерські проведення за всіма операціями. 
Дані для виконання: 

У готелі надано готельних послуг на суму 120 000 грн. з ПДВ. 
Протягом звітного періоду здійснені такі господарські операції: 
⎯оприбутковано формений одяг на суму 3600 грн. з ПДВ; 
⎯придбано і встановлено кондиціонер вартістю 5400 грн.; 
⎯придбано постільні речі на суму 4800 грн. з ПДВ; 
⎯придбано постільну білизну на суму 2400 грн. з ПДВ; 
⎯придбано миючі засоби на суму 960 грн. з ПДВ.; 
⎯передано в експлуатаціюпостільну білизну на суму 1600 

грн.;постільні речі на суму 3000 грн. з нарахуванням амортизації у 
розмірі 50%. 

Крім того, нараховано витрати готелю, які складаються з: 
⎯нарахованої заробітної плати — 20 000 грн.; 
⎯відрахувань до фондів соціального страхування (визначити 

самостійно); 
⎯нарахованої амортизації інвентарю — 700 грн.; 
⎯нарахованої амортизації номерного фонду — 2100 грн.; 
⎯оплати комунальних послуг на суму 7200 грн. з ПДВ; 
⎯оплати послуг зв’язку на суму 144 грн. з ПДВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

5. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки. 2-е вид. 
Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 392 с. 

2. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Підручник. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2010. – 392 с. 

3. Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук М.М., Нагавичко І.П., 
Немкович О.Б.Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: 
Підручник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 454 с. 

4. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій [Електронний ресурс]: наказ Міністерства 
фінансів України від 30.11.1999 року за №291. - Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11. 

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 
[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 
30.11.1999 року за №291. - Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11. 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» 
[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 
29.11.1999 року за №290. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99. 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 
[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 
31.12.1999 року за №318. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні 
контракти» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України 
від 28.04.2001 року за №205. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01. 

9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : 
Закон України від16.07.1999 року за №996-XIV[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


