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ВСТУП 

 

Економічна ситуація, що склалася за період становлення незалежності 

нашої держави та входження її в світову спільноту, потребує значних структурних 

змін, а також зумовлює закономірну необхідність масштабного реформування 

системи бухгалтерського обліку та звітності. І це закономірно, оскільки в усьому 

світі бухгалтерський облік і фінансова звітність, що складається на його основі, є 

однією з найважливіших підстав для ухвалення економічних рішень.  

Отже, тепер у сферу діяльності бухгалтера включено і планування, і 

вирішення проблем, і аналіз, і управління, і контроль, і аудит.  

Чітка побудова бухгалтерського фінансового обліку відповідно до змін, що 

відбуваються в його організації та техніці ведення, підвищує роль обліку як 

основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно 

обґрунтованих рішень і запобігання ризику у виробничо-господарській та 

фінансовій діяльності підприємств. 

Дисципліна “Фінансовий облік” передбачає вивчення основ побудови 

фінансового обліку, обліку активів підприємства та процесів відповідно до 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України “Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996 від 16 липня 1999 р. 

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, практичних занять, 

самостійної роботи та виконання індивідуального навчально-дослідного заняття. 

Метою вивчення дисципліни “Фінансовий облік” – опанування теорії та 

практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності. 

Завдання дисципліни: надання знань щодо раціональної організації і 

ведення на підприємстві обліку активів на підставі використання прогресивних 

форм і національних стандартів. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки баклаврів. Вивчення 

дисципліни грунтується на знаннях мікроекономіка, макроекономіка, статистика, 

теорії бухгалтерського обліку, основи оподаткування. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен: 

знати як правильно оформляти первинні та групувальні документи з обліку 

активів підприємства; регістри аналітичного та синтетичного обліку активів; 

економічну суть господарських операцій і процесів; елементарні практичні 

методи пошуку, накопичення, зберігання, оцінки, використання та надання 

облікової інформації у повсякденній економічній роботі на підприємстві. 

вміти використовувати набуті теоретичні знання в практичній діяльності, 

вирішувати виробничі ситуації з придбання та реалізації активів, вести облік 

операцій пов’язаних із залученням фінансових інвестицій, відображати в обліку 

операції з формування та зміни розміру зареєстрованого капіталу, вести облік 

операцій за зобов’язаннями підприємства, складати розрахунки відпускних, 

компенсації за невикористану відпустку, допомоги з тимчасової непрацездатності 

та нарахування заробітної плати. 
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1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Результати навчання за 

спеціальністю 071 «Облік 

і оподаткування» 

 відповідно до ОП  

Результати навчання з дисципліни 

«Фінансовий облік» 

ПР02. Розуміти місце і 

значення облікової, 

аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної 

систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної 

відповідальності 

підприємств. 

РН2.1.Розуміти значення обліку у формуванні 

інформаційного масиву даних при вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств 

РН2.2. Вміти використовувати методи фінансового 

обліку для формування складових статистичної 

системи інформаційного забезпечення даних, що 

буде використовуватися  у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств 

РН2.3. Вміти використовувати дані 

бухгалтерського обліку для здійснення 

контрольної функції у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств 

ПР04. Формувати й 

аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну звітність 

підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

РН 4.1. Вміти формувати на основі даних  реєстрів 

синтетичного обліку основні форми фінансової, 

управлінської, податкової та статистичної 

звітності. 

РН 4.3. Володіти методами та прийомами аналізу 

фінансової, управлінської, податкової та 

статистичної звітності  

РН 4.2. Уміти формувати висновки що оцінки 

прийнятих управлінських рішень на основі 

результатів аналізу  фінансової, управлінської, 

податкової та статистичної звітності  

ПР06. Розуміти особливості 

практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування 

діяльності підприємств 

різних форм власності, 

організаційно – правових 

форм господарювання та 

видів економічної 

діяльності. 

РН 6.1. Володіти специфікою ведення реєстрів 

фінансового обліку в суб’єктах підприємницької 

діяльності різних форм власності та видів 

економічної діяльності. 

РН 6.2. Уміти здійснювати оцінку активів, 

зобов’язань, визначення фінансових результатів в 

підприємствах різних форм власності 

організаційно – правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності. 

РН 6.3. Володіти специфічними методами ведення 

фінансового обліку в суб’єктах господарювання в 

залежності від форм власності, організаційно-
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правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності 

ПР08. Розуміти 

організаційно-економічний 

механізм управління 

підприємством та 

оцінювати ефективність 

прийняття рішень з 

використанням обліково-

аналітичної інформації. 

РН 8.1. Вміти здійснювати оцінку ефективності 

виробничо-господарської діяльності на основі 

даних реєстрів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. 

РН 8.2. Знати складові організаційно-економічного 

механізму управління підприємства та вміти їх 

інтерпретувати їх діяльність на основі даних 

бухгалтерського обліку  та фінансової звітності 

РН 8.3. Вміти на основі даних бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності здійснювати оцінку 

ефективності прийнятих управлінських рішень 

ПР11. Визначати напрями 

підвищення ефективності 

формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та 

контролю використання на 

рівні підприємств різних 

організаційно-правових 

форм власності. 

РН 11.1. Володіти методичними прийомами 

контролю за формуванням та розподілом 

фінансових ресурсів на рівні підприємств різних 

організаційно-правових форм власності. 

РН 11.2. Володіти методичними прийомами оцінки 

ефективності використання фінансових ресурсів на 

рівні підприємств різних організаційно-правових 

форм власності. 

РН 11.3  Знати специфіку розподілу та 

використання фінансових ресурсів на рівні 

підприємства в залежності від організаційно-

правової форми власності 

ПР18. Аналізувати розвиток 

систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на 

Національному та 

міжнародному рівнях з 

метою обґрунтування 

доцільності їх 

запровадження на 

підприємстві. 

РН 18.1. Володіти знаннями про моделі ведення 

бухгалтерського обліку з використанням 

вітчизняних та міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та їх застосування на 

підприємстві 

РН 18.2. Володіти методами ведення 

бухгалтерського обліку та їх адаптація до вимог 

вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку 

РН 18.3 Володіти методичними прийомами щодо 

адаптації існуючої системи ведення фінансового 

обліку підприємства до вимог міжнародних 

стандартів обліку 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку. 

Чинники побудови бухгалтерського фінансового обліку. Поділ обліку 

відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” та залежно від потреб користувачів. 

Предмет і метод та їх взаємозв’язок, кібернетичний характер побудови 

облікового процесу. Організаційна побудова бухгалтерського фінансового обліку. 

Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку. 

 

Тема 2. Загальна характеристика бухгалтерського обліку та фінансового 

обліку як одного з його видів. 

Види господарського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. Користувачі 

даних бухгалтерського обліку та їх інформаційні потреби. Взаємозв’язок методів 

бухгалтерського обліку і його елементів. Суб’єкти нормативного регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні та їх повноваження у сфері державного 

регулювання бухгалтерського обліку. Склад Методологічної ради та Ради з МСФЗ: 

представники державних органів та професійних громадських організацій. Склад 

Методологічної ради та Ради з МСФЗ: представники державних органів та 

професійних громадських організацій. 

 

Тема 3. Організація облікового процесу. 

Об’єкти організації облікового процесу. Характеристика поетапної побудови 

бухгалтерського обліку як технологічного процесу та об’єкта організації. Організація 

фіксування облікової інформації. Документограма накладної на внутрішнє 

пересування основних засобів.  

 

Тема 4. Облік грошових коштів . 

Економічна суть та класифікація грошових коштів. Характеристика рахунків 

обліку грошових коштів. 

Нормативно-законодавча база організації та обліку касових операцій. Вимоги 

до організації готівкових розрахунків. Ліміт каси. Матеріальна відповідальність 

підприємств за порушення правил готівкового обігу. Документальне оформлення 

касових операцій. Основні бухгалтерські проводки за рахунком 30 “Готівка”. 

Використання готівкової іноземної валюти. Документальне оформлення 

операцій в іноземній валюті. Облік курсових різниць за рахунком 302 “Готівка в 

іноземній валюті”. 
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Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті, основні 

бухгалтерські проводки , первинні документи. Облік операцій  на поточному 

рахунку в іноземній валюті, законодавча регламентація. 

Класифікація інших коштів. Структура рахунку 33 “Інші кошти”. Облік інших 

коштів. 

Розкриття інформації про грошові кошти в облікових регістрах та фінансовій 

звітності.  

 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості. 

Структура П(с)БО 10, основні терміни. Визначення та оцінка довгострокової 

дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської заборгованості. Порядок 

укладання договорів. Характеристика рахунків з обліку дебіторської заборгованості.  

Документальне оформлення та облік розрахунків: з покупцями та 

замовниками; підзвітними особами; за виданими авансами; за нарахованими 

доходами; за претензіями; за відшкодуванням завданих збитків; за позиками членам 

кредитних спілок; з іншими дебіторами. Облік розрахунків векселями. 

Економічна суть резерву сумнівних боргів. Розрахунок резерву сумнівних 

боргів згідно з П(с)БО 10 “Дебіторська заборгованість”. Облік резерву сумнівних 

боргів.  

 

Тема 6. Облік основних засобів. 

Суть, визнання та класифікація основних засобів за П(с)БО 7 “Основні 

засоби”, їх оцінка. Поняття активного ринку, як умови для визначення справедливої 

вартості активів. 

Побудова синтетичного та аналітичного обліку основних засобів. Первинні 

документи та облікові регістри з обліку основних засобів.  

Облік капітальних інвестицій в основні засоби. Облік надходження основних 

засобів: придбання, виготовлення власними силами, безоплатне отримання, внесок в 

статутний капітал підприємства, обмін на подібні та неподібні активи.  

Операції з поліпшення основних засобів. Облік утримання основних засобів. 

Переоцінка вартості основних засобів в бухгалтерському обліку, зменшення 

корисності основних засобів, консервація основних засобів. 

Поняття амортизації, методи їх нарахування за П(с)БО 7 “Основні засоби”. 

Облік амортизації. 

Облік вибуття основних засобів: продаж, ліквідація у зв’язку з втратою 

корисності, безоплатна передача  інше вибуття. 

Бухгалтерські записи обліку операційної оренди основних засобів. Розкриття 

інформації про основні засоби в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

Сутність та класифікація інших необоротних матеріальних активів. Основні 
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вимоги щодо організації операцій, пов’язаних з іншими необоротними 

матеріальними активами. Типові бухгалтерські записи по рахунку 11 “Інші 

необоротні матеріальні активи”. Особливості амортизації ІНМА.  

 

Змістовий модуль 2 

 

Тема 7. Облік нематеріальних активів. 

Загальна схема побудови обліку нематеріальних активів: економічна сутність, 

класифікація та оцінка. Структура П(с)БО 8 “Нематеріальні активи” та основні 

терміни. Порядок визнання нематеріальних активів.  

Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів. 

Шляхи надходження нематеріальних активів та структура їх первісної оцінки. 

Побудова синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів. Типові 

бухгалтерські записи по рахунку 12 “Нематеріальні активи”. 

Бухгалтерський облік реалізації нематеріальних активів. Інвентаризація 

нематеріальних активів.  

Амортизація нематеріальних активів. Особливості обліку гудвілу. Розкриття 

інформації про нематеріальні активи в облікових регістрах і фінансовій звітності. 

 

Тема 8. Облік виробничих запасів. 

Визнання, класифікація, оцінка запасів за П(с)БО 9 “Запаси”. Загальна схема 

побудови обліку запасів. 

Первинна документація з обліку руху запасів, їх складський облік. Облік 

надходження виробничих запасів на підприємство: придбання, в обмін на подібні 

або неподібні активи, безкоштовне надходження. Облік транспортно-заготівельних 

витрат. 

Облік виробничих запасів, що виготовляються власними силами підприємства. 

Переоцінка виробничих запасів, та її облік. Облік вибуття виробничих запасів. 

Синтетичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Документування руху МШП. 

 

 

Тема 9. Облік сировини і матеріалів 

Документальне оформлення операцій з руху сировини та матеріалів. 

Особливості формування первісної вартості та обліку надходження сировини та 

матеріалів. 

Методи оцінки при вибутті сировини та матеріалів. Облік вибуття сировини та 

матеріалів. 
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Тема 10. Облік витрат виробництва. 

Основи обліку витрат виробництва як процесу формування собівартості 

запасів, створених підприємством. Економічна класифікація витрат. Класифікація 

витрат за економічними елементами. Класифікація витрат за статтями калькуляції. 

Облік прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг): прямих 

матеріальних витрат, витрат на оплату праці, інших прямих витрат. 

Склад, облік загальновиробничих витрат та порядок їх розподілу за П(с)БО 16 

“Витрати”. 

Облік браку у виробництві та втрат від нього: класифікація та документальне 

оформлення браку; склад та облік витрат, що виникають при виявленні браку; облік 

сум, що зменшують втрати від браку; відображення втрат від браку в системі 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Склад виробничої собівартості виробленої і незавершеної виробництвом 

продукції та їх облік. 

 

Тема 11. Облік палива та готової продукції 

Документальне оформлення та обліку руху палива на підприємстві.  

Облік випуску готової продукції, калькулювання її фактичної собівартості. 

Поняття про калькулювання собівартості продукції. Методи калькулювання 

собівартості продукції. 

Документальне оформлення руху готової продукції. Облік наявності і руху 

готової продукції на складах і в бухгалтерії. 

Облік реалізованої продукції, умови визнання доходів від реалізації продукції. 

Склад витрат, що формують собівартість реалізованої продукції, відображення 

доходу (виручки) від реалізації продукції в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Облік виконаних робіт і послуг. Критерії та методи визнання доходу від 

реалізації робіт та послуг. 

 

Тема 12. Облік поточних фінансових інвестицій. 

Сутність та класифікація інвестицій. Розподіл інвестицій залежно від впливу 

інвестора. Оцінка фінансових інвестицій від шляхів надходження. Різновиди 

вартостей при продажу цінних паперів. 

Фінансові інвестиції як об’єкт обліку: визначення, визнання, класифікація та 

оцінка фінансових інвестицій за П(с)БО 12 “Фінансові інвестиції”. 

Поняття поточних фінансових інвестицій та короткострокових векселів 

одержаних. Види цінних паперів.  

Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій. Одержання і продаж 

короткострокових векселів. Документування господарських операцій з обліку 

векселів і поточних фінансових інвестицій. 
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Облікові регістри, призначені для обліку поточних фінансових інвестицій та 

короткострокових векселів. 

Формування первісної вартості фінансових інвестицій за способом 

надходження на підприємство (придбання, обмін на цінні папери власної емісії, 

обмін на неподібні активи підприємства). 

Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу за П(с)БО 12 “Фінансові 

інвестиції” за справедливою вартістю; за амортизованою собівартістю; за методом 

участі в капіталі. 

Облік вибуття довгострокових фінансових інвестицій (продаж, погашення, 

списання).  

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності. 

 

Змістовий модуль 3 

 

Тема 13. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Формування первісної вартості фінансових інвестицій за способом 

надходження на підприємство (придбання, обмін на цінні папери власної емісії, 

обмін на неподібні активи підприємства). 

Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу за П(с)БО 12 “Фінансові 

інвестиції”: за справедливою вартістю; за амортизованою собівартістю; за методом 

участі в капіталі. 

Облік вибуття довгострокових фінансових інвестицій (продаж, погашення, 

списання).  

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності. 

 

 

Тема 14. Облік витрат майбутніх періодів 

Умови визнання витрат майбутніх періодів. Характеристика рахунку 39 

“Витрати майбутніх періодів”. Аналітичний облік витрат майбутніх періодів. 

Розподіл витрат майбутніх періодів. 

Розкриття інформації про витрати майбутніх періодів у фінансовій звітності. 

 

Тема 15. Облік короткострокових зобов’язань. 

Зобов’язання, критерії визнання та класифікація. Основні види і форми 

розрахункових відносин. Документування господарських операцій по розрахунках з 

постачальниками і підрядниками при виникненні і погашенні заборгованості. 

Відображення операцій з розрахунків з постачальниками та підрядниками на 

рахунках бухгалтерського обліку. Відображення в обліку розрахунків з іноземними 



12 

 

 

постачальниками. Облікові регістри, призначені для обліку розрахункових операцій 

з постачальниками і підрядниками. 

Поняття короткострокового кредиту. Синтетичний і аналітичний облік 

короткострокових позик. Облік майна, переданого під заставу кредиту.  

Поняття короткострокового векселя виданого. Синтетичний облік операцій з 

короткостроковим векселем виданим.  

Поняття дивідендів. Документування обліку дивідендів. Синтетичний і 

аналітичний облік розрахунків з учасниками. Облік розрахунків за авансами 

отриманими. 

Особливості обліку внутрішніх і внутрішньогосподарських розрахунків. 

Аналітичний облік розрахунків за нарахованими процентами.  

Особливості аналітичного обліку розрахунків з іншими кредиторами.  

Поняття та класифікація кредиту. Порядок укладання кредитної угоди. 

Документальне оформлення кредитної угоди. Документування господарських 

операцій з довгостроковими позиками. Синтетичний і аналітичний облік за 

довгостроковими позиками.  

Поняття векселя. Учасники обігу векселів. Види векселів. Документальне 

оформлення операцій з векселями. Облік довгострокових векселів виданих.  

 

Тема 16. Облік довгострокових зобов’язань. 

Поняття облігації та види її випуску. Премія по випущених облігаціях. 

Дисконт на облігації. Документальне оформлення операцій з облігаціями. 

Відображення в обліку довгострокових зобов’язань за облігаціями.  

Поняття та види оренди. Документування господарських операцій з обліку 

оренди. Облік оренди у орендаря. Облік оренди у орендодавця. 

 

Тема 17. Облік праці та її оплати. 

Економічний зміст оплати праці та завдання її обліку. Види виплат 

працівникам згідно з П(с)БО 26 “Виплати працівникам”. Основна і додаткова 

заробітна плата та інші компенсаційні виплати. Системи оплати праці. Джерела і 

порядок виплати заробітної плати. Первинні документи з обліку особового складу 

працівників.  

Порядок ведення і обліку трудових книжок. Фонд основної заробітної плати. 

Фонд додаткової заробітної плати. Первинна документація по обліку праці та її 

оплати. Оподаткування заробітної плати.  

Узагальнення і групування даних по обліку оплати праці . Облік розрахунків з 

депонентами. Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці. Облік розрахунків 

допомоги з тимчасової втрати працездатності. Облік розрахунків щорічних і 
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додаткових відпусток. Особливості нарахування інших додаткових виплат. 

Відображення розрахунків за страхуванням та з оплати праці в облікових регістрах.  

 

Тема 18. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів. 

Поняття та види податків і обов’язкових платежів. Розрахунки за податками і 

платежами в системі рахунків бухгалтерського обліку.  

Визначення податкового кредиту і податкових зобов’язань з податку на додану 

вартість відповідно до різних господарських ситуацій.  

Рахунки, призначені для обліку податку на прибуток.  

Визначення загальнодержавних обов’язкових платежів і місцевих зборів та її 

облік. 

Змістовий модуль 4 

 

Тема 19. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань. 

Визначення власного капіталу та його функції. Складові власного капіталу за 

П(с)БО 2 „Баланс”. Облік статутного капіталу. Умови збільшення і зменшення 

статутного капіталу. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою 

відповідальністю. Облік акціонерного капіталу. Облік пайового капіталу. Облік 

додаткового капіталу (емісійного доходу). Склад і облік іншого додаткового 

капіталу. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) як складова власного 

капіталу та облік його формування. 

Призначення резервного капіталу, порядок його формування. Відображення 

обліку резервного капіталу в системі рахунків бухгалтерського обліку.  

 

Тема 20. Облік неоплаченого капіталу. 

Поняття вилученого і неоплаченого капіталу. Синтетичний і аналітичний облік 

вилученого і неоплаченого капіталу. 

 

Тема 21. Облік доходів майбутніх періодів. 

Визначення доходів майбутніх періодів, документування операцій і 

особливості обліку. Мета створення забезпечень підприємства. Визначення суми 

забезпечення відпусток і його синтетичний облік. Облік додаткового пенсійного 

забезпечення. Облік цільового фінансування і гуманітарної допомоги. 

 

Тема 22. Облік доходів і витрат. 

Визначення та класифікація доходів за П(с)БО 15 „Доходи” і витрат за П(с)БО 

16 „Витрати”. Загальна схема обліку доходів і витрат відповідно до Плану рахунків 

бухгалтерського обліку і Інструкції № 291. 
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Облік доходів і витрат від операційної діяльності; загальні схеми обліку; 

формування і облік доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; склад і 

облік адміністративних, збутових витрат та витрат іншої операційної діяльності; 

облік доходів іншої операційної діяльності. 

Облік доходів і витрат не операційної (іншої звичайної) діяльності; доходів і 

витрат за участю в капіталі; доходів і витрат від інших фінансових операцій; доходів 

і витрат від іншої звичайної діяльності. 

Облік доходів і витрат від надзвичайної діяльності підприємства. 

 

Тема 23. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. 

Поняття фінансового результату діяльності підприємств та порядок його 

визначення. 

Облік фінансових результатів операційної, фінансової, інвестиційної та 

надзвичайної діяльності. 

Облік податку на прибуток, відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов’язань. 

Формування чистого фінансового результату: нерозподіленого прибутку чи 

непокритих збитків та їх облік. 

 

Тема 24. Фінансова звітність підприємства. 

Призначення та склад фінансової звітності, вимоги щодо якості її інформації та 

призначення за П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».  

Порядок складання, розгляду і затвердження звітності. Використання звітності 

для оцінки економічного та фінансового стану підприємства. Консолідація звітності. 

Бухгалтерський баланс за П(С)БО 2 «Баланс» та його детальна характеристика 

і порядок складання. Правила визначення і оцінки статей балансу. 

Зміст звіту про фінансові результати, визначення та оцінка доходів і витрат. 

Багатоступенева форма звіту та порядок її заповнення за П(С)БО 3 «Звіт про 

фінансові результати». 

Мета складання звіту про рух грошових коштів, прямий та непрямий методи 

визначення змін в грошових коштів. Рух грошових коштів від операційної, 

інвестиційної і фінансової діяльності. Складання звіту про рух грошових коштів за 

П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». 

Звіт про власний капітал: зміст, форма розкриття статей, порядок складання за 

П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». 

Примітки до річної фінансової звітності. Звітність за сегментами. 
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3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Практичне заняття 1. 

Основи побудови фінансового обліку 

 

Мета: зміст та структура законодавчих та нормативно-правових актів, 

структура наказу про облікову політику, будова плану рахунків, діючі форми 

фінансового обліку. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Основні вимоги щодо організації фінансового обліку на підприємстві.  

2. Сутність облікової політики.  

3. Форми організації фінансового обліку.  

4. Склад та звітні періоди фінансової звітності підприємства. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Суб’єкти нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні 

та їх повноваження у сфері державного регулювання фінансового обліку.  

2. Принципи фінансового обліку передбачені Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».  

3. Форми організації фінансового обліку і облікових регістрів. 

4. Суть фінансового обліку та його роль в діяльності юридичних осіб. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 1.1 

Які з наведених подій охоплюють статистичний, оперативний або 

фінансовий облік: суми нарахованих та виплачених дивідендів, вихід 

працівників на роботу, вартість основних засобів, нематеріальних активів та 

рівень їх зношення, величина заборгованості підприємства, відпрацьований 

працівниками час, фактичний виробіток продукції кожним робітником, середня 

заробітна плата працівників підприємства, залишки на складі матеріалів чи 

інших запасів у натуральних одиницях вимірювання, середньорічна кількість 

працівників, обсяг власного капіталу, вартість вкладених підприємством 
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інвестицій, витрати, доходи, прибутки (збитки) підприємства, обсяги отриманих 

підприємством кредитів. 

 

Завдання 1.2 Наведіть приклад господарських операцій (не менше 5), які 

характерні для торговельного підприємства та кондитерського підприємства. 

 

Завдання 1.3 Які з перелічених користувачів даних бухгалтерського 

обліку належать до зовнішніх, а які до внутрішніх: покупці, керівники 

структурних підрозділів підприємства, Державна служба статистики України, 

працівники підприємства, власники, судові органи, управлінський персонал 

постачальників, фінансово-кредитні установи ? 

 

Завдання 1.4 Проаналізуйте нижченаведені ситуації та вкажіть який 

принцип фінансового обліку їх стосується: 

1. Громадянин Петренко О.В. зареєстрував у встановленому 

законодавством порядку два підприємства (вид діяльності: надання 

бухгалтерських послуг) за одною юридичною адресою і фактично ці 

підприємства знаходяться у одному приміщенні. Тому виникає необхідність для 

цілей фінансового обліку розмежувати майно підприємств, споживання світла, 

опалення, нарахування заробітної плати Петренко О.В. тощо. За даними 

показників фінансового обліку бухгалтер та керівник підприємства передбачає 

необхідність закриття підприємства протягом наступних 3-х місяців, проте 

ведення фінансового обліку не можна припинити до моменту юридичної 

ліквідації підприємства.  

 

Завдання 1.5. Відобразити у бухгалтерському обліку операцію 

нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з реалізацією товарів на 

умовах 100 % передоплати з подальшим відвантаженням товарів у повному 

обсязі. 

№ 

п/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума 

грн 
Дт Кт 

1 Одержано передоплату від покупців   1200 

2 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ   200 

3 Відображено реалізацію   1200 

4 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ   200 

 

Рекомендовані джерела: [1, 7, 8, 9, 11] 
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Практичне заняття 2 

Загальна характеристика бухгалтерського обліку та фінансового 

обліку як одного із його видів. 

 

Мета: Види господарського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. 

Користувачі даних бухгалтерського обліку та їх інформаційні потреби. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1.  Суть бухгалтерського обліку та його роль в діяльності юридичних 

осіб. 

2. Особливості бухгалтерського обліку. 

3. Господарська діяльність і господарська операція. 

4. Об’єкти бухгалтерського обліку. 

5. Охарактеризуйте інформаційні потреби різних груп користувачів даних 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Суб’єкти нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні 

та їх повноваження у сфері державного регулювання бухгалтерського обліку 

2.  Принципи бухгалтерського обліку передбачені Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»? 

3. Облікова політика підприємства. 

4.  Міжнародні стандарти фінансової звітності від національних 

стандартів. 

5.  Форми організації бухгалтерського обліку. 

 

Навчальні завдання 

 

Завдання 2.1 

Відкрити рахунки фінансового обліку. 

Вихідні дані: 
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Залишки на рахунках тов «зміна» на 1 жовтня ц.р. 

Шифр 

рахунка 
Назва рахунка 

Залишки на 1 

жовтня ц. р. (грн) 

20 «Виробничі запаси» 10000  

30 «Готівка» 100  

31 «Рахунки в банках»  50000  

65 «Розрахунки за страхуванням»  500 

66 
«Розрахунки за виплатами 

працівникам» 
 59600 

 РАЗОМ 60100 60100 

 

2) Відобразити на рахунках господарські операції за жовтень ц.р.: 

- з поточного рахунка до каси надійшли гроші у сумі 2000 грн.; 

- з каси підприємства видано заробітну плату робітникам та 

службовцям у сумі 2000 грн.; 

- з поточного рахунка перераховано постачальникам 5000 грн.; 

- на склад оприбутковано матеріали, одержані від постачальників на 

суму 1375 грн без ПДВ; 

- з поточного рахунка перераховано до загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 2320 грн. 

Визначити обороти та залишки за бухгалтерськими рахунками на 1 

листопада ц.р. 

 

Завдання 2.2 

1. Зазначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за 

наведеними господарськими операціями. 

2. Визначити суму ПДВ (операції 1,3,4, 5,6). 

№ 

п/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума  

грн 
Дт Кт 

1 

Оприбутковано сировину і матеріали, що 

надійшли від вітчизняного постачальника за 

покупними цінами 

  20000 

Відображено податковий кредит з ПДВ   ? 

2 
Проведено оплату постачальнику у повному 

обсязі 
  ? 

3 
Відображено вартість транспортних послуг, 

пов’язаних з придбанням сировини і матеріалів 
  1000 
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Відображено податковий кредит з ПДВ   ? 

4 

Придбано малоцінні та швидкозношувані 

предмети у вітчизняного постачальника. 

Розрахунки здійснено з підзвітних сум 

  600 

Відображено податковий кредит з ПДВ   ? 

5 

Здійснено передоплату вітчизняному 

постачальнику за паливо 
  9000 

Відображено податковий кредит з ПДВ   ? 

6 

Оприбутковано паливо, що надійшло від 

вітчизняного постачальника за покупними 

цінами 

  7500 

Відображено суму ПДВ, раніше включену до 

складу податкового кредиту 
  ? 

 

Завдання 2.3 

Зазначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за наведеними 

господарськими операціями. 

№ 

п/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума 

грн 
Дт Кт 

1 

Списано сировину і матеріали: 

– на виробництво готової продукції   10000 

– на загальновиробничі потреби   2000 

2 

Списано паливо: 

– на виробництво готової продукції   5000 

– на загальновиробничі потреби   1000 

3 

Списано малоцінні та швидкозношувані предмети: 

– на виробництво готової продукції   700 

– на загальновиробничі потреби   200 

 

 

Завдання 2.4 

1. Зазначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за 

наведеними господарськими операціями. 

2. Визначити суму ПДВ (оп.1). 

3. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції.  
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№ 

п/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума 

грн 
Дт Кт 

1 

Реалізовано готову продукцію вітчизняним 

покупцям за продажними цінами 
  12000 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ   ? 

2 

Надійшли кошти в оплату за реалізовану 

готову продукцію на поточний рахунок 

підприємства 

  12000 

3 
Списано собівартість реалізованої готової 

продукції згідно зі складеним розрахунком 
  9000 

4 
Списано на фінансовий результат собівартість 

реалізованої готової продукції 
  ? 

5 
Списано на фінансовий результат доход від 

реалізації готової продукції 
  ? 

 

Завдання 2.5 

 

1. Зазначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за 

наведеними господарськими операціями. 

2. Визначити суму ПДВ (оп.1). 

3. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції. 

№ 

п/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума 

грн 
Дт Кт 

1 

Надійшла на поточний рахунок підприємства 

передоплата від вітчизняного покупця за 

продукцію 

  24000 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ   ? 

2 

Відвантажено готову продукцію вітчизняному 

покупцеві за продажними цінами 
  24000 

Відображено суму ПДВ, раніше включену до 

складу податкових зобов’язань 
  ? 

3 
Списано собівартість реалізованої готової 

продукції згідно зі складеним розрахунком 
  18000 

4 
Списано на фінансовий результат доход і 

витрати від реалізації готової продукції 

  ? 

  ? 

 

Рекомендовані джерела: [2, 10, 1, 3, 7 ] 
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Практичне заняття 3. 

Організація облікового процесу. 

 

Мета: Об’єкти організації облікового процесу. Характеристика поетапної 

побудови бухгалтерського обліку як технологічного процесу та об’єкта 

організації. Організація фіксування облікової інформації. Документограма 

накладної на внутрішнє пересування основних засобів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1.  Визначення об’єктів організації облікового процесу: організація 

облікових номенклатур, носіїв облікової інформації та технології облікового 

процесу. 

2.  Механізм формування організації праці працівників бухгалтерії. 

3. Зміст і призначення посадових інструкцій працівників 

бухгалтерських служб. 

4. Розкрити зміст нормування праці працівників бухгалтерії. 

5. Порядок і процедури приймання - передачі справ при зміні 

бухгалтера та складання Акту приймання - передачі справ. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1.  Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку. 

2.  Визначення сутності облікової політики та її формування на 

підприємстві. 

3.  Призначення та функції бухгалтерської служби. 

4. Основні етапи облікового процесу.  

5. Зміст документообігу і документопотоків облікового процесу на 

різних його етапах. 

 

 

Навчальні завдання 

 

 

Завдання 3.1 

Подати перелік облікових номенклатур первинного обліку (топологічна 

ознака - основні засоби) у вигляді таблиці: 
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Характеристика 

необхідних 

відомостей 

(номенклатура) 

Для чого 

необхідні 

дані 

Вимірник 
У яких носіях 

інформації 

фіксують 
натуральний вартісний 

1 2 3 4 5 

 

Завдання 3.2. Подати перелік облікових номенклатур поточного обліку 

(топологічна ознака - ТМЦ ) у вигляді таблиці (за завданням 3.1). 

Завдання 3. 3. Описати організацію документування на підприємстві та 

оформити графік документообігу. 

 

Завдання 3.4. 

Згідно з договором меблева фабрика отримала від постачальника – 

деревообробного комбінату дошки – вартістю 3000 грн., крім того, ПДВ – 600 

грн. 

Господарськіоперації: 

1. Зробити бухгалтерські записи з передоплати дошок і їх 

оприбуткування.  

2. 2.Зробити бухгалтерські записи з оприбуткування дошок, 

заборгованості перед транспортною організацією за перевезення дошок від 

постачальника в сумі 400 грн, крім того, ПДВ – 80 грн і з оплати рахунків 

постачальника та транспортної організації. 

 

Завдання 3.5. 

Промислове підприємство реалізувало покупцю готову продукцію 

собівартістю 7500 грн; продажна вартість – 9000 грн, крім того, ПДВ –1800 

грн. 

Господарські операції: 

Зробити бухгалтерські записи з відвантаження продукції та списання 

собівартості і доходу на рахунок фінансових результатів двома способами: 

1)перша подія - відвантаження продукції, потім оплата; 

2)перша подія – отримання передоплати від покупця, потім відвантаження 

продукції. 

 

Рекомендовані джерела: [3, 9, 1, 7, 10] 
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Практичне заняття 4. 

Облік грошових коштів 

 

Мета: знати облік наявності та руху коштів, фінансових вкладень, 

кредитів; вміти: складати касові документи, оформляти та вести облік коштів на 

рахунках в банку, працювати з обліковими регістрами. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Нормативні документи, що регулюють облік касових операцій. 

2. Порядок видачі грошових документів працівникам. 

3. Основні нормативні акти з обліку грошових коштів на рахунках в 

банках. 

4. Складання касових та банківських документів, обробка виписок банку. 

5. Перевірка та бухгалтерська обробка виписок банку з позичкових 

рахунків. 

6. Порядок здійснення запису господарських операцій в облікові регістри. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Облік наявності та руху коштів у касі.  

2. Інвентаризація каси.  

3. Облік наявності та руху коштів на поточному рахунку та їнших 

рахунках у банку.  

4. Облік наявності та руху валютних коштів.  

5. Облік фінансових інвестицій, їх види. 

 

Навчальні завдання 

 

Завдання 4.1 

Відкрити рахунки бухгалтерського обліку. Вихідні дані: 

Залишки на рахунках ТОВ «Весна» на 01 вересня 20__ р. 

Шифр 

рахунка 
Назва рахунка 

Актив Пасив 

Дебет Кредит 

20 «Виробничі запаси» 10000  

30 «Готівка» 100  
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31 «Рахунки в банках» 50000  

65 
«Розрахунки за 

страхуванням» 
 500 

66 

«Розрахунки за 

виплатами 

працівникам» 

 59600 

РАЗОМ  60100 60100 

 

1) Відобразити на рахунках господарські операції за жовтень 20 р.: 

- з поточного рахунка до каси надійшли гроші в сумі 3400 грн; 

- з каси підприємства видано зарплату робітникам у сумі 2000 грн; 

- з поточного рахунка перераховано постачальникам 6500 грн; 

- на склад оприбутковано матеріали, одержані від постачальників на суму 

6500 грн без ПДВ; 

-з поточного рахунка перераховано до Пенсійного фонду 165 грн. 

2) Визначити обороти на залишки за бухгалтерськими рахунками на 01 

листопада 20__ р. 

 

Завдання 4.2 

Для купівлі 1000 дол. США уповноваженому банку перераховано 29500 

грн. Курс купівлі 1 дол. США - 28,5 грн. Курс НБУ за 1 дол. США на дату 

зарахування валюти на рахунок - 28,3 грн. Витрати, пов’язані з купівлею валюти: 

- комісійна винагорода банку - 185 грн. 

- збір до Пенсійного фонду. 

Необхідно зробити бухгалтерські проведення. 

 

Завдання 4.3 

На підставі наведених даних заповніть прибутковий та видатковий касові 

ордери. 3 вересня 20___ року до каси приватного підприємства «Еврика» 

(ідентифікаційний код підприємства 25187730) з розрахункового рахунка 

надійшли кошти для виплати на відрядження за чеком № КА 365922 на суму 

1000 грн. Того ж дня зазначена сума була передана Мокряку Сергію Петровичу 

(паспорт серії МС 505411, виданий Тернопільським РВУМВС 07.12.96) згідно з 

наказом керівника про відрядження. 

 

Завдання 4.4 

Відобразити рух коштів у касі підприємства за серпень 20 р. виходячи з 

нижченаведеної інформації. 

Господарські операції: 



25 

 

 

1. 06 серпня до каси надійшла готівка в рахунок внеску до статутного 

капіталу учасників у розмірі 100000 грн, яка того ж дня була передана до банку 

для зарахування на поточний рахунок підприємства. 

2. 07 серпня з поточного рахунка до каси одержано готівкові кошти на 

загальну суму 1006 грн на господарські потреби. 

3. 07 серпня з каси видано готівку 300 грн Бойко А.М. на придбання 

канцтоварів. 

4. 08 серпня Бойко А.М. повернув до каси залишок невитраченого авансу у 

розмірі 4 грн. 

5. 13 серпня до каси надійшли кошти від реалізації товарів від покупців у 

розмірі 5000 грн. 

6. 13 серпня отримана виручка від реалізації внесена з каси на поточний 

рахунок. 

7. 16 серпня одержано з поточного рахунка кошти для виплати заробітної 

плати та допомоги з тимчасовоїій непрацездатності на загальну суму 7500 грн. 

 

Завдання 4.5 

Визначити залишок грошових коштів у касі на кінець дня та вказати 

кореспонденції рахунків при залишку готівки на початок дня 1400 грн та ліміту 

готівки в касі 1600 грн. Протягом дня відбулись такі операції: 

 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції Сума 

1. В касу отримано кошти з рахунку в банку 13000 

2. Сплачено постачальникам за отримані напівфабрикати 6000 

3. Отримано цільове фінансування 1200 

4. Повернуто невикористані підзвітні кошти 430 

5. Отримано кошти за короткостроковим векселем 7000 

6. Видано аванс за товари 8400 

7. Отримано кошти в рахунок пред’явлених претензій 3000 

8. Оплачено заборгованість перед кредиторами 5000 

 

Рекомендовані джерела: [2, 4, 9, 12, 14] 
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Практичне заняття 5 

Облік дебіторської заборгованості 

Мета: знати форми обліку розрахунків по товарних і нетоварних 

операціях, вміти: складати первинні документи по товарних і нетоварних 

операціях, авансові звіти, опрацьовувати їх та проводити записи в облікові 

регістри. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Основні поняття поточної дебіторської заборгованості. 

2. Характеристику рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та 

замовниками”. 

3. Характеристика дебіторської заборгованості за товари, роботи та 

послуги. 

4. Синтетичний облік, порядок відображення в облікових регістрах і 

звітності заборгованості покупців і замовників. 

5. Поняття резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Характеристику рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів”. 

2. Порядок відображення в облікових регістрах і звітності інформації про 

резерв сумнівних боргів.  

3. Порядок відображення в облікових регістрах і звітності інформації про 

витрати майбутніх періодів. 

4. Порядок відшкодування витрат на відрядження. 

5. Облік одержаних довгострокових векселів.  

6. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. 

7. Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості. 

 

Навчальні завдання 

 

Завдання 5.1 

У липні 20 р. підприємство А отримало інформацію про банкрутство 

підприємства Д. Сума дебіторської заборгованості підприємства Д становить 800 

грн. 
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Завдання 5.2 

У червні 20 р. компанія а сповістила підприємство «Холод» що може 

сплатити частину боргу, яке підприємство вже визнало як безнадійний, у сумі 

200 грн. 

 

Завдання 5.3 

Підприємство придбане за гроші у сумі 728000 грн. Зараховується на 

баланс кредиторська заборгованість відповідно до справедливої ціни цього 

підприємства - 925638 грн, зараховується майно підприємства за справед-ливою 

ціною - 487917 грн, виробничі запаси - 318946 грн, дебіторська заборгованість - 

1108425 грн. 

 

Завдання 5.4 

Згідно з договором меблева фабрика отримала від постачальника дошки 

вартістю 3000 грн, крім того, ПДВ - 600 грн. 

Необхідно:  

1. Зробити бухгалтерські записи з передоплати за дошки. 

2. Зробити бухгалтерські записи з оприбуткування дощок, заборгованості 

перед транспортною організацією за перевезення дощок від постачальника в 

сумі 400 грн, крім того, ПДВ - 80 грн і з оплати рахунків постачальника та 

транспортної організації.  

 

Завдання 5.5 

20.05.20 р. підприємством «Мальви» було реалізовано продукцію 

вітчизняному покупцю на суму 12000 грн (у т.ч. ПДВ 2000 грн). 

22.05.20  р. у забезпечення дебіторської заборгованості було одержано 

простий вексель строком на три місяці номінальною вартістю 12000 грн зі 

ставкою 18 % річних. Собівартість реалізованої продукції 10000 грн. Необхідно: 

Зробити бухгалтерські записи із реалізації продукції і списання її собівартості.  

 

Завдання 5.6 

Підприємство Альфа на умовах попередньої оплати реалізувало 

підприємству Бета готову продукцію, яка у підприємства Бета оприбуткована як 

МШП вартістю 78000 грн з ПДВ при її собівартості 51000 грн. Вказати 

кореспонденції рахунків і первинні документи. 

 

Рекомендовані джерела: [1, 4, 8, 9, 14] 
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Практичне заняття 6. 

Облік основних засобів 

 

Мета: розглянути економічну сутність необоротних матеріальних активів; 

структуру та зміст П(С)БО 7 “Основні засоби”, 14 “Оренда”; порядок визнання 

та оцінки необоротних матеріальних активів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Визначення, визнання і класифікація основних засобів за П(с) БО 7 

“Основні засоби”, їх оцінка.  

2. Поняття активного ринку, як умови для визначення справедливої 

вартості активів.  

3. Первинні документи та облікові регістри з обліку основних засобів.  

4. Облік капітальних інвестицій в основні засоби. 

5. Облік надходження основних засобів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Операції з поліпшення основних засобів.  

2. Облік утримання основних засобів.  

3. Переоцінка вартості основних засобів в фінансовому обліку, зменшення 

корисності основних засобів, консервація основних засобів. 

4. Поняття амортизації, методи їх нарахування за П(с) БО 7 “Основні 

засоби”.  

5. Облік амортизації.  

6. Облік вибуття основних засобів.  

7. Витрати які відносяться до капітальних інвестицій? 

8. Основні методи нарахування амортизації основних засобів. 

9. Фактори які впливають на визначення терміну використання 

необоротних активів. 

 

Навчальні завдання 

 

Завдання 6.1 

Підприємство безоплатно отримало основні засоби з різних джерел: 

- від спонсорів - на суму 9000 грн; 
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- як цільове фінансування - на суму 45000 грн. 

Отримані основні засоби введено в експлуатацію. Сума зносу за перший 

місяць амортизації основного засобу, отриманого як цільове фінансування - 3000 

грн. 

Завдання: Зазначити кореспонденцію рахунків фінансового обліку за 

наведеними господарськими операціями. 

 

Завдання 6.2 

Підприємство придбало (на умовах передоплати) комп’ютерне 

устаткування за 36000 грн (в тому числі ПДВ). Витрати підприємства на 

тестування та підключення устаткування спеціалізованою організацією 

становили 600 грн (у тому числі ПДВ). 

 

Завдання 6.3 

Підприємство здійснило обмін свого автомобіля на інший автомобіль. 

Первісна вартість відданого автомобіля 40000 грн, а знос - 10000 грн. Обидва 

автомобілі мають однакову справедливу вартість та однакове функціональне 

призначення - перевезення пасажирів. 

 

Завдання 6.4 

Будівля первісною вартістю 1200000 грн була передана в операційну 

оренду строком на 5 років. Орендар використовує будинок для офісу та сплачує 

щомісяця орендну плату сумі 6000 грн (у тому числі ПДВ). На початку оренди 

орендар здійснив витрати на реконструкцію будинку підрядним способом в сумі 

360000 грн (у тому числі ПДВ). 

 

Завдання 6.5 

Підприємство придбало торговельне обладнання: 

- первісна вартість обладнання - 20000 грн; 

- ліквідаційна вартість обладнання - 2000 грн; 

- очікуваний строк корисного використання обладнання - 5 років. 

Завдання: 

1. Визначити місячну суму амортизаційних відрахувань прямолінійним 

методом. 

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування 

амортизації торговельного обладнання за звітний місяць, використовуючи для 

обліку витрат рахунки класів 8 і 9. 

 

Рекомендовані джерела: [3, 6, 7, 9, 17] 
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Практичне заняття 7. 

Облік нематеріальних активів 

Мета: розглянути групи нематеріальних активів; порядок визнання та 

оцінки нематеріальних активів; методика переоцінки вартості нематеріальних 

активів; рахунки, призначені для обліку нематеріальних активів; розкриття 

інформації про нематеріальні активи в облікових регістрах і фінансовій 

звітності; особливості податкового законодавства щодо нематеріальних активів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Економічна сутність і класифікація нематеріальних активів.  

2. Порядок визнання нематеріальних активів.  

3. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів. 

4.  Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів.  

5. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних 

активів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Облік придбання і вибуття нематеріальних активів.  

2. Амортизація нематеріальних активів.  

3. Особливості обліку гудвілу.  

4. Розкриття інформації про нематеріальні активи в облікових регістрах і 

фінансовій звітності. 

5. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів? 

 

Навчальні завдання 

Завдання 7.1 

ТОВ «Орбіта» безоплатно отримало від фірми «Гольф» комп’ютерну 

програму. Справедлива вартість на дату її отримання визначена у сумі 3200 грн. 

Амортизація за 1 місяць - 100 грн. Завдання: Складіть кореспонденцію рахунків. 

 

Завдання 7.2 

Підприємство придбало комп’ютерну спеціалізовану програму за 2400 грн 

(в тому числі ПДВ). Крім того, підприємство оплатило послуги фірмі за 

встановлення програми в сумі 750 грн (в тому числі ПДВ). Завдання: Складіть 

кореспонденцію рахунків. 
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Завдання 7.3 

Корпорація придбала сервісну фірму вартістю 750000 грн (з негативним 

гудвілом 125000 грн). У звітному періоді частина негативного гудвілу у розмірі 

25000 грн визнана доходом. Завдання: Складіть кореспонденцію рахунків. 

 

Завдання 7.4 

Підприємство придбало легковий автомобіль: 

- первісна вартість автомобіля - 40000 грн; 

- ліквідаційна вартість автомобіля - 4000 грн; 

- очікуваний строк корисного використання автомобіля - 10 років. 

Завдання: 

1. Визначити місячну суму амортизаційних відрахувань за податковим 

методом нарахування амортизації. 

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування 

амортизації автомобіля за звітний місяць, використовуючи для обліку витрат 

рахунки класів 8, 9. 

 

Завдання 7.5 

Підприємством власними силами збудовано склад, при цьому списано 

виробничі запаси на 130000 грн, нарахована заробітна плата власним 

працівникам 15000 грн, сплачено на умовах попередньої оплати проектні роботи 

8000 грн без ПДВ. Будівлю після завершення робіт введено в експлуатацію. 

Вказати кореспонденції рахунків і первинні документи. 

 

Рекомендовані джерела: [1, 7, 8, 9, 16] 

 

 

 

Практичне заняття 8. 

Облік виробничих запасів. 

Мета: розглянути порядок визнання товарно-виробничих запасів; методи 

оцінки запасів; рахунки, призначені для обліку товарно-виробничих запасів; 

місце інформації про запаси в облікових регістрах і фінансовій звітності; 

податкове законодавство щодо обліку запасів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 
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Питання для обговорення 

1. Визначення, класифікація та оцінка запасів. П(с)БО 9 “Запаси”. 

2.  Синтетичний та аналітичний облік запасів на виробничих 

підприємствах. 

3.  Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів 

предметів. 

4. Порядок оцінки товарів за цінами їх продажу. 

5. Характеристика субрахунків, призначених для обліку товарів. 

6. Порядок облікового відображення та документування операцій з 

сировиною та матеріалами. 

7. Основні документи, якими оформляються результати проведення 

інвентаризації запасів підприємства. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Податкове законодавство щодо обліку товарів. 

2. Класифікація рахунків 20 “Виробничі запаси”. 

3. Класифікація рахунків 21 “Поточні біологічні активи”. 

4. Класифікація рахунків 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. 

5. Податкове законодавство щодо обміну виробничих запасів і МШП. 

 

Навчальні завдання 

 

Завдання 8.1 

Підприємству «Бджола» було передано тарні матеріали на безоплатній 

основі, балансова вартість яких 790 грн, а справедлива вартість - 750 грн. На 

доставку цих матеріалів було здійснено транспортні витрати в розмірі 100 грн, 

ПДВ - 20 грн. Необхідно скласти відповідні бухгалтерські проведення. 

 

Завдання 8.2 

Дані про рух запасів підприємства «Форум» такі: 

Показник Кількість, од. Собівартість, грн. 

Залишок на початок періоду 5000 9 

Придбання за звітний період 7000 11 

Видаток за звітний період 6000 ? 

 

Необхідно: 

1) визначити собівартість запасів, що вибули за звітний період, 

використовуючи методи: А) ФІФО; Б) метод середньозваженої собівартості. 
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2) скласти відповідні бухгалтерські проведення. 

 

Завдання 8.3 

Підприємство «Поліс» придбало дизельне паливо за безготівковим 

розрахунком на умовах попередньої його оплати на суму 9000 грн, у т.ч. ПДВ - 

1500 грн. Завдання: відобразити в бухгалтерському обліку придбання палива і 

паливно-мастильних матеріалів за безготівковим розрахунком. 

 

Завдання 8.4 

Підприємство «Доріжка» придбало на АЗС паливну картку для заправки 

автомобілів. Вартість паливної картки 1200 грн, у т.ч. ПДВ - 200 грн. Паливну 

картку передано на зберігання до каси, а потім видано під звіт у користування. 

Завдання: відобразити в бухгалтерському обліку придбання палива і паливно-

мастильних матеріалів за безготівковим розрахунком. 

 

Завдання 8.5 

Підприємство «Вітерець» для заправки службових легкових автомобілів за 

договором придбало на АЗС талони на 600 л бензину марки А-95 на суму 4200 

грн, у т. ч. ПДВ - 700 грн, тобто 60 талонів на 10 л бензину кожний. Впродовж 

місяця водіями було використано 30 талонів. Завдання: відобразити в 

бухгалтерському обліку придбання палива і паливно-мастильних матеріалів за 

безготівковим розрахунком. 

 

Рекомендовані джерела: [4, 7, 10, 13, 15] 

 

 

Практичне заняття 9. 

Облік сировини і матеріалів 

Мета: засвоєння теоретичних та практичних навичок щодо відображення 

в реєстрах бухгалтерського обліку та системі рахунків руху сировини і 

матеріалів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Документальне оформлення операцій з руху сировини та матеріалів. 

2. Особливості формування первісної вартості сировини та матеріалів. 
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3. Особливості надходження сировини та матеріалів.  

4. Методи оцінки при вибутті сировини та матеріалів.  

5. Облік вибуття сировини та матеріалів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Процес надходження матеріалів від постачальника. 

2. Оприбуткування виробничих запасів. 

3. Аналітичний облік виробничих запасів. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 9.1 

Підприємство «Кут» безкоштовно отримало сировину на суму 6000 грн. 

Необхідно відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку 

підприємства 

Завдання 9.2 

Благодійний фонд безкоштовно одержав від підприємства матеріали. 

Відповідно до супровідних документів вартість матеріалів становить 1600 грн. 

Зазначена вартість є справедливою вартістю матеріалів. Підприємство при 

безкоштовній передачі матеріалів благодійному фонду скористалось пільгою 

щодо ПДВ. Необхідно відобразити господарські операції в бухгалтерському 

обліку підприємства та благодійного фонду. 

Завдання 9.3 

Підприємство на умовах попередньої оплати придбало матеріали на суму 

1650 грн. в т.ч. ПДВ. Витрати на транспортування матеріалів склали 320 грн. у 

т.ч. ПДВ. Необхідно відобразити господарські операції в бухгалтерському 

обліку. 

Завдання 9.4 Підприємство «Зоря» внаслідок повені зазнало збитків на 

суму 1200 грн. Матеріали втратили свої первісні властивості, але були 

оприбутковані на баланс як інші матеріали в сумі 250 грн. На підставі укладеної 

страхової угоди страхова фірма має відшкодувати суму 500 грн. Необхідно 

відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

Завдання 9.5 Виробниче підприємство «Гарант» придбало фурнітуру по 

імпорту на суму 1000 $. На дату оформлення митної декларації курс НБУ 

становив 7,42 грн. за 1 $. При здійсненні митних процедур підприємство 

сплатило : ПДВ, ввізне мито (10 %), митні збори  (0,15 %). Додаткові витрати по 

доставці фурнітури на склад склали: транспортні витрати 1440 грн. в т.ч. ПДВ; 

навантажувально-розвантажувальні роботи – 960 грн. в т.ч. ПДВ; страхування 

вантажу – 1600 грн. 

Необхідно розрахувати первісну вартість оприбуткованої фурнітури та 
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відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

 

Рекомендовані джерела: [14, 2, 7, 3, 10] 

 

Практичне заняття 10. 

Облік витрат виробництва 

 

Мета: розглянути основні етапи обліку витрат виробництва; основні 

методи обліку витрат і калькулювання; рахунки, документи, призначені для 

обліку витрат виробництва та браку виробництва; податкове законодавство щодо 

обліку витрат виробництва. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Економічна сутність та методологічні засади обліку господарських 

процесів, нормативна та законодавча база.  

2. Класифікація господарських процесів у відповідності до кругообороту 

капіталу. 

3. Облік процесу постачання, розподіл транспортно-заготівельних витрат 

(ТЗВ).  

4. Оцінка вибуття запасів.  

5. Характеристика витрат виробництва як основи обліку процесу 

виробництва, їх класифікація. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Процес реалізації та порядок відображення його в обліку.  

2. Формування фінансових результатів у процесі господарської діяльності і 

відображення їх в обліку. 

3. Основні етапи обліку витрат виробництва. 

4.  Основні методи обліку витрат і калькулювання. 

5.  Рахунки, документи, призначені для обліку витрат виробництва та браку 

виробництва. 

6.  Податкове законодавство щодо обліку витрат виробництва. 

7. Класифікація витрат за економічними елементами згідно П(С)БО 16. 
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Навчальні завдання 

Завдання 10.1 

Відділом технічного контролю на підприємстві було виявлено продукцію, 

яка за якістю не відповідає встановленим нормам, на суму 3400 грн. Після 

вияснення причин браку відповідальність за його допущення розподілили так: 

- сума остаточного браку, якого неможливо уникнути в процесі 

виробництва - 2400 грн. 

- остаточний брак з вини постачальника - 1000 грн. 

Необхідно скласти відповідні бухгалтерські проведення. 

 

 

 

Завдання 10.2 

Зазначити кореспонденцію рахунків фінансового обліку за наведеними 

господарськими операціями: 

- витрачено на виробництво сировина і матеріали; 

- витрачено на виробництво паливо; 

- повернуто невикористані у виробництві матеріали; 

- включено до складу витрат майбутніх періодів частину витрат 

виробництва; 

- нарахована заробітна плата працівникам основного виробництв; 

- проведено нарахування на заробітну плату працівників основного 

виробництва; 

- нарахована амортизація основних засобів; 

- здана на склад з виробництва готова продукція. 

 

Завдання 10.3 

Відділом технічного контролю підприємства «Явір» виявлено невиправний 

брак продукції витрати на виготовлення якої становили 2400 грн. Винуватцем 

браку визнано постачальника сировини, який погодився з претензією і 

відшкодував суму витрат на виготовлення продукції. Необхідно зазначити 

кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за наведеними господарськими 

операціями. 

 

Завдання 10.4 

Придбано виробничі запаси вартістю 86000 грн без ПДВ. Їх 30% списано 

на виробництво продукції А, 25% на виробництво продукції Б, 20% на 

виробництво продукції В, 5% на загальновиробничі витрати. Нарахована 

заробітна плата працівникам зайнятим у процесі виробництва продукції А - 9000 
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грн, продукції Б - 7000 грн, продукції В - 4500 грн, цеху - 5000 грн. Нарахований 

знос виробничого обладнання продукції А - 1000 грн, продукції Б - 800 грн, 

продукції В - 500 грн, загальновиробничого обладнання - 2500 грн. Всю 

вироблену продукцію А реалізовано при націнці 25%, продукції Б і продукція В 

залишились на складі. Вказати кореспонденції рахунків, первинні документи і 

провести всі розрахунки із працівниками та бюджетом. 

Завдання 10.5 

Підприємством на умовах авансу придбано МШП на 86400 грн з ПДВ. 

Фактично їх отримано на 65000 грн без ПДВ. На суму нестачі пред’явлено 

претензію постачальнику, яку на 3600 грн з ПДВ претензію задоволено 

допоставкою, 15% повернуто коштами, решту претензії залишилась 

незадоволеною. Вказати кореспонденції рахунків і первинні документи. 

 

Рекомендовані джерела: [1, 7, 8, 10, 15] 

 

 

Практичне заняття 11.  

Облік палива та готової продукції 

 

Мета : набути вміння та навички з формування в обліку інформації про 

надходження і вибуття запасів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Документальне оформлення та рух палива на підприємстві. 

2. Калькулювання собівартості продукції. 

3. Основні види калькуляції. 

4. Калькуляція за рівнем охоплення витрат або місцем їх здійснення. 

5. Особливості групування готової продукції. 

6. Облік випуску готової продукції. 

7. Документальне оформлення руху готової продукції. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Облік наявності та руху готової продукції на складах та в бухгалтерії. 

2. Облік реалізованої продукції, умови визнання доходів від реалізації 
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продукції. 

3. Склад витрат, що формують собівартість реалізованої продукції. 

4. Відображення доходів і витрат від реалізації продукції на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

5. Облік виконаних робіт та наданих послуг. 

6. Критерії та методи визнання доходу від реалізації робіт та послуг. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 11.1  

1 квітня 200_ р. підприємством виробником було реалізовано готову 

продукцію на умовах договору купівлі-продажу дитячому садку «Ромашка» на 

суму 25000 грн., ПДВ – 5000 грн. Собівартість реалізованої продукції – 

18000 грн. Термін оплати згідно з договором – 30 квітня 200_ р. Необхідно 

відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

Завдання 11.2 

Автотранспортним підприємством надано послуги по перевезенню товарів 

на умовах передоплати на суму 480 грн. в т.ч. ПДВ. Фактична собівартість авто 

послуг склала 210 грн. 

Необхідно відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 11.3 

Підприємство «Зоря» реалізувало власну продукцію на суму 3600 грн. в 

т.ч. ПДВ. Згідно умов договору підприємство-продавець доставляє продукцію до 

покупця використовуючи послуги транспортної організації – на суму 340 грн. в 

т.ч. ПДВ. Собівартість реалізованої продукції становить 2400 грн. 

 

Завдання 11.4 

Підприємство «Роси» зайнято виготовленням МШП. На виготовлення 

МШП підприємством було затрачено матеріалів на суму 4300 грн, нарахована 

заробітна плата працівникам, зайнятим виробництвом МШП в розмірі 2540 грн, 

здійснені відрахування на соціальні заходи в розмірі 770 грн. Виготовлені МШП 

були оприбутковані на склад. 

 

Завдання 11.5 

Виробниче підприємство придбало технологічну лінію: 

- первісна вартість обладнання - 13000 грн; 

- ліквідаційна вартість обладнання - 1000 грн; 

- очікуваний строк корисного використання обладнання - 6 років; 

- очікуваний обсяг продукції, що буде вироблена з використанням 
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придбаного обладнання - 10000 одиниць; 

- фактичний місячний обсяг продукції - 1500 одиниць. 

Визначити місячну суму амортизаційних відрахувань за виробничим 

методом. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування 

амортизації. 

 

Рекомендовані джерела: [14, 1, 4, 12, 3] 

 

 

Практичне заняття 12 

Облік поточних фінансових інвестицій 

Мета: розглянути порядок визнання фінансових інвестицій активами 

підприємства; методи оцінки фінансових інвестицій; рахунки, призначені для 

обліку фінансових інвестицій. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Фінансові інвестиції як об’єкт обліку: визначення, визнання, 

класифікація та оцінка фінансових інвестицій  за П(с)БО 12 “Фінансові 

інвестиції”.  

2. Поняття поточних фінансових інвестицій та короткострокових векселів 

одержаних.  

3. Види цінних паперів.  

4. Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій.  

5. Одержання і продаж короткострокових векселів.  

6. Документування господарських операцій з обліку векселів і поточних 

фінансових інвестицій. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Облікові регістри, призначені для обліку поточних фінансових 

інвестицій та короткострокових векселів. 

2. Формування первісної вартості фінансових інвестицій. 

3. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу за П(с)БО 12 

“Фінансові інвестиції”: за справедливою вартістю. 

4. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу за П(с)БО 12 

“Фінансові інвестиції”: за амортизованою собівартістю. 
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5. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу за П(с)БО 12 

“Фінансові інвестиції”: за методом участі в капіталі. 

6. Облік вибуття фінансових інвестицій (продаж, погашення, списання).  

 

Навчальні завдання 

Завдання 12.1 

Підприємством «Корона» придбано 25000 акцій підприємства А за ціною 

1,5 грн за акцію на загальну суму 37500 грн (номінальна вартість акції - 1 грн). 

На дату продажу своїх акцій компанія А мала 65200 випущених простих акцій. 

За звітний період компанія А оголосила прибуток у розмірі 10000 грн. (інших 

змін у капіталі немає), і дивіденди в розмірі 3000 грн. 

 

Завдання 12.2 

Підприємство «Зорепад» придбало акції підприємства «Світанок» в обмін 

на акції власної емісії: 

а) номінал акцій підприємства «Зорепад» - 2000 грн, їх справедлива 

вартість - 2100 грн. 

б) номінал акцій підприємства «Зорепад» - 2000 грн, їх справедлива 

вартість - 1700 грн. 

Завдання: Відобразити наведені господарські операції в обліку. 

 

Завдання 12.3 

Компанія «Глобус» придбала акції підприємства «Брокард» в обмін на 

товари. Справедлива вартість переданих товарів - 1000 грн (без ПДВ), балансова 

вартість - 800 грн. 

Завдання: Відобразити наведені господарські операції в бухгалтерському 

обліку компанії «Глобус». 

 

Завдання 12.4 

На зборах акціонерів ПрАТ «Оранта» було схвалено рішення про 

здійснення у наступному звітному кварталі інвестиційної діяльності, а саме - 

операцій з безвідсотковими облігаціями. Отже, згідно з ухваленим напрямом дій 

03 січня 20  р. ПрАТ «Оранта» придбало облігації підприємства «Місяць» за 

номінальною вартістю на суму 2 тис. грн Облігації будуть погашені через два 

роки. Але вже через два тижні підприємство продало зазначені цінні папери за 

2,1 тис. грн. 

Необхідно: 

1. Відобразити в обліку рух фінансових інвестицій. 

2. Визначити фінансовий результат від здійснених операцій купівлі- 
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продажу згаданих цінних паперів. 

 

Завдання 12.5 

10 січня 20___ р. підприємство «Гранд» придбало 15000 простих акцій із 

50000 випущених підприємством «Бриз» як довгострокові інвестиції. Було 

сплачено по 2 грн за акцію. У фінансових звітах за 201 рік підприємство «Бриз» 

показало чистий дохід у розмірі 20000 грн (інших змін у капіталі немає). 31 

грудня 20___  р. «Бриз» оголосило і сплатило дивіденди по 0,5 грн за акцію. 

Необхідно: 

1. Визначити метод обліку довгострокових інвестицій, який має 

застосовувати підприємство «Гранд». 

2. Навести бухгалтерські проведення підприємства «Гранд», пов’язані з 

обліком довгострокових інвестицій за 20 рік. 

3. Визначити балансову вартість довгострокових інвестицій на 

31.12.20___ р. 

 

Рекомендовані джерела: [2, 3, 8, 10, 13] 

 

 

Практичне заняття 13. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Мета: засвоєння теоретичних і практичних навичок щодо обліку 

довгострокових фінансових інвестицій. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Суть довгострокових фінансових інвестицій. 

2. Формування первісної вартості довгострокових фінансових 

інвестицій при їх надходженні. 

3. Характеристика методів оцінки фінансових інвестицій на дату 

балансу. 

4. Характеристика методу оцінки фінансових інвестицій за 

справедливою собівартістю. 

5. Сума амортизації у вигляді дисконту. 

6. Сума амортизації у вигляді премії. 
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Завдання для самостійної роботи 

1. Оцінка за собівартістю з врахуванням зменшення корисності. 

2. Характеристика методу участі в капіталі. 

3. Різновидності оцінки довгострокових фінансових інвестицій за 

методом участі в капіталі.  

4. Облік вибуття довгострокових фінансових інвестицій.  

5. Визнання доходу від фінансових інвестицій.  

6. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 13.1 

01.01.20_ р. фірма «Добробут» придбала облігації номінальною вартістю 

1000000 грн. з річною фіксованою ставкою 10 %. Ціна придбання – 900000 грн. 

Облігації були випущені строком на чотири роки. Виплата відсотків 

здійснюється щорічно в кінці року. Необхідно здійснити розрахунки та 

відобразити операції в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 13.2 

01.01.20_ р. фірма «Добробут» придбала облігації номінальною вартістю 

100000 грн. з річною фіксованою ставкою 15 %. Ціна придбання – 109000 грн. 

Облігації були випущенні строком на три роки. Виплата відсотків здійснюється 

щорічно в кінці року. Необхідно здійснити розрахунки та відобразити операції в 

бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 13.3 

Підприємство «Альфа» придбало облігації 10 березня 2019 р. номінальною 

вартістю 90000 грн. Ціна придбання 110000 грн. Комісійна винагорода брокеру 

1000 грн. Облігації придбано з метою їх утримання до погашення (термін 

погашення – січень 2021р.). Підприємство за облігації розрахувалось: 

грошовими коштами – 60000 грн.; 

акціями іншого підприємства, акції якого утримувалися за методом участі 

в капіталі. Справедлива вартість акцій 50000 грн., балансова вартість – 

40000 грн. 

Необхідно відобразити придбання облігацій у бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 13.4 

Підприємство «Глобус» придбало 500 акцій за ціною 1,50 грн за одну 

акцію. Витрати, пов’язані з оформленням операції становлять 100 грн. без ПДВ. 
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Необхідно визначити первісну вартість фінансових інвестицій та відобразити в 

бухгалтерському обліку придбання фінансових інвестицій. 

 

Завдання 13.5 

Підприємство "Альфа" 3 січня 2019 р. придбало цінні папери у вигляді 

облігацій, випущені підприємством "Бета", з метою їх утримання до погашення. 

Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. 

Здійснити розрахунки та вказати бухгалтерські проведення оцінки 

фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю на 31.12.2019 р. у 

підприємства "Альфа", враховуючи наступні показники  

Вартість придбання облігацій, 15000 грн. 

Номінальна вартість облігацій, 19000 грн.  

Термін утримання до погашення, 4 роки.  

Фіксована ставка відсотка за облігаціями, 9 % 

 

 

Рекомендовані джерела: [4, 11, 1, 7, 9] 

 

 

Практичне заняття 14. 

Облік витрат майбутніх періодів 

Мета: засвоєння теоретичних і практичних навичок щодо обліку витрат 

майбутніх періодів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Умови визнання витрат майбутніх періодів. 

2. Синтетичний та аналітичний облік витрат майбутніх періодів.  

3. Розподіл витрат майбутніх періодів. 

4. Розкриття інформації про витрати майбутніх періодів у фінансовій 

звітності. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначення умов визнання витрат майбутніх періодів.  

2.  Відображення в реєстрах аналітичного та синтетичного обліку витрат 

майбутніх періодів. 
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3. Механізм розподілу витрат майбутніх періодів. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 14.1 

Підприємство «Янук» орендує приміщення для офісу. Згідно з договором 

орендна плата за місяць становить 7200 грн. в т. ч. ПДВ. 5.06.2019 р. авансом 

була сплачена орендна плата за три місяці. Необхідно відобразити операції в 

бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 14.2 

ТОВ «Дельта» сплатило ВАТ «Акцент» авансом кошти за оренду майна за 

1-шу половину 2019 р. в сумі 3000 грн. в т.ч. ПДВ. Вартість оренди за один 

місяць становить 600 грн. в т.ч. ПДВ. Необхідно відобразити операції в 

бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 14.3 

Підприємство «Конус» 4 січня.2019 року придбало цінні папери у вигляді 

облігацій, випущені підприємством «Круг», з метою їх утримання до погашення. 

Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. 

Здійснити розрахунки та вказати бухгалтерські проведення оцінки 

фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю на 31.12.2019 р. у 

підприємства «Конус», враховуючи показники: 

Вартість придбання облігацій, 18000грн. 

Номінальна вартість облігацій, 14000грн. 

Фіксована ставка відсотка за облігаціями, 8%.  

Термін утримання до погашення, 6 років. 

 

Завдання 14.4 

Підприємство Сатурн придбало напівфабрикати підприємству Меркурій 

вартістю 67000 грн без ПДВ при їх собівартості 63000 грн. Вказати 

кореспонденції рахунків і первинні документи. 

 

Завдання 14.5 

Підприємство А за отримані від підприємства Б напівфабрикати на 87000 

грн без ПДВ видало простий вексель терміном погашення 14 місяців. 

Собівартість напівфабрикатів 53000 грн. Вказати кореспонденції рахунків у 

підприємств А і Б, первинні документи та визначити фінансовий результат. 

 

Рекомендовані джерела: [3, 12, 7, 1, 6]  
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Практичне заняття 15. 

Облік короткострокових зобов’язань  

 

Мета: вивчити порядок обліку короткострокових зобов’язань. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Визначення поняття та класифікацію зобов'язань.  

2. Основні положення розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

3. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками.  

4. Відображення операцій із розрахунків з постачальниками та 

підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Облік короткострокових кредитів банків у національній валюті. 

2. Облік короткострокових кредитів банків у іноземній валюті. 

3. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. 

4. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими. 

5. Облік розрахунків з учасниками. 

6.  Облік розрахунків по авансам одержаним. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 15.1 

ПАТ «Олден» 10 жовтня 2019р. отримав в банку кредит в розмірі 900000 

грн під 24 % річних. Дата повернення кредиту - 10 січня 2020 року. Відсотки 

сплачуються щомісяця десятого числа. 

 

Завдання 15.2 

Підприємство «Світлячок» 10 грудня 20_р. отримало кошти від іншого 

підприємства в розмірі 18000 грн за майбутню поставку готової продукції. 20 

грудня 20_р. відбулась поставка готової продукції на всю суму передоплати. 

Собівартість реалізованої продукції 11000 грн. 
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Завдання 15.3 

Згідно з договором меблева фабрика отримала від постачальника - 

деревообробного комбінату дошки - вартістю 3000 грн., крім того, ПДВ - 600 

грн. 

Завдання: 

1. Зробити бухгалтерські записи з передоплати дощок і їх 

оприбуткування. 

2. Зробити бухгалтерські записи з оприбуткування дощок, заборгованості 

перед транспортною організацією за перевезення дощок від постачальника в 

сумі 400 грн, крім того, ПДВ - 80 грн і з оплати рахунків постачальника та 

транспортної організації. 

 

Завдання 15.4 

АТ «Лотос» на зборах засновників прийняло рішення взяти кредит для 

поточних потреб. Підприємство звернулося до відділення Приватбанку з 

клопотанням про надання кредиту у сумі 100 тис грн строком на 10 місяців. У 

заставу передано будівлю, оцінену в 220 тис грн. Кредитний комітет відділення 

Приватбанку розглянув заяву та подані документи, прийняв позитивне рішення. 

29.09.20_ р. був оформлений кредитний договір, за яким відсотка ставка 

становила 28 % річних за умови щомісячної оплати. Завдання: скласти 

кореспонденцію рахунків за господарськими операціями. 

 

Завдання 15.5. 

За наведеними бухгалтерськими проводками по розрахунках з іноземними 

постачальниками, визначте зміст господарських операцій і поясніть їх 

документальне оформлення. 

 

№ з/п 
Кореспонденція 

№ з/п 
Кореспонденція 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 281 632 6 641 377 

2 377 311 7 945 632 

3 377 641 8 632 312 

4 641 311 9 945 632 

5 281 377 10 791 945 

 

Рекомендовані джерела: [5, 7, 8, 10, 14] 
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Практичне заняття 16. 

Облік довгострокових зобов’язань 

Мета: вивчити порядок обліку довгострокових зобов’язань. Вивчення 

методів і організації ведення обліку довгострокових зобов’язань. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Характеристика довгострокових зобов’язаннь. 

2. Документальне оформлення операцій з довгострокових зобов’язань. 

3. Аналітичний облік зобов’язань за довгостроковими позиками. 

4. Визначення поняття довгострокових зобов’язань. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Облік довгострокових кредитів банків у національній валюті. 

2. Облік довгострокових кредитів банків у іноземній валюті. 

3. Облік відстрочених довгострокових кредитів банків у національній 

валюті. 

4. Облік відстрочених довгострокових кредитів банків у іноземній валюті. 

 

Навчальні завдання 

 

Завдання 16.1 

Підприємство 02 вересня 2019 р. отримало в банку кредит на фінансування 

будівництва приміщення цеху в розмірі 150 тис грн на три роки під 23 % річних. 

Дата повернення кредиту - 2 вересня 2020 р. Відсотки за користування кредитом 

протягом трьох років погашаються щороку в перший робочий день вересня. У 

разі порушення строку погашення кредиту та несвоєчасної сплати відсотків за 

нього кредитним договором передбачено нарахування пені в розмірі 0,05 % за 

кожний день прострочення платежу. 

 

Завдання 16.2 

Підприємство-емітент «Прага» здійснило емісію та продаж облігацій 

номінальною вартістю 40000 грн. 01 січня 2019 року. 

Номінальна ставка відсотка - 10 % річних. 

Термін погашення через 4 роки. 

Витрати на емісію становлять - 1500 грн. 
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Виплата відсотків за облігаціями здійснюється один раз на рік 01 січня. 

 

Завдання 16.3 

За наведеними бухгалтерськими проведеннями по рахунку 52 

«Довгострокові зобов’язання за облігаціями» визначте зміст господарських 

операцій та їх документальне оформлення. 

№ 

з/п 

Кореспонденція № 

з/п 

Кореспонденція 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 31 521 6 521 951 

2 31 522 7 952 521 

3 952 684 8 952 523 

4 522 684 9 684 523 

5 31 521    

 

Завдання 16.4 

В підприємстві «Голд» по рахунку 55 «Інші довгострокові зобов’язання» 

відбулися слідуючи господарські операції. 

1. Одержано фінансову допомогу терміном більше року на зворотній 

основі від Львівської фірми «Світоч». В касу надійшло 10000 грн., а на поточний 

рахунок 40000 грн. 

2. Переведено в склад поточних зобов’язань заборгованість з податків 

після завершення відстрочки - 8000 грн. 

3. Списано в доходи підприємства кредиторську заборгованість, по якій 

минув термін позивної давності - 4000 грн. 

4. Погашено кредиторську заборгованість покупців по довгостроковим 

зобов’язанням грошовими коштами - 9000 грн. 

5. Погашено заборгованість по довгострокових зобов’язаннях за рахунок 

позик банку - 7000 грн. 

 

Завдання 16.5 

Визначити залишок коштів на поточному рахунку на кінець робочого дня. 

Вказати кореспонденції рахунків. Залишок на початок дня становить 40000 грн. 

За день відбулись такі операції: 

 

№ п/п Зміст господарської операції Сума 

1. Повернуто цільове фінансування 6000 

2. Сплачено довгостроковий кредит 28000 

3. Отримано внесок учасника до статутного капіталу 70000 
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4. Отримано емісійний дохід 13000 

5. Передано кошти в касу 20000 

6. Надійшли кошти за претензіями 4000 

7. Проведено з учасниками розрахунки 11000 

8. Проведено розрахунки за соціальним страхуванням 3000 

 

Рекомендовані джерела: [3, 4, 9, 12, 16] 

 

 

Практичне заняття 17. 

Облік праці та її оплати 

 

Мета: знати види і форми оплати праці, порядок нарахування основної та 

додаткової оплати праці, порядок розрахунків по оплаті праці та відображення їх 

в обліку; вміти: нараховувати заробітну плату окремим категоріям працівників, 

складати первинні документи та розрахунково-платіжні відомості та визначати 

суми податків та внесків. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1.Види та форми оплати праці.  

2.Документація з обліку робочого часу та зарплати.  

3. Нарахування заробітної плати. 

4. Синтетичний та аналітичний облік оплати праці. 

5. Складання первинних документів з обліку оплати праці. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Облік внесків, пов’язаних з нарахуванням оплати праці. 

2. Складання розрахунково-платіжної відомості.  

3. Складання зведеної відомості по розрахунках з робітниками та 

службовцями. 

4. Облік короткострокових кредитів банків в національній валюті. 

5. Облік короткострокових кредитів банків в інозеній валюті. 

 

Навчальні завдання 
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Завдання 17.1 

Торговельне підприємство здійснює будівництво комори господарським 

способом. Завдання: зазначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку 

за наведеними господарськими операціями. 

 

Завдання 17.2 

Працівник втратив працездатність з 30 січня по 03 лютого. За останні 6 

місяців він отримав 27600 грн заробітної плати. Допомогу у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю працівнику оплачують у розмірі 60 %, оскільки 

він має страховий стаж до 5 років. 

 

Завдання 17.3 

Працівника прийнято на роботу 10 серпня, страховий випадок настав 20 

серпня, розрахунковим періодом буде період з 10 серпня по 19 серпня включно. 

Якщо працівник втратив працездатність у перший день роботи на 

підприємстві, то за дні хвороби виплачують відповідно до місячної тарифної 

ставки (посадового окладу) працівника на дату настання страхового випадку. 

Середньоденна заробітна плата (для визначення лікарняних) не повинна 

перевищувати максимальної величини для обчислення єдиного соціального 

внеску. 

 

Завдання 17.4 

На основі наведених даних необхідно: 

1. Нарахувати суму відпускних. 

2. Визначити суму утримань та відрахувань, суму зарплати до видачі. 

3. Скласти бухгалтерські проводки. 

Вихідні дані: згідно наказу по підприємству інженеру Васильків В.Р. 

надається чергова відпустка тривалістю 30 календарних днів. 

 

Дані про нараховану заробітну плату за попередні 12 місяців: 

№ з/п Види виплат Сума, грн 

1. Посадовий оклад 72200,00 

2. Доплата за роботу в понадурочний час 595,00 

3. Виробничі премії 850,00 

4. Допомога з тимчасової непрацездатності 864,00 

5. Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік 1050,00 

6. Одноразова матеріальна допомога 570,00 

7. Компенсація за невикористану відпустку 2400,00 
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Завдання 17.5 

Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових 

зобов’язань з ПДВ, якщо перша подія - відвантаження товарів у повному обсязі, 

а друга – повна оплата. 

№ 

п/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума 

грн 
Дт Кт 

1 Реалізовано товар   1200 

2 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ   200 

3 Оплачено товар   1200 

 

Рекомендовані джерела: [6, 7, 8, 9, 11] 

 

 

Практичне заняття 18. 

Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів 

 

Мета: вивчити порядок розрахунків з бюджетом з податків та 

обов’язкових платежів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Визначення податків та обов’язкових платежів.  

2. Види податків та обов’язкових платежів.  

3. Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків з бюджетом з 

податків та обов’язкових платежів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Відображення в обліку розрахунків з бюджетом з податків та 

обов’язкових платежів. 

2. Облік податку на додану вартість. 

3. Облік податкового кредиту. 
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Навчальні завдання 

Завдання 18.1 

Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових 

зобов’язань з ПДВ у зв’язку з реалізацією товарів на умовах 100 % передоплати з 

подальшим відвантаженням товарів у повному обсязі. 

 

Завдання 18.2 

10 січня п.р. на поточний рахунок підприємства «Міла» одержано 18000 

грн від ТОВ «Зоря» під майбутню поставку готової продукції. Відвантаження 

відбулося 30 січня п.р. на всю суму передоплати. Завдання: Необхідно 

відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 18.3 

За даними обліку підприємства «Бавовна» за звітний період наведена 

наступна інформація: 

- відвантажено продукції на суму 12000 грн (у т.ч. ПДВ - 2000 грн); 

- отримано авансовий платіж від покупців на суму 1500 грн (у т.ч. ПДВ - 

250 грн) у зв’язку з чим виписано податкову накладну; 

- перераховано постачальнику (платнику податку на прибуток за 

ставкою 18 %) авансовий платіж за сировину в розмірі 3600 грн (у т.ч. ПДВ 600 

грн) та отримано податкову накладну за даний вид платежу; 

- отримано від інших постачальників матеріалів для виробництва на 

суму 2400 грн (у т.ч. ПДВ - 400 грн); 

- сума податкових амортизаційних відрахувань за період ставила 1300 

грн; 

- інші витрати підприємства - 2950 грн (без ПДВ); 

- авансові внески з податку на прибуток здійснені в розмірі 350 грн. 

Необхідно: 

Розрахувати суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за 

звітний період; 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нарахування та сплату 

податку на прибуток. 

 

Завдання 18.4 

У матері трьох дітей віком до 18 років сума нарахованої заробітної плати 

становить 6000,00 грн. 

Працівник подав заяву на застосування податкової соціальної пільги з 

відповідними документами. 
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Необхідно визначити суму податку на доходи фізичних осіб та відобразити 

на рахунках бухгалтерського обліку нарахування та сплату даного податку. 

 

Завдання 18.5 

Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових 

зобов’язань з ПДВ, якщо перша подія - відвантаження товарів у повному обсязі 

на суму 30000 грн, а друга - повна оплата. 

 

Рекомендовані джерела: [3, 4, 8, 10, 12] 

 

 

 

Практичне заняття 19. 

Облік власного капіталу забезпечення зобов’язань 

 

Мета: знати порядок формування власного капіталу та відображати його в 

обліку; вміти: визначати вид капіталу за економічним змістом, складати 

первинні документи з обліку капіталу та робити записи в облікові регістри. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Визначення, та види власного капіталу. 

2. Оцінка власного капіталу. 

3. Формування та облік статутного капіталу на підприємствах різних форм 

власності. 

4. Формування та облік пайового капіталу. 

5. Формування та облік додаткового капіталу. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Формування та облік резервного капіталу. 

2. Формування та облік вилученого капіталу. 

3. Формування та облік неоплаченого капіталу. 

4. Відображення в обліку руху статутного капіталу. 

5. Відображення в обліку руху пайового капіталу. 
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Навчальні завдання 

Завдання 19.1 

Засновниками акціонерного товариства «Євротур» прийнято рішення 

збільшити розмір статутного капіталу за рахунок додаткових внесків засновників 

на суму 120000 грн. З цією метою було додатково випущено 100000 шт акцій, 

номіналом - 1,20 грн. Внески засновників здійснені в повному обсязі грошовими 

коштами, акції придбано по ціні, вищій за номінал, - по 1,50 грн за акцію. 

Необхідно відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 19.2 

Засновниками товариства встановлено розмір статутного капіталу - 500000 

грн. Вклади засновників становлять: 

- фізична особа має частку в статутному капіталі 10 %, вклад - основні 

засоби - 50000 грн. 

- юридична особа має частку в статутному капіталі 30 %, вклад - 

виробничі запаси - 150000 грн. 

- юридична особа має частку в статутному капіталі 60 %, вклад - грошові 

кошти - 300000 грн. 

Необхідно відобразити операції з формування статутного капіталу на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 19.3 

На основі наведених господарських операцій складіть бухгалтерські 

проводки та поясніть документальне їх оформлення по обліку резервного 

капіталу в підприємстві «Мікротек». 

1. Відповідно до установчих документів, вирішено учасниками 

товариства створити резервний капітал - 100000 грн. 

2. Протягом трьох років підприємство одержувало чистого прибутку 

400000 грн в 2015 році; 730000 грн - 2016 р. і 750000 грн - 2017 р. Відповідно до 

рішення колективу вирішено щорічно відраховувати в резервний капітал 7 % від 

суми чистого прибутку (по законодавству не менше 5 %). 

3. За звітний рік за рахунок резервного капіталу покрито: непередбачені 

витрати на 27000 грн., збитки - 40000 грн, борги підприємства при його 

ліквідації - 65000 грн. 

 

Завдання 19.4 

Засновниками товариства встановлено розмір статутного капіталу - 500000 

грн. Вклади засновників становлять: 

- фізична особа має частку в статутному капіталі 10 %, вклад - основні 
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засоби - 50000 грн. 

- юридична особа має частку в статутному капіталі 30 %, вклад - 

виробничі запаси - 150000 грн. 

- юридична особа має частку в статутному капіталі 60 %, вклад - грошові 

кошти - 300000 грн. 

Необхідно відобразити операції з формування статутного капіталу на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 19.5 

Скласти бухгалтерські проводки на наведені господарські операції. 

Обчислити необхідні суми. Визначити фінансовий результат від продажу 

продукції. Дані для виконання. 

- відвантажено готову продукцію покупцям - 900 грн. 

- відображено суму ПДВ по операції з продажу продукції згідно з чинним 

законодавством. 

- списано дохід від продажу за мінусом ПДВ, 

- оплачено з поточного рахунку витрати по відвантаженню продукції - 48 

грн. 

- одержано грошові кошти на поточний рахунок за відвантажену продукцію - 

900 грн. 

- списано виробничу собівартість продукції - 600 грн. 

- нараховано автопідприємству за доставку продукції – 32 грн. 

- списано витрати на збут, що відносяться до реалізованої продукції. 

нараховано податок на прибуток. 

 

Рекомендовані джерела: [4, 6, 8, 10, 11] 

 

 

Практичне заняття 20. 

Облік неоплаченого капіталу  

Мета: вивчити порядок обліку неоплаченого капіталу. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Сутність вилученого капіталу, як об’єкта обліку. 

2. Облік вилученого капіталу. 

3. Синтетичний і аналітичний облік вилученого і неоплаченого капіталу. 

Завдання для самостійної роботи 
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1. Відображення вилученого капіталу в облікових регістрах та звітності. 

2. Сутність неоплаченого капіталу. 

3. Відображення неоплаченого капіталу в обліку та звітності. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 20.1 

Троє фізичних осіб зареєстрували ТОВ «Плюс». Відповідно до установчих 

документів статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю становить 

40000 грн. Засновниками були здійснені наступні внески: 

- перший - грошові кошти через касу підприємства на поточний рахунок у 

банку у розмірі 15000 грн.;  

- другий - обладнання на суму 20000 грн.;  

- третій – виробничі запаси на суму 5000 грн. 

Відобразити в бухгалтерському обліку операції пов’язані з формуванням 

статутного капіталу. 

 

Завдання 20.2 

Акціонерне товариство продало 100 акцій за ціною 110 грн. за штуку, які 

раніше були викуплені по 120 грн. за акцію. Необхідно відобразити господарські 

операції в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 20.3 

Підприємством отримано у подарунок побутовий холодильник для 

невиробничих потреб вартістю 12000 грн. Холодильник доставлено 

автотранспортом суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою (далі 

- СПДФО) на підставі договору про надання транспортних послуг. Вартість 

доставки - 200 грн. (без ПДВ). 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 20.4 

Розподілити одержаний за звітний період прибуток. Визначити суму 

нерозподіленого прибутку. Скласти бухгалтерські проводки. Дані для 

виконання: 

У звітному періоді одержаний прибуток в сумі 15000 грн. Здійснені наступні 

операції по розподілу прибутку: 

нараховано дивіденди учасникам -15 % 

створено резервний капітал - 10% 

поповнено розмір статутного капіталу - 5%. 

 

Завдання 20.5 

Підприємство «Гора» викупило за грошові кошти 200 власних простих 

акцій по номіналу 20грн. Протягом року 150 із викуплених акцій були продані за 
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ціною 30,50грн., 50 акцій було анульовано. Відобразити вплив даних операцій на 

капітал підприємства. 

 

Рекомендовані джерела: [15, 5, 9, 2, 13] 

 

 

Практичне заняття 21. 

Облік доходів майбутніх періодів 

 

Мета: вивчити суть доходів майбутніх періодів, документування операцій 

і особливості обліку. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Суть доходів майбутніх періодів. 

2. Облік доходів майбутніх періодів. 

3. Відображення доходів майбутніх періодів у звітності. 

4. Облік забезпечень. 

5. Облік забезпечення відпусток. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Додаткове пенсійне забезпечення. 

2. Облік гарантійних зобов’язань. 

3. Облік інших виплат та платежів. 

4. Облік цільового фінансування.  

5. Облік гуманітарної допомоги. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 21.1 

Підириємством-виробником у звітному періоді понесено витрати, пов'язані з 

реалізацією власної продукції. За умовами договору підприємство-виробник 

зобов'язане доставити продукцію до покупця. Підприємство скористалося 

послугами автотранспортного підприємства. Вартість проданої продукції 

становить 18400 грн., у тому числі ПДВ. Витрати, пов'язані з доставкою 

продукції до покупця, склали 340 грн., з ПДВ. 

Фактична собівартість готової продукції склала 1100 грн. 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства-

виробника. Визначити фінансовий результат. 
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Завдання 21.2 

Підприємством роздрібної торгівлі реалізовано товари на суму 120000 грн., у 

тому числі ПДВ. Сума торгової націнки на реалізовані товари, визначеної за 

методом середнього відсотка, становить 18000 грн. 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 21.3 

Необхідно: 

1. Назвати сутність і склад адміністративних витрат. 

2. Визначити величину витрат за місяць і списати їх на фінансові результати. 

3. Відобразити в обліку господарських операцій. 

№ Зміст господарських операцій. Сума Дт Кт 

1 Нараховано з/п адміністрації підприємства. 3000,00   

2 Нараховано обов’язкові страхові збори ?   

3 Нараховано знос обладнання офісу. 200,00   

4 
Відображено витрати на службові 

відрядження. 
100,00   

5 Списано матеріали на ремонт офісу. 590,00   

6 
Списано адміністративні витрати на фін. 

результати. 
?   

 

Завдання 21.4 

Реалізовано нематеріальний актив, продажна вартість якого становить 2400 

грн., у тому числі ПДВ (20%) - 400 грн. За даними бухгалтерського обліку 

первісна вартість нематеріального активу становить 1500 грн., сума накопиченої 

амортизації на дату передачі - 300 грн. 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 21.5 

Підприємством реалізоване приміщення складу. Його первісна вартість - 10 

000 грн., нарахований знос - 2 000 грн. Вартість реалізації -18 000 грн.,  в т.ч. 

ПДВ - 3 000 грн. 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

 

Рекомендовані джерела: [8, 1, 15, 3, 9] 

 

Практичне заняття 22. 

Облік доходів і витрат 

 

Мета: вивчити порядок обліку витрат і доходів. Завдання: вивчення 

методів і організації ведення обліку доходів і витрат. 
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Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Економічна сутність принципу нарахування та відповідності доходів та 

витрат. 

2. Економічна сутність фінансової діяльності. 

3. Класифікації доходів і витрат по видах діяльності. 

4. Облік доходів від реалізації продукції . 

5. Облік доходів від участі в капіталі. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Економічну сутність та класифікацію витрат. 

2.  Групування витрат за економічними елементами. 

3.  Облік матеріальних витрат. 

4.  Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. 

5. Облік амортизації та інших операційних витрат. 

6. Формування та облік собівартості реалізованої продукції. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 22.1 

Підприємство реалізувало автомобіль вітчизняному покупцю: договірна 

вартість продажу автомобіля визначена у розмірі 5400 грн, у т.ч. ПДВ - ? 

- первинна вартість автомобіля становить - 8000 грн; 

- сума нарахованого зносу автомобіля на дату реалізації складає 5000 

грн. 

Завдання: 

1. Відобразити наведену господарську операцію на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

2. Визначити фінансовий результат від реалізації автомобіля. 

3.  

Завдання 22.2 

Підприємство відвантажило покупцю готову продукцію на суму 1800 грн, 

в т.ч. ПДВ - 300 грн. Собівартість готової продукції - 1100 грн. 

Завдання: Відобразити наведену господарську операцію на рахунках 

бухгалтерського обліку, якщо: 

а) перша подія - відвантаження готової продукції; 
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б) перша подія - передоплата. 

 

Завдання 22.3 

Підприємство «Холодтехсервіс» отримало замовлення і передоплату 

послуг по ремонту холодильного обладнання від ПАТ «Лотос». Вартість 

ремонту становить 49800 грн, в т. ч. ПДВ - 8300 грн. 

Завдання: Відобразити наведену господарську операцію на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 22.4 

 Підприємство отримало кредит банку 540000 грн під 24% річних. Термін 

сплати відсотків - останній день кожного місяця, термін погашення кредиту - 3 

місяці. 

Необхідно відобразити наведену господарську операцію на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 22.5 

Реалізовано довгострокові фінансові інвестиції за 800000 грн, балансова 

вартість яких становить 700000 грн. 

Необхідно відобразити суму доходу від реалізації і списання балансової 

вартості інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку. Визначити фінансовий 

результат від реалізації фінансових інвестицій. 

 

Рекомендовані джерела: [1, 7, 10, 15, 16] 

 

 

Практичне заняття 23 

Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

Мета: вивчити порядок обліку фінансових результатів. 

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття, зміст і значення фінансових результатів. 

2. Складові фінансової діяльності підприємства. 

3. Методика процесу визначення остаточних фінансових результатів 

підприємства. 
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4. Класифікаціюяфінансових результатів підприємства. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Характеристика рахунку 79 "Фінансові результати». 

2. Методика визначення та облік фінансових результатів від операційної 

діяльності. 

3. Методика визначення та облік фінансових результатів від фінансової 

діяльності,. 

4. Методика визначення та облік фінансових результатів від іншої 

операційної діяльності. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 23.1 

Підприємство обмінює готову продукцію на виробничі запаси вартістю 

6000 грн. Собівартість переданої продукції становить 4000 грн. 

Завдання: Скласти журнал господарських операцій та визначити 

фінансовий результат. 

 

Завдання 23.2 

За підсумками 2019 р. ПАТ «Креатив» одержало збиток у розмірі 10000 

грн. За підсумками І кварталу 2020 р. ВАТ одержало прибуток у розмірі 50000 

грн. У І кварталі 2019 р. підприємством було виплачено доход (премії) за 

емітованими раніше облігаціями у сумі 1900 грн. Крім того, бухгалтером ВАТ 

»Креатив» була виявлена помилка: вартість оприбуткованих матеріалів у 2019р. 

була завищена на суму 1000 грн. 

Підприємство прибуток І кварталу 2020 р. (30000 грн) спрямувало на 

збільшення резервного капіталу - 6000 грн; на виплату дивідендів - 24000 грн. 

 

Завдання 23.3 

Підприємством реалізоване приміщення складу. Його первісна вартість - 10 

000 грн., нарахований знос - 2 000 грн. Вартість реалізації - 18 000 грн.,  в т.ч. 

ПДВ - 3 000 грн. 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання 23.4 

25 квітня 2020 року оптовим торговельним підприємством відвантажено 

товари на умовах договору купівлі-продажу магазину «Вічний студент» на суму 

36000 грн., в тому числі ПДВ. Собівартість реалізованого товару - 28 000 грн. 

Термін оплати згідно з договором – 3 травня 2020 року. 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 
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Завдання 23.5 

Підприємством-виробником у звітному періоді понесено витрати, пов'язані з 

реалізацією власної продукції. За умовами договору підприємство-виробник 

зобов'язане доставити продукцію покупцю. Підприємство скористалося 

послугами автотранспортного підприємства. 

Вартість проданої продукції становить 38000 грн., у тому числі ПДВ. 

Витрати, пов'язані з доставкою продукції покупцю, склали 340 грн. з ПДВ. 

Фактична собівартість готової продукції склала 20400 грн. 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства-

виробника. Визначити фінансовий результат. 

 

Рекомендовані джерела: [1, 4, 8, 9, 14] 

 

 

Практичне заняття 24. 

Фінансова звітність підприємства 

Мета: вивчити порядок формування фінансових звітів підприємства.  

Засоби навчання: персональний комп'ютер чи ноутбук, офісне програмне 

забезпечення, можливість підключення до Інтернету, лекційні матеріали, план 

рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи, короткі теоретичні 

відомості і методичні вказівки до виконання практичних завдання. 

 

Питання для обговорення 

1. Склад і призначення фінансової звітності. 

2.  Порядок складання фінансової звітності. 

3.  Звітний період і строки подання фінансової звітності. 

4. Склад річної фінансової звітності,. 

5. Вимоги до складання фінансової звітності. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Основні типові форми фінансової звітності 

2. Основні правила складання фінансової звітності. 

3. Основі етапи заповнення Балансу. 

4. Порядок формування консолідованої фінансової звітності. 

 

Навчальні завдання 

Завдання 24.1 

Заповнити ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» ПАТ «МАГ» за 

третій квартал 20п.р. (із додаванням необхідних додаткових рядків за 
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необхідності). Основним видом діяльності підприємства є виробництво харчових 

продуктів, а саме перероблення та консервування фруктів і овочів, середня 

кількість працівників: 60 чол., всі інші обов’язкові загальні дані студент 

наводить самостійно. Інформація про залишки за рахунками активів, капіталу і 

зобов’язань ПАТ «МАГ» на 30 вересня 20 п.р. року наведена у таблиці:№ з/п. 

Сальдо за рахунком Назва рахунку Сума, грн 

311 Поточні рахунки в національній валюті 112000 

301 Готівка в національній валюті 1240 

441 Прибуток нерозподілений 14760 

10 Основні засоби 217200 

20 Виробничі запаси 21600 

66 Розрахунки за виплатами працівникам 7440 

60 Короткострокові позики 1800 

40 Зареєстрований капітал 236700 

483 Благодійна допомога 60 000 

631 
Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками 
10080 

641 Розрахунки за податками 2460 

14 Довгострокові фінансові інвестиції 7200 

131 Знос основних засобів 38520 

69 Доходи майбутніх періодів 2600 

286 
Необоротні активи та групи вибуття, 

утримувані для продажу 
22320 

 

Завдання 24.2 

Заповнити І розділ ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» за 20п.р. та вказати в які терміни такий звіт повинен бути 

зданий до органів Державної служби статистики України та державному 

реєстратору. Підприємство «Сова» (код ЄДРПОУ - 36497125) не є платником 

ПДВ і акцизного збору. Витяг із оборотно-сальдової відомості: 

Витяг із оборотно-сальдової відомості, тис грн: 

- оборот по рахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» - 834,0; 

- оборот по рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» - 30,0; 

- оборот по рахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти» - 

6,6; 

- оборот по рахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів» - 5,7; 

- оборот по рахунку 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних 

активів» - 0,9; 

- оборот по рахунку 731 «Дивіденди одержані» - 6,7; 

- оборот по рахунку 745 «Дохід від безоплатного одержання активів» - 

1,2; 
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- оборот по рахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» - 

418,2; 

- оборот по рахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів - 21,7; 

- оборот по рахунку 92 «Адміністративні витрати - 62,0; 

- оборот по рахунку 93 «Витрати на збут - 32,2; 

- оборот по рахунку 941 «Витрати на дослідження та розробки - 42,5; 

- оборот по рахунку 944 «Сумнівні та безнадійні борги» - 4,9; 

- оборот по рахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» - 0,9; 

- оборот по рахунку 948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» - 30,4; 

- оборот по рахунку 951 «Відсотки за кредит» - 45,8. 

 

Завдання 24.3 

На основі наведених нижче даних про рух грошових коштів ПАТ «МАГ» 

за 20п.р потрібно прямим методом заповнити ф. № 3 «Звіт про рух грошових 

коштів»: 

- залишок коштів на початок року - 80,9 тис грн; 

- виплачено заробітну плату працівникам - 7,6 тис грн; 

- перераховано в бюджет кошти по нарахованому єдиному соціальному 

внеску - 1,9 тис грн; 

- перераховано кошти в погашення зобов’язань за податками та зборами - 

3,5 тис грн 

- отримано кошти від продажу обладнання - 8,6 тис грн; 

- отримано позику в банку - 5 тис грн; 

- отримано дохід від реалізації продукції - 35,3 тис грн; 

- отримано комп’ютер в обмін на вироблені товари - 69,0 тис грн; 

- виплачено дивідендів - 1,5 тис грн; 

- отримано кошти від реалізованих необоротних активів, які 

утримувалися для продажу - 15,5 тис грн; 

- сплачено штраф державній фіскальній службі - 1,1 тис грн; 

- оприбутковано в касу грошові кошти з розрахункового рахунку на 

господарські потреби - 1,6 тис грн; 

- сплачено постачальникам за товарно-матеріальні цінності - 17,1 тис грн; 

- придбано нематеріальний актив шляхом емісії акції - 3,5 тис грн; 

- реалізовано нематеріальний актив - 4,5 тис грн; 

- отримано з бюджету відшкодований ПДВ - 1,5 тис грн; 

- отримано кошти від наданих послуг обслуговуючого господарства ТОВ 

«МАГ» - 2,6 тис грн; 

- витрачено кошти на погашення векселів - 1,6 тис грн; 

Завдання виконувати на типовому бланку. 
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Завдання 24.4 

15.01.2019р. підприємство «Омега» придбало 20000 простих акцій із 50000 

акцій випущених підприємством “Капітал”, як довгострокові інвестиції, 

сплативши по 1,50 грн. за акцію. 

У фінансових звітах за 2019 рік підприємство «Капітал» показало чистий 

прибуток у розмірі 8000 грн., а 31.12.2019 року оголосило і сплатило дивіденди в 

розмірі 35% прибутку. Крім цього підприємство «Капітал» безкоштовно 

отримало необоротних активів на суму 500 грн. 

Навести бухгалтерські проведення та визначити балансову вартість 

довгострокових фінансових інвестицій підприємства «Омега» на 31.12.2019р. 

 

Завдання 24.5 

Державним підприємством придбано за грошові кошти трактор, що був у 

експлуатації. Його купівельна вартість склала 25200 грн., у тому числі ПДВ. 

Витрати на доставку – 78 грн., у тому числі ПДВ. За даними бухгалтерського 

обліку постачальника, первісна вартість трактора становить 30000 грн., сума 

нарахованого зносу (на момент продажу) – 7000 грн. 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку 

постачальника і покупця. 

 

Рекомендовані джерела: [1, 2, 6, 9, 15] 
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4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

ТЕМА 1. Основи побудови фінансового обліку 

 

1. Фінансовий облік поділяється на: 

а) статистичний, управлінський, оперативний; 

б) внутрішньогосподарський, фінансовий, податковий; 

в) бухгалтерський, статистичний, оперативний; 

г) немає правильної відповіді. 

2. За обліковими функціями бухгалтерський облік поділяється на: 

а) податковий, управлінський, оперативний; 

б) управлінський, фінансовий, податковий; 

в) управлінський, фінансовий, оперативний; 

г) господарський, статистичний, оперативно-технічний. 

3. Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені: 

а) Законом України; 

б) Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; 

в) Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку; 

г) Інструкцією Міністерства фінансів України. 

4. В Україні обов’язковим є ведення: 

а) господарського обліку; 

б) бухгалтерського обліку; 

в) управлінського обліку; 

г) немає правильної відповіді. 

5. Назвіть основний вимірник бухгалтерського обліку: 

а) грошовий; 

б) трудовий; 

в) натуральний; 

г) немає правильної відповіді. 

6. Специфічними особливостями бухгалтерського обліку є такі: 

а) терміновість; 

б) безперервний і суцільний характер; 

в) узагальнення інформації виключно у трудових і натуральних вимірника; 

г) всі правильні відповіді. 

7. Які функції виконує бухгалтерський облік: 

а) інформаційну, контрольну, аналітичну; 

б) вибіркову; 

в) адміністративну; 
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г) всі відповіді правильні. 

8. Продовжіть речення: господарська операція - це дія або подія: 

а) яка викликає зміни виключно в структурі активів підприємства; 

б) яка викликає зміни в структурі активів, власного капіталу та зобов’язань 

підприємства; 

в) яка викликає зміни виключно в структурі активів й власного капіталу; 

г) немає повної відповіді. 

9. Що не належить до елементів методу бухгалтерського обліку? 

а) баланс і калькуляція; 

б) оцінка та інвентаризація; 

в) система рахунків і подвійний запис; 

г) немає правильної відповіді. 

10. Вихідне положення теорії бухгалтерського обліку, що визначає всі 

наступні положення, які випливають з його твердження - це: 

а) оцінка; 

б) звітність; 

в) принцип; 

г) подвійний запис. 

 

ТЕМА 2. Загальна характеристика бухгалтерського обліку та 

фінансового обліку як одного із його видів 

 

1. За можливість виконувати на основі даних бухгалтерського обліку 

перевірку прийнятих управлінських рішень господарського характеру 

відповідає:  

а) оцінювальна функція; 

б) аналітична функція;  

в) інформаційна функція; 

г) контрольна функція; 

2. За забезпечення користувачів даними бухгалтерського обліку, які 

необхідні їм для прийняття рішень відповідає: 

а) аналітична функція; 

б) контрольна функція; 

в) інформаційна функція; 

г) оцінювальна функція. 

3. До вимог, які ставляться користувачами бухгалтерської інформації 

не включають: 

а) точність; 

б) доступність; 
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в) повне висвітлення; 

г) порівнянність показників обліку з показниками бізнес-плану. 

4. Першими чинниками побудови бухгалтерського обліку є: 

а) об’єкт та суб’єкт; 

б) предмет та об’єкт; 

в) об’єкт та метод; 

г) предмет та метод. 

5. Другим чинником побудови бухгалтерського обліку є: 

а) фінансовий характер облікового процесу; 

б) кібернетичний характер облікового процесу; 

в) аналітичний характер облікового процесу; 

г) об’єкт та метод. 

6. Важливим фактором побудови фінансового обліку на підприємстві 

є: 

а) система затрат; 

б) чисельність працюючих; 

в) податкова система; 

г) система обов’язкових платежів та внесків. 

7. Суцільна реєстрація господарських фактів за хронологічними та 

системними ознаками відноситься до: 

а) управлінського обліку; 

б) внутрішньогосподарського; 

в) фінансового; 

г) статистичного обліку. 

8. Облікові реєстри, в яких відображено стан та зміни стану майна, 

явищ та процесів відносяться до: 

а) початкового обліку; 

б) результативного обліку; 

в) поточного обліку; 

г) підсумкового обліку. 

9. Управлінський облік не вирішує таких завдань: 

а) складання прогнозу про фінансовий стан підприємства на перспективу; 

б) фінансова оцінка альтернативних варіантів розвитку підприємства, які 

запропонувала дирекція; 

в) визначення прибутку або збитку підприємства та складання відповідної 

звітності; 

г) визначення очікуваного надходження від тієї чи іншої господарської 

діяльності. 

10. Активи - це: 
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а) ресурси, яким притаманна вартість і якими володіє підприємство або 

громадянин;  

б) майно, якому не притаманна вартість; 

в) капітал, зобов’язання підприємства різним фізичним та юридичним 

особам;  

г) джерело утворення пасивів. 

11. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких 

основних принципах: 

а) обачність;  

б) безперервність;  

в) автономність;  

г) усі наведені вище. 

12. Метою ведення бухгалтерського обліку є: 

а) надання інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття 

управлінських рішень;  

б) управління підприємством; 

в) отримання статистичної інформації;  

г) складання податкових декларацій. 

13. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні здійснюється з метою: 

а) створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку;  

б) створення єдиних правил складання фінансової звітності;  

в) удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

г) усіх вище перелічених позицій. 

14. Орган, який затверджує Положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку: 

а) Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів 

України; 

б) Міністерство фінансів України; 

в) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України; 

г) Кабінет Міністрів України. 

15. За організацію бухгалтерського обліку на підприємстві 

відповідає: 

а) головний бухгалтер; 

б) фінансовий директор; 

в) власник або уповноважена ним особа; 

г) усі наведені вище. 

16. Форми організації бухгалтерського обліку: 

а) створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; 



70 

 

 

б) самостійне ведення бухгалтерського обліку власником підприємства; 

в) ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку аудиторською 

фірмою; 

г) усі вище перелічені. 

17. За несвоєчасне складання первинних документів відповідають: 

а) особи, які склали ці документи;  

б) особи, які підписали ці документи; 

в) особи, які склали та підписали ці документи; 

г) особи, які перевірили ці документи. 

18. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік на підприємстві 

ведеться згідно з: 

а) Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;  

б) Галузевими положеннями; 

в) Листами Державної податкової адміністрації України;  

г) Жодна відповідь не є правильною. 

19 Компонентом фінансової звітності є: 

а) Примітки до фінансових звітів; 

б) Аудиторський висновок; 

в) Звернення Ради директорів до акціонерів; 

г) Проспект емісії. 

20. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності 

визначаються: 

а) Законом України № 996;  

б)П(С)БО 1;  

в) П(С)БО 2; 

г) П(С)БО 5. 

21. У Плані рахунків клас рахунків визначає: 

а) перша (одна) цифра коду; 

б) дві цифри;  

в) три цифри; 

г) варіант а та б. 

22. Підприємство самостійно не обирає: 

а) облікову політику підприємства; 

б) форму обліку з використанням регістрів обліку; 

в) форми фінансової звітності; 

г) порядок обробки облікової інформації. 

23. За порушення в професійній сфері бухгалтер як найманий 

працівник може бути притягнутий до: 

а) дисциплінарної відповідальності; 
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б) матеріальної; 

в) адміністративної; 

г) усіх вище перелічених. 

24. Облікова політика підприємства не змінюється: 

а) якщо змінюються статутні вимоги; 

б) Якщо зміни забезпечать достовірне відображення операцій у фінансовій 

звітності; 

в) за змінами, внесеними МФУ в П(С)БО; 

г) за подій або операцій, які не відбувалися на підприємстві раніше. 

25. Інформацію про зміни у власному капіталі підприємства 

містить: 

а) Баланс; 

б) Звіт про фінансові результати; 

в) Звіт касира; 

г) жодна з наведених позицій. 

 

ТЕМА 3. Організація облікового процесу 

 

1. Не є обов’язковими реквізитами документа: 

а) назва документа; 

б) дата і місце складання; 

в) назва підприємства; 

г) умови здійснення операції. 

2. Графік документообігу містить: 

а) перелік робіт зі складання, перевірки й обробки документів, що 

виконуються підрозділами і конкретними виконавцями із зазначенням термінів 

виконання і взаємозв’язку відповідних робіт; 

б) терміни передачі документів контрагентам; 

в) терміни підписання документів; 

г) інші відомості. 

3. До бухгалтерських документів пред’являють наступні вимоги: 

а) наявність обов’язкових реквізитів; 

б) чітка відповідність уніфікованим документам; 

в) обов’язкове заповнення всіх передбачених рядків; 

г) наявність узгодження з керівництвом підприємства. 

4. Документообіг включає наступні основні стадії: 

а) складання і обробку документа; 

б) створення або отримання документів, перевірку, обробку і передачу 

документів до архіву; 
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в) обробку документа і передачу його до архіву; 

г) аналіз документа. 

5. Основним видом носіїв облікової інформації на етапі первинного 

обліку є: 

а) облікові регістри; 

б) фінансова звітність; 

в) первинний документ; 

г) статистична звітність. 

6. Документопотоком є: 

а) послідовність створення документа; 

б) сукупність операцій з передачі даних з одного робочого місця на інше, 

які фіксують на декількох носіях облікової інформації; 

в) сукупність операцій із заповнення документа; 

г) перелік дій з обробки документа. 

7. На етапі підсумкового обліку використовують наступні види 

носіїв: 

а) первинні документи; 

б) фінансова звітність; 

в) облікові регістри; 

г) службові записки. 

8. Документообіг це: 

а) впорядкований процес руху документів і виконання різноманітних 

облікових процедур з моменту їх отримання (створення) до моменту передачі в 

архів; 

б) послідовність дій із створення документа; 

в) передача документа з однієї ділянки на іншу; 

г) передача документів контрагентами. 

9. На етапі поточного обліку використовуються наступні форми 

відображення облікової інформації: 

а) первинні документи; 

б) облікові регістри і розрахункові таблиці; 

в) фінансова звітність; 

г) статистична звітність. 

10. Обліковий процес як технологічна сукупність складається з 

наступних етапів: 

а) первинного, подальшого; 

б) проміжного, поточного; 

в) первинного, підсумкового; 

г) первинного, поточного, підсумкового. 
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ТЕМА 4. Облік грошових коштів 

 

1. Передано готівку з каси в банк: 

а) Д-т 31 - К-т 30; 

б) Д-т 30 - К-т 31; 

в) Д-т 50 - К-т 10. 

2. Грошові кошти відображаються в балансі у складі: 

а) необоротних активів; 

б) оборотних активів; 

в) власного капіталу; 

г) поточних зобов’язань. 

3. До складу грошових коштів не включаються: 

а) кошти на рахунках у банку; 

б) кошти, які обмежені у використанні протягом поточного періоду; 

в) касова готівка. 

4. Виявлені надлишки грошових коштів оприбутковуються: 

а) до каси; 

б) на поточний рахунок; 

в) на фінансові результати; 

г) не відшкодовуються. 

5. Банки відкривають своїм клієнтам рахунки відповідно до: 

а) Інструкції НБУ № 7; 

б) Інструкції НБУ № 492; 

в) Постанову НБУ № 21. 

6. Аналітичний облік на рахунку 31 «Рахунки в банках» 

здійснюється: 

а) за виписками банку; 

б) платіжними дорученнями; 

в) рахунком-фактурою; 

г) акредитивом. 

7. Аналітичний облік на рахунку 30 «Готівка» ведеться: 

а) за центрами відповідальності; 

б) первинними документами; 

в) звітами касира; 

г) касовою книгою. 

8. Ліміт каси для кожного підприємства встановлюється: 

а) податковою інспекцією; 

б) директором, головним бухгалтером; 

в) банком. 
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9. Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі: 

а) прибуткового касового ордера; 

б) чекової книжки; 

в) касової книги. 

10. Усі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві 

відображаються: 

а) у касовій книзі; 

б) журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів; 

в) платіжній відомості; 

г) чеку. 

 

ТЕМА 5. Облік дебіторської заборгованості 

 

1. Бухгалтерський запис Д-т 949, К-т 372 означає: 

а) відображення недостачі матеріальних цінностей у підзвітної особи; 

б) списання недостачі матеріальних цінностей; 

в) відображення виданого підзвітній особі і неповернутого в строк авансу; 

г) списання неповернутих підзвітних сум. 

2. Компанією реалізовано продукції на 10000 грн і отримано вексель 

номінальною вартістю 10000 грн під 8% річних строком погашення 60 днів. 

Яку суму відсотків отримає підприємство в момент погашення векселя? 

а) 133 грн; 

б) 800 грн; 

в) 244 грн. 

3. В якому Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку викладено 

методичні основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості: 

а) П(С)БО 10; 

б) НП(С)БО 1; 

в) П(С)БО 9; 

г) П(С)БО 20. 

4. Дебіторську заборгованість за термінами можна поділити: 

а) на поточну і довгострокову; 

б) на сумнівну і безнадійну; 

в) немає правильної відповіді; 

г) правильні відповіді наведено в а) та б). 

5. Довгострокова дебіторська заборгованість - це: 

а) сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не 

виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 

місяців з дати балансу; 
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б) сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, строк 

позовної давності якої минув; 

в) сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка 

виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 

місяців з дати балансу; 

г) немає правильної відповіді. 

6. Поточна дебіторська заборгованість - це: 

а) сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального 

операційного циклу або буде погашена протягом 16 місяців; 

б) сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального 

операційного циклу або буде погашена протягом 6 місяців; 

в) сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального 

операційного циклу або буде погашена протягом 11 місяців 15 днів; 

г) немає правильної відповіді. 

7. У фінансовому обліку покупцями визначаються: 

а) люди, які мають гроші на купівлю товарів; 

б) фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги); 

в) особи, які є учасниками ринку; 

г) немає правильної відповіді. 

8. Для обліку товарної та нетоварної поточної дебіторської 

заборгованості використовують такі рахунки 3-го класу Плану рахунків 

бухгалтерського обліку: 

а) рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовникам»; 

б) рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»; 

в) рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»; 

г) всі наведені вище. 

9. Підставою для здійснення розрахунків із покупцями є: 

а) усна домовленість керівника; 

б) договір; 

в) участь бухгалтера в прийняті рішення. 

10. Продаж товарів, робіт або послуг відображається записом: 

а) Д-т 36 - К-т 70; 

б) Д-т 36 - К-т 71; 

в) Д-т 36 - К-т 72; 

г) Д-т 36 - К-т 73. 

 

ТЕМА 6. Облік основних засобів 

 

1. Підприємство «Сфера» обміняло трактор на вантажівку, 
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здійснивши доплату в сумі 10,0 тис грн. Залишкова вартість трактора 24,0 

тис грн, справедлива вартість - 32,0 тис грн. Залишкова вартість 

вантажівки - 30,0 тис грн, знос - 8,0 тис грн. Чому дорівнює первісна 

вартість вантажівки, отриманої підприємством «Сфера»: 

а) 24,0 тис грн; 

б) 32,0 тис грн; 

в) 42,0 тис грн. 

2. Первісна вартість обладнання на 21 вересня 20 р. становила 20,0 

тис грн, а амортизація - 14,0 тис грн. Справедлива вартість обладнання на 

цю дату становила 24,0 тис грн. Підприємство прийняло рішення 

переоцінити обладнання. Чому буде дорівнювати переоцінена за П(С)БО 7 

сума зносу обладнання на 21 вересня 20 _р.: 

а) 5,6 тис грн; 

б) 16,8 тис грн; 

в) 24,0 тис грн; 

г) 8,0 тис грн. 

3. Що розуміють під справедливою вартістю основних засобів: 

а) залишкову вартість; 

б) відновлювану вартість; 

в) ринкову вартість; 

г) балансову залишкову з урахуванням витрат на оновлення основних 

засобів. 

4. Що з переліченого нижче не є основними засобами: 

а) будівля; 

б) станок; 

в) багаторічні насадження; 

г) грошові кошти. 

5. Яка з відображених в обліку операцій із введення в експлуатацію 

об’єкта основних засобів, побудованого підприємством господарським 

способом, є правильною? 

а) Д-т 121 - К-т 154; 

б) Д-т 103 - К-т 151; 

в) Д-т 10 - К-т 37; 

г) Д-т 10 - К-т 46. 

6. Знос необоротних активів це: 

а) сума амортизації об’єкта необоротних активів з початку їх корисного 

використання; 

б) сума коштів переданих у резервний фонд підприємства; 

в) витрати пов’язані із ремонтними роботами основних засобів; 
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г) сума коштів пов’язаних з ліквідацією основних засобів. 

7. Підприємство придбало та ввело в експлуатацію станок, первісна 

вартість якого - 20000 грн. Передбачуваний термін корисного використання 

станка - 4 роки. Для нарахування амортизації обрано прямолінійний метод. 

Ліквідаційна вартість (за оцінкою підприємства) становить 512 грн. Чому 

дорівнює місячна сума амортизації: 

а) 1009 грн; 

б) 502 грн; 

в) 406 грн; 

г) 383 грн. 

8. Якою проводкою відображається факт передачі об’єкта основних 

засобів покупцю при його реалізації? 

а) Д-т 31 - К-т 972; 

б) Д-т 361 - К-т 742; 

в) Д-т 361 - К-т 26; 

г) Д-т 371 - К-т 746. 

9. Який з перелічених методів не належить до методів нарахування 

амортизації: 

а) прямолінійний; 

б) індексний; 

в) кумулятивний; 

г) виробничий. 

 

ТЕМА 7. Облік нематеріальних активів 

 

1. До первісної вартості придбаного нематеріального активу не 

включаються: 

а) вартість придбання; 

б) мито; 

в) непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню; 

г) витрати на оплату відсотків за кредит банку. 

2. ПАТ «Мрія» отримало від ПрАТ «Лада» патент на винахід в обмін 

на певний обсяг випуску акцій. Які будуть проводки з приводу отримання 

патенту: 

а) Д-т 154 - К-т 46; Д-т 124 - К-т 154; 

б) Д-т 154 - К-т 377; Д-т 124 - К-т 154; 

в) Д-т 124 - К-т 377; 

г) Д-т 124 - К-т 132. 

3. Який процес відображається проведенням Д-т 124 - К-т 154: 
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а) зарахування нематеріального активу на Баланс підприємства; 

б) відображення витрат, пов’язаних із виготовленням нематеріальних 

активів; 

в) придбання нематеріальних активів; 

г) вилучення нематеріальних активів. 

4. Підприємство придбало програмне забезпечення для ведення 

бухгалтерського обліку на комп’ютері за 5000 грн. Через рік було куплено 

додатково ще 2 модулі за 1000 грн, які розширили можливості програмного 

забезпечення. Якщо сума амортизації становила за перший рік 

використання 500 грн, то яка буде балансова вартість цього 

нематеріального активу на кінець року: 

а) 1000; 

б) 4500; 

в) 5500; 

г) 6500. 

5. Нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між 

балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як 

цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання 

кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів робіт, 

послуг, нових технологій тощо - це визначення: 

а) нематеріального активу; 

б) негативного гудвілу; 

в) гудвілу. 

6. Чи можна застосувати інститут гудвілу до бізнесу, що провадиться 

без утворення юридичної особи, тобто підприємцем - фізичною особою? 

а) можна; 

б) не можна; 

в) можна в окремих випадках, які передбачені чинним законодавством. 

7. Нарахування амортизації нематеріальних активів 

адміністративного призначення відображаються в обліку: 

а) Д-т 443 - К-т 133; 

б) Д-т 133 - К-т 92; 

в) Д-т 92 - К-т 133; 

г) Д-т 791 - К-т 133. 

8. Ліквідація програмного забезпечення на підприємстві 

відображається в обліку записом: 

а) Д-т 133 - К-т 125; Д-т 976 - К-т 125; 

б) Д-т 131 - К-т 106; Д-т 976 - К-т 106; 

в) Д-т 131 - К-т 106; Д-т 972 - К-т 106; 
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г) Д-т 131 - К-т 125; Д-т 92 - К-т 125. 

9. Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих внаслідок 

обміну, дорівнює: 

а) первісній вартості переданого об’єкта; 

б) залишковій вартості переданого об’єкта; 

в) балансовій вартості переданого об’єкта; 

г) ринковій вартості переданого об’єкта. 

10. Який метод нарахування амортизації нематеріальних активів 

використовують найчастіше на підприємствах України: 

а) метод прямолінійного списання; 

б) метод зменшення залишкової вартості; 

в) метод прискореного зменшення залишкової вартості; 

г) кумулятивний 

 

ТЕМА 8. Облік виробничих запасів 

 

1. Яке П(С)БО регулює облік запасів: 

а) 7; 

б) 9; 

в) 10. 

2. Запаси зараховуються на баланс підприємства: 

а) за ринковою вартістю; 

б) первісною вартістю; 

в) залишковою вартістю; 

г) будь-якою з названих вартостей. 

3. Облік запасних частин ведеться на рахунку: 

а) 22; 

б) 203; 

в) 207; 

г) 28. 

4. На рахунку 26 ведеться облік: 

а) виробничих запасів; 

б) товарів; 

в) готової продукції; 

г) свій варіант відповіді. 

5. Вибуття запасів за методом ФІФО передбачає їх облік: 

а) за ідентифікованою собівартістю; 

б) нормативною собівартістю; 

в) свій варіант відповіді. 
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6. У січні придбано 20 одиниць запасів по 35 грн., у лютому - 15 по 27 

грн, у березні - 30 по 29 грн. У квітні було реалізовано 33 одиниці. 

Собівартість запасів на кінець квітня за методом середньозваженої 

собівартості становить: 

а) 972 грн; 

б) 924 грн; 

в) 1024 грн. 

7. Надходження запасів відображається за: 

а) Д-т 20; 

б) К-т 20; 

в) Д-т 10; 

г) Д-т 15. 

8. Що означає бухгалтерський запис Д-т 23 - К-т 201? 

а) видача матеріалів на виробництво; 

б) використання матеріалів у виробництві; 

в) списання матеріалів на загальновиробничі або загальногосподарські 

потреби. 

9. Результат дооцінки матеріалів відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а) Д-т 719 - К-т 20; 

б) Д-т 20 - К-т 41; 

в) Д-т 41 - К-т 20. 

10. Списання нестач МШІП виявлених при інвентаризації та 

визначенні винних осіб відображається бухгалтерським проведенням: 

а) Д-т 375 - К-т 22; 

б) Д-т 22 - К-т 375; 

в) Д-т 372 - К-т 22 

 

ТЕМА 9. Облік сировини і матеріалів 

 

1. Який рахунок в Плані рахунків призначений для обліку сировини 

та матеріалів: 

а) рахунок 204; 

б) рахунок 201; 

в) рахунок 106; 

г) рахунок 12. 

2. Які три показники є обов’язковими у всіх первинних документах, 

що відображають у бухгалтерському обліку наявність і рух запасів: 

а) найменування; 
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б) ціна; 

в) одиниця вимірювання; 

г) усі вище перераховані. 

3. До виробничої собівартості запасів включають: 

а) сума додаткових матеріальних витрат; 

б) сума прямих матеріальних витрат; 

в) сума додаткових витрат на оплату праці; 

г) немає правильної відповіді.  

4. Процес надходження матеріалів від постачальника відображається 

записом: 

а) дт 201  кт 361; 

б) дт 361  кт 201; 

в) дт 201  кт 631; 

г) дт 28    кт 631; 

5. П(С)БО передбачені такі методи вибуття запасів: 

а) ФІФО, метод середньозваженої собівартості; 

б) метод ідентифікованої собівартості, метод нормативних витрат, ціни 

продажу.  

в) всі вище перераховані методи. 

г) ЛІФО, прямолінійний, виробничий методи. 

6. Надходження матеріалів на підприємство від постачальника 

оформляється наступними первинними документами: 

а) прибутковим ордером: 

б) накладною, податковою накладною:  

в) вимогою, лімітно-забірною карткою. 

г) інвентарний опис, матеріальний звіт; 

7. Інформацію про надходження та вибуття товарно-матеріальних 

цінностей за весь період містить: 

а) лімітно-забірна картка; 

б) накладна вимога; 

в) матеріальний звіт; 

г) картка складського обліку матеріалів. 

8. Метод ФІФО базується на: 

а) оцінці запасів за середніми цінами; 

б) оцінці запасів за цінами перших надходжень; 

в) оцінці запасів за цінами останніх надходжень 

г) оцінці запасів за цінами майбутніх надходжень. 

9. Метод ідентифікованої собівартості передбачає: 
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а) оцінку запасів по кожній одиниці, діленням сумарної вартості на 

сумарну кількість залишку запасів на початок періоду та одержаних за період 

запасів;  

б) оцінку запасів, то відпускаються для спеціальних замовлень і проектів;  

в) застосування підприємством середнього відсотка торгової націнки; 

г) базується на припущені, що запаси використовуються у послідовності 

відповідно до їх надходження. 

10. Яким бухгалтерським проведенням буде відображено списання 

матеріалів внаслідок стихійного лиха: 

а) Дт 746  Кт 201; 

б) Дт 946  Кт 201; 

в) Дт 201  Кт 99; 

г) Дт 99    Кт 201; 

11. Інформація про рух запасів підприємства «Майстер» така: 

Показник Кількість, од. Ціна за одиницю, грн. 

Залишок на 01.03. 800 11,00 
Придбано 05.03. 1300 12,00 
Придбано 19.03. 500 13,00 
Вибуло 22.03. 1700  
Якщо підприємство використовує метод ФІФО, собівартість залишку 

запасів станом на 31.06 становитиме:  

а) 9900 грн;  

б) 10800 грн;  

в) 11300 грн;  

г) 11700 грн. 

12. Інформація про рух запасів підприємства «Майстер» така: 

Показник Кількість, од. Ціна за одиницю, грн. 

Залишок на 01.03. 800 11,00 
Придбано 05.03. 1300 12,00 
Придбано 19.03. 500 13,00 
Вибуло 22.03. 1700  

Якщо підприємство використовує метод середньозваженої 

собівартості, собівартість запасів що вибули 22.06., становитиме? 

а) 19 600 грн; 

б) 20 100 грн; 

в) 21 000 грн; 

г) 20 196 грн. 

13. На підставі наведеної інформації визначити, яка сума буде 

відображена підприємством як собівартість реалізованих товарів у звіті про 
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фінансові результати за І квартал 200  року? Запаси товарів підприємства 

складають: на 01.01.200_р. - 45000грн.; придбано за І квартал - 62000 гри.: 

списано як непридатні до реалізації - 17000 грн.; на 01.04.200 __р. - 15 000 грн. 

а) 109 000 грн; 

б) 75 000 грн; 

в) 139 000 грн: 

г) 64 000 грн. 

14. Страхування матеріалів відображається наступним записом: 

а) Дт 201  Кт 651; 

б) Дт 655  Кт 201; 

в) Дт 15   Кт 655; 

г) Дт 201  Кт 655. 

15. Собівартість реалізованої сировини в обліку відображається 

записом: 

а) Дт 201  Кт 631; 

б) Дт 943  Кт 201; 

в) Дт 92   Кт 201; 

г) Дт 201  Кт 943. 

 

ТЕМА 10. Облік витрат виробництва 

 

1. Витрати, що пов’язані з основною діяльністю підприємства, а 

також іншими видами діяльності, які не є витратами інвестиційної чи 

фінансової діяльності називаються: 

а) довгостроковими фінансовими інвестиціями; 

б) операційними витратами; 

в) капітальними інвестиціями. 

2. Спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які втілюють 

у собі минулу працю - це 

а) витрати виробництва; 

б) довгострокові фінансові інвестиції; 

в) капітальні інвестиції. 

3. Витрати, величина яких змінюється пропорційно зміні обсягу 

виробництва називаються: 

а) постійними; 

б) одноелементними; 

в) змінними. 

4. За дебетом рахунку 23 «Виробництво» відображаються. 
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а) види виробництв, статті витрат і види або групи продукції, що 

виробляється; 

б) вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом 

готової продукції; 

в) прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати; 

г) собівартість виготовлених у допоміжних виробництвах виробів, робіт, 

послуг. 

5. З виробництва на склад надійшла готова продукція: 

а) Д-т 23 - К-т 26; 

б) Д-т 26 - К-т 201; 

в) Д-т 26 - К-т 23; 

г) немає правильної відповіді. 

6. Який метод калькуляції передбачає попереднє визначення 

фактичної собівартості виготовленої продукції на підставі діючих норм? 

а) позамовний; 

б) попередільний; 

в) нормативний; 

г) всі відповіді правильні. 

7. За часом складання калькуляції поділяють на: 

а) періодичні, індивідуальні, проміжні; 

б) звітні, попередні; 

в) звітні, періодичні, проміжні, попередні. 

8. Що означають записи: 

а) покупцем повернуто готову продукцію; 

б) реалізована готова продукція покупцям і одночасно списана собівартість 

готової продукції; 

в) покупцем акцептовано платіж за реалізовану продукцію; 

г) правильної відповіді не вказано. 

9. Списання матеріальних ресурсів на виправлення браку 

відображається проведенням: 

а) Д-т 24 - К-т 23; 

б) Д-т 24 - К-т 20; 

в) Д-т 24 - К-т 37; 

г) Д-т 24 - К-т 68. 

10. Продукція, яка за своєю якістю не відповідає встановленим 

стандартам чи технічним умовам називається: 

а) готовим виробом; 

б) напівфабрикатом; 

в) браком; 
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г) немає правильної відповіді. 

 

ТЕМА 11. Облік палива та готової продукції 

 

1. Готова продукція - це: 

а) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання 

їх у процесі виробництва, очікуваний строк корисного використання яких більше 

одного року;. 

б) активи , які утримуються підприємством з метою збільшення 

прибутку, зростання вартості капіталу; 

в) конкретні вироби, що пройшли всі стадії технологічної обробки, 

відповідають встановленим стандартам чи технічним умовам, прийняті відділом 

технічного контролю і здані на склад або безпосередньо замовнику;  

г) матеріальні цінності, які придбані (одержані) та знаходяться на 

підприємстві з метою наступного продажу. 

2.  За формою готова продукція класифікується як: 

а) готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво;  

б) основна, побічна, супутня;  

в) проста та складна;  

г) уречевлення, як результат виконаних робіт чи наданих послуг. 

3.  Готова продукція обліковується на підприємствах за: 

а) місцями її зберігання; 

б) окремими видами у встановлених одиницях виміру; 

в) місцями її виготовлення; 

г) варіант а та б. 

4.  Відпуск продукції з виробництва та передачі її на склад 

оформляється: 

а) накладними, актами приймання, приймально-здавальними 

документами; 

б) актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів; 

в) інвентарною карткою обліку основних засобів; 

г) матеріальним ярликом та матеріальним звітом. 

5.  В бухгалтерському балансі залишки готової продукції  

відображаються за: 

а) плановою собівартістю; 

б) фактичною виробничою собівартістю; 

в) чистою вартістю реалізації; 

г) немає правильної відповіді. 
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6.  Готова продукція призначено для власних потреб оприбуткована 

як матеріали відображається записом: 

а) Дт 26   Кт 23; 

б) Дт 20   Кт 23; 

в) Дт 20   Кт 26; 

г) Дт 23   К26. 

7. Нестача виявлена при інвентаризації готової продукції, віднесена на 

винну особу відображається записом:  

а) Дт 26  Кт 375; 

б) Дт 20  Кт 375; 

в) Дт 375  Кт 27; 

г) Дт 375  Кт 26. 

8. Калькуляція - це: 

а) вартісне вираження господарських засобів; 

б) узагальнення економічної інформації про господарську діяльність 

підприємства на певну дату; 

в) обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг);  

г) перевірка наявності ТМЦ і грошових коштів шляхом перерахування, 

зважування, обміру й оцінки всіх залишків господарських засобів і порівняння з 

даними бухгалтерського обліку. 

9. За часом складання калькуляція поділяється на: 

а) кошторисні та нормативні; 

б) виробничі та галузеві; 

в) періодичні та індивідуальні; 

г) загальні та за центрами витрат. 

10. За характером виробництва калькуляція поділяється на: 

а) планові та звітні;  

б) повні та внутрішньогосподарські;  

в) періодичні та проміжні; 

г) загальні та за центрами витрат. 

11. До собівартості виготовлених підприємством активів не 

включаються: 

а) паливо та енергія на технологічні цілі;  

б) додаткова заробітна плата виробничих працівників; 

в) витрати на управління підприємством; 

г) витрати внаслідок технічного неминучого браку. 

12. До якої статті калькуляції можна включити втрати від знецінення 

запасів: 

а) сировина та матеріали; 
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б) зворотні відходи; 

в) загальновиробничі витрати; 

г) інші операційні витрати. 

13. Який метод здійснює пооб’єктний облік витрат та калькуляції 

собівартості продукції за окремим індивідуальним замовленням: 

а) попередільний; 

б) позамовний; 

в) нормативний; 

г) пооб’єктний. 

14 Собівартість реалізованої продукції складається з: 

а) понаднормових виробничих витрат;нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат; 

б) виробничої собівартості продукції, реалізованої протягом звітного 

періоду; 

в) усі вище перераховані. 

15. Списання нерозподілених постійних витрат відображається 

записом: 

а) Дт 23   Кт 91; 

б) Дт 91   Кт 901; 

в) Дт 901 Кт 91; 

г) Дт 901 Кт 23. 

16. Собівартість реалізації готової продукції відображається 

записом: 

а) Дт 791   Кт 901; 

б) Дт 901   Кт 791; 

в) Дт 901   Кт 26; 

г) Дт 26     Кт 901. 

17.  За властивостями калькуляційного об’єкта калькуляція 

поділяється на: 

а) планову та кошторисну; 

б) нормативну та звітну; 

в) загальну та за центрами витрат; 

г) періодичну та проміжну. 

18. Калькуляцію собівартості продукції (робіт, послуг) умовно можна 

поділити на: 

а) два етапи; 

б) три етапи; 

в) чотири етапи; 

г) шість етапів. 
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19. Склад витрат, що включаються до собівартості реалізованої 

продукції регулюється: 

а)  Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»; 

б)  П(С)БО 9; 

в) П(С)БО 15; 

г)  П(С)БО 16. 

20. Не включаються до виробничої собівартості продукції і списуються 

на витрати періоду в якому вони були здійснені: 

а) витрати на зберігання; 

б) витрати на збут; 

в) адміністративні витрати; 

г) усі вище перераховані. 

 

ТЕМА 12. Облік поточних фінансових інвестицій 

 

1. За формою вкладень довгострокові інвестиції поділяються на: 

а) довгострокові; 

б) позикові; 

в) поточні; 

г) пайові. 

2. Фінансові інвестиції в балансі входять до розділу: 

а) оборотні активи; 

б) необоротні активи; 

в) витрати майбутніх періодів; 

г) довгострокові зобов’язання; 

д) немає правильної відповіді. 

3. Виберіть визначення, які стосуються довгострокових фінансових 

інвестицій (пайових): 

а) приносять дохід у вигляді відсотків; 

б) приносять дохід у вигляді дивідендів; 

в) утримуються інвестором до строку погашення; 

г) не мають встановленого терміну обігу. 

4. Залежно від чого ведеться бухгалтерський облік фінансових 

інвестицій? 

а) змісту операцій; 

б) методу; 

в) місцезнаходження фінансових інвестицій; 

г) ознак? 
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5. За дебетом рахунка 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

відображають: 

а) їх вибуття; 

б) вартість; 

в) собівартість; 

г) одержання дивідендів від об’єкта інвестування. 

6. Якими записами оприбутковуються надлишки фінансових 

інвестицій: 

а) Д-т 14 - К-т 46; 

б) Д-т 975 - К-т 14; 

в) Д-т 14 - К-т 421; 

г) Д-т 14 - К-т 35. 

7. До фінансових інвестицій, що надають право власності належать: 

а) боргові цінні папери; 

б) довгострокові векселі; 

в) внески до статутного капіталу. 

8. Інвестиційна діяльність - це: 

а) операції з грошовими коштами; 

б) сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо 

реалізації інвестицій; 

в) операції з кредитування перспективних підприємств; 

г) немає правильної відповіді. 

9. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх 

погашення відображаються на дату балансу: 

а) за первісною вартістю; 

б) за справедливою вартістю; 

в) за амортизованою собівартістю. 

10. Переведення поточної фінансової інвестиції в довгострокову 

відображається записом: 

а) Д-т 35, - К-т 14; 

б) Д-т 14, - К-т 35; 

в) Д-т 141, - К-т 143; 

г) Д-т 14, - К-т 37. 

 

ТЕМА 13. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

 

1. Облік довгострокових фінансових інвестицій регулює: 

а) П(С)БО 9; 
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б) Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні»; 

в) П(С)БО 16;  

г) П(С)БО 12. 

2.  Довгострокові фінансові інвестиції утримуються підприємством: 

а) на термін менше одного року; 

б) на термін більше 12 місяців;  

в) на термін визначений головним бухгалтером;  

г) немає правильної відповіді. 

3.  Найбільш поширеними довгостроковими борговими 

зобов’язаннями є: 

а) акції; 

б) депозитний сертифікат; 

в) облігації; 

г) еквіваленти грошових коштів. 

4.  Оприбуткування боргових зобов’язань на баланс здійснюється за: 

а) справедливою вартістю; 

б) балансовою вартістю; 

в) первісною вартістю; 

г) немає правильної відповіді. 

5.  В якому розділі балансу відображається сума довгострокових 

фінансових інвестицій: 

а) першому розділі активу балансу; 

б) першому розділі пасиву балансу; 

в) другому розділі активу балансу; 

г) другому розділі пасиву балансу. 

6.  Оприбуткування боргових зобов’язань на баланс здійснюється на 

основі:  

а) Акту приймання-передачі; 

б) Прибуткового ордера; 

в) Лімітно-забірної картки; 

г) Матеріального звіту. 

7. Надходження довгострокових фінансових інвестицій відображається 

в: 

а) Відомості 3.2; 

б) Журналі 3; 

в) Відомості 4.2; 

г) Журналі 4. 
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8.  Оприбуткування придбаних довгострокових боргових зобов’язань 

відображається записом: 

а) Дт 35   Кт 631; 

б) Дт 14   Кт 631; 

в) Дт 35   К 311;  

г) Дт 14   Кт 311. 

9. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до 

погашення відображаються на дату балансу за: 

а) справедливою вартістю; 

б) первісною вартістю; 

в) залишковою вартістю; 

г) амортизованою собівартістю. 

10. Дисконт виникає, якщо: 

а) фінансові інвестиції були придбані за вартістю нижчою ніж 

номінальна;  

б) фінансові інвестиції були придбані за вартістю вищою ніж номінальна; 

в) фінансові інвестиції були придбані за вартістю нижчою ніж ринкова;  

г) фінансові інвестиції були придбані за вартістю вищою за ринкову. 

11. Ефективна ставка відсотка - це: 

а) ставка відсотка, що визначає суми річного відсотка і дисконту на 

середню величину собівартості інвестицій та вартості їх погашення; 

б) ставка відсотка, що визначає різницю річного відсотка і премії на 

середню величину собівартості інвестицій та вартості їх погашення; 

в) ставка відсотка, що визначає суми річного відсотка і дисконту (премії) 

на величину собівартості інвестицій та вартості їх погашення; 

г) варіант а та б. 

12. Різниця між вартістю придбання і погашення амортизується 

інвестором: 

а) протягом одного року; 

б) протягом періоду з дати придбання до дати погашення інвестицій за 

методом ефективної ставки відсотка; 

в) протягом періоду встановленого власниками підприємства; 

г) протягом періоду встановленого бухгалтером. 

13. Сума амортизації дисконту враховується як дохід і відображається 

записом : 

а) Дт 35   Кт 311; 

б) Дт 141 Кт 732; 

в) Дт 143 Кт 733; 

г) Дт 373 Кт 732. 
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14 Оцінка фінансових інвестицій за методом участі в капіталі 

використовується щодо фінансових інвестицій в: 

а) асоційовані підприємства; 

б) дочірні підприємства; 

в) спільні підприємства; 

г) усі вище перераховані. 

15. При розрахунку балансової вартості фінансових інвестицій 

дивіденди : 

а) збільшують її суму; 

б) зменшують її суму; 

в) не впливають на результат; 

г) варіант а та б. 

16. Сума амортизації у випадку премії розраховується за формулою: 

а) Номінальна ставка відсотка амортизована вартість фінансових 

інвестицій на початок періоду – ефективна ставка відсотка; 

б) Номінальна ставка відсотка – ефективна ставка відсотка амортизована 

вартість фінансових інвестицій на початок періоду  

в) Ефективна ставка відсотка амортизована вартість фінансових інвестицій 

на початок періоду - номінальна ставка відсотка; 

г) Немає правильної відповіді. 

17. Сума амортизації у випадку премії відображається наступним 

записом: 

а)  Дт 143   Кт 733; 

б) Дт 373   Кт 732; 

в)  Дт 952   Кт 143; 

г) Дт 143   Кт 952. 

18. У випадку придбання фінансових інвестицій з дисконтом 

ефективна ставка відсотка визначається за формулою: 

а) (Річний відсоток - річна премія) / ((справедлива вартість інвестицій + 

вартість погашення) / 2); 

б) (Річний відсоток – річний дисконт) / ((справедлива вартість інвестицій 

+ вартість погашення) / 2); 

в) (Річний відсоток + річний дисконт) / ((справедлива вартість інвестицій 

+ вартість погашення) / 2);; 

г) (Річний відсоток + річний дисконт) / (справедлива вартість інвестицій + 

вартість погашення). 

19. Нарахування дивідендів в бухгалтерському обліку відображається 

записом: 

а) Дт 35   Кт 746; 
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б) Дт 141   Кт 746; 

в) Дт 975 Кт 143 

г) Дт 373   Кт 141. 

20. Уцінка довгострокових фінансових інвестицій відображається 

записом: 

а) Дт 142   Кт 423; 

б) Дт 142   Кт 743; 

в) Дт 423   Кт 142; 

г) Дт 743   Кт 142. 

 

 

ТЕМА 14. Облік витрат майбутніх періодів 

 

1. Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» є: 

а) активним; 

б) пасивним; 

в) контрл-активним;  

г) контрл-пасивним. 

2.  Рахунок витрат майбутніх періодів призначений для: 

а) обліку витрат від інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства та в 

спільну діяльність; 

б) узагальнення інформації про здійснені витрати у звітному періоді, які 

не можуть бути віднесені до витрат поточного періоду і підлягають віднесенню 

на витрати в наступних звітних періодах; 

в) відображення загальногосподарських витрат, пов’язаних з управлінням 

та обслуговуванням підприємства;  

г) відображення витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу: 

витрат, пов’язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; 

нарахування відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу. 

3.  По кредиту рахунка 39 відображається: 

а) накопичення витрат майбутніх періодів; 

б) списання витрат майбутніх періодів з включенням їх до складу витрат 

звітного періоду; 

в) списання витрат майбутніх періодів; 

г) немає правильної відповіді. 

4.  До складу витрат майбутніх періодів не включають: 

а) сплачені авансом орендні платежі; 

б) оплату страхового поліса; 
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в) витрати на одноразовий набір робітників при організації чи розширенні 

виробництва; 

г) немає правильної відповіді. 

5.  В якому розділі балансу відображається сума витрат майбутніх 

періодів: 

а) третьому розділі активу балансу; 

б) третьому розділі пасиву балансу; 

в) четвертому розділі активу балансу; 

г) четвертому розділі пасиву балансу. 

6.  До складу первинних документів при відображенні накопичення 

витрат майбутніх періодів не включають:  

а) накладна, рахунок; 

б) прибутковий ордер; 

в) видатковий касовий ордер, авансовий звіт; 

г) розрахунок бухгалтерії. 

7. Витрати майбутніх періодів можуть охоплювати: 

а) оборотні активи; 

б) необоротні активи; 

в) поточні і довгострокові зобов’язання; 

г) оборотні та необоротні активи. 

8.  Рахунок 39 може мати залишок: 

а) лише по кредиту; 

б) лише по дебету; 

в) залишок завжди – 0.;  

г) як по дебету, так і по кредиту. 

9. Розподіл витрат майбутніх періодів здійснюється такими 

способами: 

а) позамовним та рівномірним; 

б) за кошторисними ставками та попередільним; 

в) нормативним та за коефіцієнтами; 

г) рівномірним та за кошторисними ставками. 

10. Списання послуг власної землерийної техніки на витрати 

майбутніх періодів відображається записом: 

а) Дт 39   Кт 23;  

б) Дт 23   Кт 39; 

в) Дт 39   Кт 91; 

г) Дт 39   Кт 685. 
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ТЕМА 15. Облік короткострокових зобов’язань 

 

1. В якому законі України дано визначення поняття «банківський 

кредит»: 

а) Закон України «Про банки і банківську діяльність»; 

б) Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»; 

в) Господарський Кодекс України; 

г) Закон України «Про підприємництво». 

2. Яка з позик не належить до банківської за строком повернення: 

а) строкова; 

б) до запитання; 

в) прострочена; 

г) за вимогою кредитора. 

3. До якого з видів кредиту належить визначення: «... - це відносини 

між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна»: 

а) банківський кредит; 

б) комерційний кредит; 

в) державний кредит; 

г) лізинговий кредит. 

4. Яка кореспонденція означає: отримано кредит на купівлю 

обладнання в розмірі 50 тис грн на 4 місяці: 

а) Д-т 311 - К-т 601; 

б) Д-т 311 - К-т 501; 

в) Д-т 312 - К-т 601; 

г) Д-т 312 - К-т 501. 

5. На підставі якого Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 

позичальник відображає в бухгалтерському обліку інформацію про 

отримані кредити: 

а) 10 «Дебіторська заборгованість»; 

б) 11 «Зобов’язання»; 

в) 15 «Дохід»; 

г) 20 «Консолідована фінансова звітність». 

6. Яка проводка означає: сплачено відсоток за користування 

кредитом: 

а) Д-т 951 - К-т 684; 

б) Д-т 792 - К-т 951; 

в) Д-т 684 - К-т 311; 

г) Д-т 601 - К-т 311. 
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7. Серії однакових платежів, що здійснюються через однакові 

проміжки часу впродовж певного періоду називаються: 

а) теперішня вартість; 

б) ануїтет; 

в) сума погашення. 

8. Дайте правильне визначення поняття «постачальники»: 

а) це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно- 

матеріальних цінностей, надають послуги, виконують роботи; 

б) це спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують 

будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів 

підряду на капітальне будівництво; 

в) це транспортно-експедиційні компанії з навантажувально- 

розвантажувальних і транспортних послуг; 

г) це страхові компанії, в яких застрахована партія товару. 

9. Дайте правильне визначення поняття «акцепт розрахункових 

документів»: 

а) це підпис керівника (або уповноваженої особи) (акцептанта) на 

накладній, який засвідчує згоду на оприбуткування товару; 

б) це підпис керівника (або уповноваженої особи) (акцептанта) на рахунку, 

який засвідчує згоду на його оплату; 

в) це довідка бухгалтерії, яка засвідчує оприбуткування товару; 

г) це документ для пред’явлення претензій постачальнику. 

10. При оплаті товарів після їх оприбуткування податковий кредит з 

ПДВ відображається: 

а) Д-т 644 - К-т 644; 

б) Д-т 641 - К-т 631; 

в) Д-т 311- К-т 631; 

г) Д-т 641 - К-т 311. 

 

ТЕМА 16. Облік довгострокових зобов’язань 

 

1. Які з перелічених нижче груп облігацій належать до типів: 

а) державні, корпоративні, облігації підприємств; 

б) відсоткові та безвідсоткові (дисконтні); 

в) забезпечені та незабезпечені. 

2. Як відобразити в бухгалтерському обліку погашення 

довгострокового кредиту: 

а) Д-т 50 - К-т 31; 

б) Д-т 50 - К-т 71; 



97 

 

 

в) Д-т 31 - К-т 50. 

3. Емітентами облігацій можуть бути: 

а) акціонерні товариства; 

б) об’єднані підприємства; 

в) підприємства різних форм власності; 

г) всі зазначені вище. 

4. Який закон подає визначення облігації: 

а) Закон України «Про цінні папери та фондову біржу»; 

б) Закон України «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики»; 

в) Податковий Кодекс України. 

5. Аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями 

ведеться за: 

а) терміном видачі; 

б) видами та термінами погашення; 

в) сумою нарахованих відсотків. 

6. Нараховані відсотки за облігаціями відображаються: 

а) Д-т 521 - К-т 61; 

б) Д-т 952 -К-т 684; 

в) Д-т 684 - К-т 311. 

7. Погашення заборгованості з облігацій відображається: 

а) Д-т 311 - К-т 521; 

б) Д-т 684 - К-т 311; 

в) Д-т 521 - К-т 311. 

8. Який документ визначає методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її 

розкриття у фінансовій звітності: 

а) П(С)БО 11; 

б) П(С)БО 14; 

в) Закон України «Про фінансовий лізинг»; 

г) Податковий Кодекс України. 

9. Як відобразити в бухгалтерському обліку нарахування відсотків за 

векселем за місяць: 

а) Д-т 684 - К-т 732; 

б) Д-т 684 - К-т 952; 

в) Д-т 952 - К-т 684; 

г) Д-т 952 - К-т 311 
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ТЕМА 17. Облік праці та її оплати 

 

1. Заробітна плата виплачується: 

а) всім громадянам України; 

б) всім працівникам підприємства; 

в) працівникові підприємства за виконану ним роботу; 

г) працівникові за прогули. 

2. Додаткова заробітна плата виплачується: 

а) тільки директору; 

б) всім, крім директора; 

в) за згодою директора; 

г) немає правильної відповіді. 

3. Як треба відобразити на рахунках бухгалтерського обліку таку 

операцію: нараховано відпускні за рахунок резерву майбутніх відпусток: 

а) Д-т 30 - К-т 661; 

б) Д-т 471 - К-т 661; 

в) Д-т 651 - К-т 661; 

г) Д-т 949 - К-т 661. 

4. Підставою для нарахування лікарняних є: 

а) наказ директора; 

б) лікарняний лист; 

в) довідка з лікарні про надані хворому послуги; 

г) виписка з лікарняної картки про стан здоров’я працівника. 

5. До якого виду відпусток відноситься відпустка по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку: 

а) творчої; 

б) без збереження заробітної плати; 

в) щорічної; 

г) соціальної. 

6. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці - це... 

а) додаткова заробітна плата; 

б) погодинна заробітна плата; 

в) основна заробітна плата; 

г) нараховані суми відпускних. 

7. Як треба відобразити на рахунках бухгалтерського обліку таку 

операцію: утримано збір на обов’язкове державне пенсійне страхування із 

заробітної плати адміністративного апарату: 

а) Д-т 661 - К-т 651; 
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б) Д-т 92 - К-т 651; 

в) Д-т 651 - К-т 311; 

г) Д-т 651 - К-т 661. 

8. Яке бухгалтерське проведення не стосується заробітної плати: 

а) Д-т 661 - К-т 651; 

б) Д-т 93 - К-т 641; 

в) Д-т 301 - К-т 311; 

г) Д-т 93 - К-т 652. 

9. Виплачено заробітну плату директору підприємства: 

а) Д-т 661 - К-т 92; 

б) Д-т 92 - К-т 661; 

в) Д-т 661 - К-т 30; 

г) Д-т 92 - К-т 30. 

10. У які строки підприємство має сплатити внески до фондів 

соціального страхування: 

а) у день, що передує дню виплати заробітної плати; 

б) у день виплати заробітної плати; 

в) за десять днів, що передують дню виплати заробітної плати; 

г) до 20 числа місяця, наступного за останнім днем звітного періоду. 

 

 

ТЕМА 18. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обовязкових 

платежів 

 

1. Згідно із Податковим кодексом України, об’єктом оподаткування є 

операції платників податку: 

а) з надання послуг зі страхування і перестрахування, передбачених 

Законом України «Про страхування»; 

б) обігу валютних цінностей та банківських металів; 

в) вивезення, пересилання товарів за межі митної території України; 

г) виплат дивідендів та роялті у грошовій формі, або у формі грошових 

паперів. 

2. Який з перелічених податків відноситься до прямих податків: 

а) ПДВ; 

б) акцизний податок; 

в) податок на прибуток; 

г) мито. 

3. За якою ставкою оподатковується продаж товарів на митній 

території України: 
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а) 17 % ; 

б) 20 %; 

в) 0 %. 

4. За якою ставкою оподатковується продаж товарів, що були 

вивезені платником податку за межі митної території України: 

а) 17 %; 

б) 20 %; 

в) 0 %. 

5. Нерезиденти, які отримують доходи на території України є 

платниками: 

а) податку на прибуток; 

б) податку з доходів фізичних осіб; 

в) акцизного податку; 

г) не сплачують жодного податку, оскільки є нерезидентами. 

6. Як визначається сума податку на додану вартість, що підлягає 

сплаті в бюджет? 

а) загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість 

в звітному періоді; 

б) різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового 

кредиту; 

в) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове 

зобов’язання звітного періоду; 

г) прибуток, помножений на ставку податку. 

7. Нарахована сума поточного податку на прибуток відображається 

на рахунках бухгалтерського обліку так: 

а) Д-т 63 - К-т 641; 

б) Д-т 98 - К-т 641; 

в) Д-т 641 - К-т 98. 

8. Доходи, одержані у вигляді заробітної плати, оподатковуються за 

ставкою: 

а) 30 %; 

б) 17 %; 

в) 18 %; 

г) 20 %. 

9. Реєстр платників податку ведеться: 

а) Кабінетом Міністрів України; 

б) центральним органом державної фіскальної служби України; 

в) Міністерством фінансів України; 

г) жодним з перелічених вище. 
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10. Яке проведення означає «закриття рахунка податкового кредиту»: 

а) Д-т 644 - К-т 631; 

б) Д-т 631 - К-т 644; 

в) Д-т 641 - К-т 643; 

г) Д-т 92 - К-т 644. 

 

ТЕМА 19. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань 

 

1. Власний капітал підприємства - це: 

а) різниця між борговими зобов’язаннями та вартістю майна підприємства; 

б) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 

зобов’язань; 

в) майно підприємства; 

г) немає правильної відповіді. 

2. До власного капіталу не належить: 

а) неоплачений капітал; 

б) вилучений капітал; 

в) залучений капітал; 

г) резервний капітал. 

3. Формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників 

(учасників) фіксується: 

а) у засновницьких документах підприємства; 

б) Державному реєстрі господарських одиниць; 

в) статуті підприємства; 

г) немає правильної відповіді. 

4. Сума статутного капіталу за балансом підприємства та сума, 

зареєстрована в Державному реєстрі, має бути: 

а) більшою; 

б) меншою; 

в) однаковою; 

г) більшою на 1. 

5. Сума, яку на дату реєстрації підприємства заявлено, але фактично 

не внесено засновниками, являє собою: 

а) резервний капітал; 

б) неоплачений капітал; 

в) пайовий капітал; 

г) інший додатковий капітал. 

6. Яка з наведених кореспонденція рахунків відображає анулювання 

акцій власної емісії, викуплених підприємством в учасників: 
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а) Д-т 442 - К-т 443; 

б) Д-т 40 - К-т 45; 

в) Д-т 46 - К-т 40; 

г) Д-т 45 - К-т 40. 

7. Величина статутного капіталу не зменшується за рахунок: 

а) зменшення номінальної вартості акцій; 

б) зменшення вартості акцій шляхом їх викупу та анулювання; 

в) зменшення резервного капіталу; 

г) зменшення додаткового капіталу. 

8. Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених 

господарським товариством у його учасників, відображається: 

а) за дебетом рахунка 45; 

б) за кредитом рахунка 45; 

в) за дебетом рахунка 46; 

г) за кредитом рахунка 46. 

9. Яка з наведених кореспонденція рахунків відображає списання 

прибутку, використаного у звітному періоді: 

а) Д-т 442 - К-т 443; 

б) Д-т 441 - К-т 443; 

в) Д-т 443 - К-т 442; 

г) Д-т 441 - К-т 442. 

10. Резервний капітал не являє собою: 

а) частину капіталу, яка спрямовується на виплату непередбачених збитків 

та втрат у майбутньому; 

б) частину капіталу, яка спрямовується на виплату боргів при ліквідації 

підприємства; 

в) частину капіталу, яка спрямовується на виплату дивідендів при 

недостатності нерозподіленого прибутку; 

г) частину капіталу, яка використовується для погашення поточної 

дебіторської заборгованості. 

11. Неоплачений капітал – це: 

а) сума, що внесена засновниками до статутного капіталу; 

б) сума заборгованості засновників (учасників) по внесках до статутного 

капіталу; 

в) сума заборгованості засновників (учасників) по внесках до резервного 

капіталу. 

12. Джерелом формування статутного капіталу можуть бути: 

а) грошові внески засновників; 

б) внески засновників основними засобами і запасами; 
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в) будь-які матеріальні внески засновників; 

г) всі відповіді правильні. 

13. Погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу 

відображається: 

а) по дебету рахунка 46 «Неоплачений капітал»; 

б) рахунок 46 «Неоплачений капітал» не призначений для обліку 

заборгованості; 

в) по кредиту рахунка 46 «Неоплачений капітал». 

14. Зміни в сумі неоплаченого капіталу відображаються в наступних 

формах звітності в: 

а) Звіті про власний капітал і Звіті про рух грошових коштів; 

б) Звіті про власний капітал і Звіті про фінансові результати; 

в) Звіті про власний капітал і Балансі. 

15. При створенні акціонерного товариства вся сума зареєстрованого 

статутного капіталу відображається в бухгалтерському обліку записом: 

а) Д-т 40 К-т 46; 

б) Д-т 31 К-т 40; 

в) Д-т 46 К-т 40. 

16. Внески від акціонерів до статутного капіталу основними засобами 

відображаються в обліку записом: 

а) Д-т 10 - К-т 46; 

б) Д-т 31 - К-т 46; 

в) Д-т 40 - К-т 46. 

17. Повернення засновникам підприємства їх внесків відображається: 

а) за дебетом рахунка 46 «Неоплачений капітал»; 

б) за кредитом рахунка 46 «Неоплачений капітал»; 

в) за кредитом рахунка 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал». 

18. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться: 

а) за видами розміщених неоплачених акцій; 

б) за видами оплачених акцій; 

в) за кожним засновником підприємства; 

г) правильні відповіді а і в; 

д) правильні відповіді б і в. 

19. Заборгованість за акції зменшується внаслідок: 

а) фактичного вибуття внесків засновників; 

б) фактичного надходження внесків засновників; 

в) фактичного надходження грошових коштів на рахунок в банку. 

20. Сума емісійного доходу від продажу акцій відображається в обліку 

записом: 
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а) Д-т 421 - К-т 46; 

б) Д-т 46 - К-т 421; 

в) Д-т 31 - К-т 46. 

 

ТЕМА 20. Облік неоплаченого капіталу 

 

1. До власного капіталу не належать: 

а) неоплачений капітал;  

б) вилучений капітал; 

в) залучений капітал; 

г) резервний капітал. 

2. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про виплати визначені: 

а) НП(С)БО 1; 

б) П(С)БО 26; 

в) П(С)БО 31; 

3. Облік вилученого капіталу ведеться на підставі: 

а) платіжних доручень; 

б) виписок банку; 

в) ВКО; 

г) усі відповіді вірні. 

4. Вилучений капітал - це: 

а) капітал, вилучений після ліквідації підприємства; 

б) грошові кошти, що розподіляються між керівниками після ліквідації 

підприємства; 

в) фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених 

акціонерним товариством у його учасників; 

г) немає правильної відповіді. 

5. Облік вилученого капіталу ведеться на підставі: 

а) платіжних доручень; 

б) виписок банку; 

в) видаткового касового ордера; 

г) прибуткового касового ордера; 

д) всі відповіді правильні. 

6. Сума, яку на дату реєстрації підприємства заявлено, але фактично 

не внесено засновниками, являє собою: 

а) резервний капітал; 

б) неоплачений капітал; 

в) пайовий капітал;  
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г) інший додатковий капітал. 

7. Збільшеня неоплаченного капіталу підприємства сприятиме: 

а) зростанню власного капіталу; 

б) зниженню власного капіталу; 

в) зменшенню нерозподіленого прибутку; 

г) зростанню нерозподіленого прибутку. 

8. Сума вилученого капіталу підприємства відображається в: 

а) першому розділі пасиву балансу; 

б) першому розділі активу балансу; 

в) другому розділі пасиву балансу; 

г) третьому розділі пасиву балансу. 

 

 

ТЕМА 21. Облік доходів майбутніх періодів 

 

1. Облік доходів майбутній періодів ведеться на: 

а) рахунку 39;  

б) свій варіант; 

в) рахунку 70; 

г) рахунку 38. 

2. По кредиту рахунка 69 відображається: 

а) Накопичення доходів майбутніх періодів; 

б) Списання доходів майбутніх періодів з включенням їх до складу 

доходів звітного періоду; 

в) Списання доходів майбутніх періодів; 

г) Немає правильної відповіді. 

3. Підставою для відображення операцій на рахунку 69 «Доходи 

майбутніх періодів» є: 

а) Виписка банку; 

б) Довідка бухгалтерії; 

в) Видатковий касовий ордер;  

г) Варіант А та Б. 

4. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про виплати визначені: 

а) НП(С)БО 1; 

б) П(С)БО 26; 

в)П(С)БО 31;  

5. Працівник має право піти у відпустку: 

а)коли йому заманеться; 
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б) після відпрацьованих 11 місяців; 

в) згідно графіка черговості відпусток; 

г) немає правильної відповіді. 

6. Розрахунок забезпечення відпусток здійснюється за формулою: 

а) З=К*З*ОВ/ФОП; 

б) З=К*З*ОВ*ФОП; 

в) З= ФОП/К*З*ОВ; 

г) З=К*З*ФОП/ОВ. 

7. Що означає бухгалтерський запис Дт47    Кт661: 

а) створення резерву на оплату відпусток працівникам; 

б) нарахована оплата за час відпустки; 

в) виплата заробітної плати за період відпустки; 

г) нарахована заробітна плата працівникам допоміжного виробництва. 

8. Отримана гарантійна допомога відображається записом: 

а) Д-т48 – К-т31, 30;  

б) Д-т48 – К-т20, 28; 

в) Д-т30, 31 – К-т48; 

г) Д-т441 – К-т48; 

9. До складу доходів майбутніх періодів не включаються: 

а) авансові орендні платежі; 

б) виручка від замовників за вантажні перевезення; 

в) абонентна плата за користування послугами зв’язку; 

г) немає правильної відповіді. 

10. До складу забезпечень не включаються: 

а) гарантійні зобов’язання;  

б) виплата відпусток; 

в) додаткове пенсійне забезпечення; 

г) непередбачені зобов’язання. 

 

ТЕМА 22. Облік доходів і витрат 

 

1. Виробництво, збут і управління відносяться до наступної 

діяльності підприємства: 

а) поточної; 

б) основної; 

в) фінансової. 

2. Для визнання доходу необхідне: 

а) збільшення активу або зменшення зобов’язань, які зумовлюють 

збільшення власного капіталу; 
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б) надходження активу; 

в) зменшення зобов’язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу; 

г) збільшення власного капіталу. 

3. Списання на фінансовий результат собівартості готової продукції 

відображається бухгалтерським записом: 

а) Д-т 31 - К-т 90; 

б) Д-т 90 - К-т 79; 

в) Д-т 73 - К-т 79; 

г) Д-т 79 - К-т 90. 

4. Відсотки - це: 

а) плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, 

заборгованих підприємству; 

б) платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, 

торговельних марок, авторського права, програмних продуктів); 

в) частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) 

відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства. 

5. Витрати на охорону, юридичні і аудиторські послуги належать до... 

а) загальновиробничих витрат; 

б) адміністративних витрат; 

в) витрат на збут; 

г) інших витрат операційної діяльності. 

6. Роялті - це: 

а) плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, 

заборгованих підприємству; 

б) частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками), 

відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства; 

в) платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, 

торговельних марок, авторського права, програмних продуктів). 

7. Операційна діяльність - це: 

а) основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, 

які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; 

б) придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих 

фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів; 

в) діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та 

позикового капіталу підприємства; 

г) будь-яка діяльність підприємства (або операції, які її забезпечують чи 

виникають внаслідок здійснення такої діяльності). 

8. Рахунки класу 9 класифікують витрати: 

а) за функціональною ознакою; 
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б) елементами; 

в) центрами виникнення; 

г) центрами відповідальності. 

9. Бухгалтерський запис Д-т 92 - К-т 131 означає операцію: 

а) відображення суми витрат на амортизацію основних виробничих 

засобів; 

б) відображення суми амортизації нематеріальних активів; 

в) оплата послуг за ремонт основних засобів; 

г) нарахування заробітної плати працівникам відділу транспорту. 

10. Дати зміст господарської операції: 

Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 

К-т 701 «Доходи від реалізації готової продукції»; 

Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

К-т 26 «Готова продукція». 

а) покупцям повернено готову продукцію; 

б) реалізовано готову продукцію покупцям і одночасно списано 

собівартість готової продукції; 

в) покупцем акцептовано платіж за реалізовану продукцію; 

г) немає правильної відповіді. 

 

ТЕМА 23. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

 

1. Шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) відповідних податків, зборів і т.д. розраховується: 

а) чистий дохід; 

б) валовий прибуток (збиток); 

в) чистий прибуток (збиток). 

2. Списання доходу від участі в капіталі відображається 

бухгалтерським записом: 

а) Д-т 791 - К-т 72; 

б) Д-т 792 - К-т 72; 

в) Д-т 72 - К-т 792. 

3. Сальдо рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

може бути: 

а) тільки дебетове; 

б) тільки кредитове; 

в) дебетове і кредитове. 

4. Різниця між доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) і собівартістю реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг) 
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називається: 

а) валовий прибуток (збиток); 

б) чистий прибуток (збиток); 

в) дохід. 

5. Збиток звітного року відображається: 

а) за кредитом субрахунку 442; 

б) за дебетом субрахунку 442; 

в) за дебетом субрахунку 793. 

6. Наприкінці звітного року сальдо рахунка 79 списується на: 

а) субрахунок 443; 

б) субрахунок 441 або 442; 

в) рахунки 7-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

7. Списання інших доходів відображається в обліку записом: 

а) Д-т 75 - К-т 793; 

б) Д-т 74 - К-т 791; 

в) Д-т 71 - К-т 792; 

г) Д-т 74 - К-т 793. 

8. Відображення фінансового результату від основної діяльності у 

випадку збитковості відображається записом: 

а) Д-т 791 - К-т 442; 

б) Д-т 442 - К-т 791; 

в) Д-т 42 - К-т 442. 

 

ТЕМА 24. Фінансова звітність підприємства 

 

1. Метою складання фінансової звітності є: 

а) надання даних про нараховані суми податків для органів доходів і зборів 

України з метою прийняття ними рішень; 

б) надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства; 

в) надання користувачам для прийняття рішень інформації про прибутки та 

збитки підприємства; 

г) немає правильної відповіді. 

2. До якісних характеристик фінансової звітності відносять: 

а) дохідливість; 

б) доречність; 

в) достовірність та зіставність; 

г) всі відповіді правильні. 
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3. Користувачами фінансової звітності можуть бути: 

а) тільки юридичні особи; 

б) тільки фізичні особи; 

в) юридичні і фізичні особи; 

г) виключно посадові особи державних органів на інвестори. 

4. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 

стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 

звітний період, називається: 

а) фінансовою; 

б) податковою; 

в) консолідованою; 

г) зведеною. 

5. Фінансова звітність: 

а) є комерційною таємницею підприємства; 

б) оприлюднюється лише підприємствами, види яких визначено 

законодавчо; 

в) є фінансовою таємницею підприємства; 

г) має оприлюднюватися всіма підприємствами без винятку. 

6. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є: 

а) календарний рік; 

б) поточний рік; 

в) операційний цикл; 

г) виключно квартал. 

7. Який із наведених етапів формування фінансової звітності є 

першим? 

а) визначення залишків на балансових рахунках, формування Головної 

книги; 

б) розкриття подій, що відбулись після дати балансу; 

в) проведення інвентаризації активів і зобов’язань та відображення її 

результатів на рахунках бухгалтерського обліку; 

г) заповнення звітних форм, перевірка узгодженості їх показників. 

8. Зміст і форм фінансової звітності визначені таким нормативно-

правовим актом: 

а) П(С)БО 1; 

б) П(С)БО 25; 

в) НП(С)БО 1; 

г) ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

9. У якій формі звітності відображають сукупність показників і 

пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової 
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звітності? 

а) у Звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); 

б) у Звіті про рух грошових коштів; 

в) у Примітках до фінансової звітності; 

г) у Звіті про власний капітал. 

10. Річна фінансова звітність подається не пізніше: 

а) 24 лютого наступного за звітним року; 

б) 28 лютого наступного за звітним року; 

в) 26 лютого наступного за звітним року; 

г) 9 лютого наступного за звітним року. 
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5. ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Змістовий модуль 1 

 

1. Основні чинники побудови бухгалтерського фінансового обліку. 

2. Облік розрахунків векселями. 

3. Організаційна побудова бухгалтерського фінансового обліку. 

4. Запаси: їх суть, визнання та класифікація за П(С)БО 9 «Запаси». 

5. Структурна побудова бухгалтерського фінансового обліку. 

6. Оцінка запасів за П(С)БО 9 «Запаси». 

7. Економічна суть та класифікація грошових коштів. 

8. Документальне оформлення операцій з руху виробничих запасів. 

9. Порядок організації касових розрахунків: організація роботи каси, ліміт 

залишку готівки в касі. 

10. Особливості обліку надходження виробничих запасів. 

11. Особливості використання реєстраторів розрахункових операцій. Z – звіт, 

X – звіт. 

12. Облік транспортно-заготівельних витрат. 

13. Документальне оформлення касових операцій. 

14. Особливості використання методів розподілу транспортно-заготівельних 

витрат. 

15. Порядок відкриття поточних рахунків у банку. 

16. Переоцінка виробничих запасів та їх облік . 

17. Виписки банку, їх перевірка та обробка. 

18. Облік вибуття виробничих запасів. 

19. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків. 

20. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів. 

21. Кореспонденція рахунків за поточним рахунком. Облік операцій на 

поточному рахунку в іноземній валюті. 

22. Особливості обліку тари. 

23. Характеристика розділу «Загальні положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні». 

24. Облік необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу. 

25. Характеристика розділу «Вимоги до організації готівкових розрахунків» 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. 

26. Дебіторська заборгованість: визначення, визнання та оцінка. 

27. Характеристика розділу «Порядок оформлення касових операцій» 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. 

28. Особливості обліку резерву сумнівних боргів. 

29. Характеристика розділу «Порядок ведення касової книги та обов’язки 

касира» Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні. 

30. Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами. 

31. Характеристика розділу «Порядок визначення строків здавання готівкової 

виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси» Положення про ведення 
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касових операцій у національній валюті в Україні. 

32. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами за службовими 

відрядженнями. 

33. Характеристика розділу «Особливості організації банками роботи з 

готівкою» Положення про ведення касових операцій у національній валюті 

в Україні. 

34. Особливості обліку розрахунків за виданими авансами. 

35. Характеристика розділу «Контроль за дотриманням порядку ведення 

операцій з готівкою» Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні. 

36. Особливості обліку розрахунків за претензіями. 

37. Визначення, визнання та оцінка дебіторської заборгованості. 

38. Загальні чинники побудови бухгалтерського фінансового обліку. 

39. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 

40. Організаційна та структурна побудова бухгалтерського фінансового 

обліку. 

41. Облік резерву сумнівних боргів. 

42. Економічна суть та класифікація грошових коштів. 

43. Облік розрахунків із підзвітними особами. 

44. Порядок організації готівкових розрахунків. 

45. Облік розрахунків за авансами виданими. 

46. Особливості обліку операцій на поточному рахунку. 

47. Облік розрахунків за претензіями. 

48. Документальне оформлення касових та банківських операцій. 

49. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків та за позиками 

членам кредитних спілок. 

50. Порядок відкриття поточних рахунків у банку. 

 

Змістовий модуль 2 

 

1. Порядок відображення в обліку надходження основних засобів. 

2. Оцінка фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. 

3. Сутність, об’єкти та період амортизації. 

4. Облік оренди основних засобів. 

5. Облік витрат на поліпшення і утримання основних засобів. 

6. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. 

7. Суть основних засобів та завдання обліку. 

8. Зміст і види нематеріальних активів. 

9. Сутність та класифікація фінансових інвестицій. 

10. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів. 

11. Формування виробничої собівартості. 

12. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів. 

13. Методи амортизації основних засобів. 

14. Документальне відображення нематеріальних активів. 
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15. Визначення, оцінка та класифікація основних засобів. 

16. Амортизація нематеріальних активів. 

17. Облік надходження фінансових інвестицій. 

18. Узагальнення інформації про основні засоби в облікових регістрах. 

19. Калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг. 

20. Методи амортизації основних засобів. 

21. Методи калькулювання собівартості продукції. 

22. Суть, об’єкти та період амортизації. 

23. Особливості обліку готової продукції. 

24. Порядок відображення в обліку надходження основних засобів. 

25. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу. 

26. Облік переоцінки необоротних активів. 

27. Інвентарний облік основних засобів. 

28. Визначення доходу від фінансових інвестицій. 

29. Облік переоцінки основних засобів. 

30. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу. 

31. Облік нарахованої амортизації. 

32. Облік надходження фінансових інвестицій. 

33. Перегляд строку корисного використання та методу амортизації. 

34. Суть та класифікація фінансових інвестицій. 

35. Облік витрат на відновлення корисності основних засобів. 

36. Формування виробничої собівартості. 

37. Документальне оформлення руху основних засобів. 

38. Калькулювання собівартості продукції, товарів, робіт та послуг. 

39. Визначення доходу від фінансових інвестицій. 

40. Облік втрат на відновлення корисності основних засобів. 

41. Облік напівфабрикатів власного виробництва. 

42. Облік нарахованої амортизації. 

43. Облік втрат від браку. 

44. Суть основних засобів та завдання обліку. 

45. Документальне оформлення витрат виробництва. 

46. Визначення, визнання та класифікація основних засобів. 

47. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу за амортизованою 

собівартістю. 

48. Методи калькулювання собівартості продукції. 

49. Облік переоцінки необоротних активів. 

50. Визначення доходу від фінансових інвестицій. 

 

Змістовий модуль 3 

 

1. Характеристика власного капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку. 

Визначення, визнання та класифікація. 

2. Облік податку на прибуток. 
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3. Класифікація власного капіталу за джерелами формування та як власні 

джерела фінансування підприємства. 

4. Облік податку на додану вартість. 

5. Класифікація власного капіталу за видами (складом). 

6. Класифікація податкових різниць. 

7. Порядок формування та зміни статутного капіталу. 

8. Облік загальнодержавних обов’язкових платежів. 

9. Особливості створення акціонерного товариства. 

10. Поняття та види податків і обов’язкових платежів. 

11. Порядок формування та зміни статутного капіталу в акціонерних 

товариствах. 

12. Облік короткострокових кредитів банку. 

13. Облік емісійного доходу та іншого додаткового капіталу. 

14. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. 

15. Облік нерозподіленого прибутку і непокритого збитку, резервного 

капіталу. 

16. Облік короткострокових векселів виданих. 

17. Зобов’язання та критерії їх визнання. 

18. Облік розрахунків з учасниками. 

19. Загальна класифікація зобов’язань та їх характеристика. 

20. Особливості обліку розрахунків по інших операціях. 

21. Облік поточних зобов’язань. 

22. Економічний зміст оплати праці. 

23. Основні форми оплати праці. 

24. Облік доходів майбутніх періодів. 

25. Організація оплати праці. Виплати працівникам. 

26. Облік забезпечень. 

27. Облік особового складу працівників. 

28. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

29. Первинний облік затрат праці та її оплати. 

30. Особливості обліку резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та 

непокритого збитку. 

31. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 

32. Визначення, визнання та функції власного капіталу. 

33. Класифікація власного капіталу за різними ознаками. 

34. Облік податку на додану вартість. 

35. Облік формування та змін статутного капіталу. 

36. Особливості обліку короткострокових кредитів банків. 

37. Облік короткострокових векселів виданих. 

38. Економічний зміст оплати праці та її форми. 

39. Облік розрахунків з учасниками. 

40. Облік інших складових власного капіталу. 

41. Особливості обліку забезпечень. 

42. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 
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43. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

44. Облік податку на прибуток. 

45. Поняття та види податків та обов’язкових платежів. 

46. Облік поточних зобов’язань. 

47. Первинний облік заробітної плати. 

48. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація. 

49. Порядок формування та змін статутного капіталу акціонерних 

товариств. 

50. Облік загальнодержавних обов’язкових платежів. 

 

Змістовий модуль 4 

 

1. Економічний зміст оплати праці. 

2. Облік доходів і витрат від реалізації готової продукції. 

3. Характеристика форм і систем оплати праці. 

4. Облік загальновиробничих витрат. 

5. Державне регулювання оплати праці робітників. 

6. Облік доходів та витрат від реалізації товарів, виконання робіт та 

надання послуг. 

7. Характеристика виплат працівникам згідно П(С)БО – 26 «Виплати 

працівникам». 

8. Облік інших доходів і витрат операційної діяльності. 

9. Первинний облік затрат праці та її оплати. 

10. Облік доходів, витрат та фінансових результатів фінансових операцій. 

11. Особливості обліку особового складу працівників. 

12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів інвестиційної діяльності. 

13. Синтетичний  та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 

14. Облік доходів, витрат та фінансових результатів від надзвичайної 

діяльності. 

15. Особливості обліку нарахувань на заробітну плату. 

16. Фінансова звітність: призначення і склад, вимоги при складанні. 

17. Особливості обліку утримань із заробітної плати. 

18. Основні принципи складання фінансової звітності. 

19. Облік операцій, пов’язаних із нарахуванням та виплатою відпускних. 

20. Суть та побудова балансу. 

21. Облік допомоги з тимчасової непрацездатності. 

22. Побудова Звіту про фінансові результати. 

23. Поняття кредиту та умови його надання. 

24. Суть та побудова Звіту про рух грошових коштів. 

25. Документальне оформлення наданого кредиту. 

26. Державне регулювання оплати праці робітників. 

27. Особливості погашення кредиту. 

28. Характеристика виплат працівникам згідно П(С)БО – 26 «Виплати 

працівникам». 
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29. Відображення довгострокових кредитів банку у бухгалтерському обліку 

та звітності постачальника. 

30. Первинний облік затрат праці та її оплати. 

31. Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань. 

32. Особливості обліку особового складу працівників. 

33. Облік довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю, 

із дисконтом та з премією. 

34. Синтетичний  та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 

35. Вилучення облігацій з обігу. 

36. Особливості обліку нарахувань на заробітну плату. 

37. Загальні принципи та варіанти обліку доходів, витрат та фінансових 

результатів. 

38. Особливості обліку утримань із заробітної плати. 

39. Визнання та класифікація доходів. 

40. Облік операцій, пов’язаних із нарахуванням та виплатою відпускних. 

41. Визнання та класифікація витрат. 

42. Облік допомоги з тимчасової непрацездатності. 

43. Облік витрат за видами діяльності. 

44. Поняття кредиту та умови його надання. 

45. Облік витрат за елементами операційної діяльності. 

46. Документальне оформлення наданого кредиту. 

47. Визначення та облік фінансових результатів. 

48. Відображення довгострокових кредитів банку у бухгалтерському обліку 

та звітності постачальника. 

49. Облік доходів, витрат та фінансових результатів операційної діяльності. 

50. Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань. 
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6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Особливим видом позааудиторної самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти є індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) - завершена 

теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка 

виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та 

практичних занять, охоплює кілька тем або зміст навчального курсу в цілому. 

У відповідності до встановленого варіанту, розрахуйте та опишіть 

результати даної таблиці. 

 

Завдання: 1 (Змістовий модуль 1-2) 

На підставі залишків господарських засобів та джерел їх утворення 

скласти початковий баланс, журнал господарських операцій, відкрити рахунки 

синтетичного обліку, записати господарські операції по рахункам синтетичного 

обліку в схеми рахунків, визначити обороти всіх синтетичних рахунків в схемах 

рахунків, визначити залишки (сальдо) по синтетичним рахункам, скласти 

оборотно-сальдову відомість по синтетичним рахункам та баланс на кінець 

звітного періоду. 

Зробити записи в регістрах бухгалтерського обліку (при журнальній формі 

обліку) та Головній книзі за всіма синтетичними рахунками. Скласти 

бухгалтерський баланс. 

Таблиця 6.1.  

Залишки по рахунках бухгалтерського обліку на 1 червня 20_ р. тис. грн 

Активи, зобов’язання та власний капітал підприємства 1 варіант 2 варіант 

Основні засоби по первинній вартості 57374 41622 

Знос основних засобів 29632 25689 

Нематеріальні активи 1,5 116 

Знос нематеріальних активів 0,5 53 

Капітальні інвестиції 36 364 

Знос необоротних активів 1400 200 

Заборгованість по єдиному соціальному внеску 152 73 

Виробничі запаси 6205 7701 

Незавершене виробництво 2089 120 

Довгострокові фінансові інвестиції 8 4 

Готова продукція 354 2107 

Товари 34 72 

Векселі одержані 59 84 

Отримані від покупців аванси 853 1097 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1399 2290 
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Відстрочені податкові активи - 999 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 102 2268 

Векселі видані 1102 247 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1430 380 

Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги - 1164 

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1110 702 

Резерв сумнівних боргів - 152 

Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах 79 134 

Поточний рахунок 45,5 428,5 

Витрати майбутніх періодів - 27 

Каса 0,5 1,5 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5422 2198 

Заборгованість з позабюджетних платежів 173 404 

Резервний капітал 318 153 

Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб 21 12 

Заборгованість по довгострокових кредитах банків 30 - 

Заборгованість підприємства по нарахованих податках 728 174 

Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги 6061 1069 

Зареєстрований капітал 7554 610 

Короткострокові кредити банків - 2031 

Додатковий капітал 27000 25603 

Нарахована заробітна плата 608 575 

 

Таблиця 6.2.  

Зміст господарських операцій 

№ Зміст господарської операції 1 варіант 2 варіант 

1 Надійшли від постачальника матеріали, в т.ч. ПДВ 14040,00 30720,00 

 Примітка до операції 1: в кількості, кг 2600 3200 

 по ціні за кг 5,40 9,60 

2 Надійшов на підприємство рахунок транспортної 

організації за перевезення матеріалів, включаючи ПДВ 
186,00 240,00 

3 Нарахована заробітна плата експедитору за час 

супроводження придбаних матеріалів під час 
  

 Перевезення 45,00 84,00 

4 Здійснені нарахування на заробітну плату експедитора 

відповідно до чинного законодавства 
? ? 

5 Відображені витрати з розвантаження придбаних 

матеріалів, здійснені сторонньою організацією, 

включаючи ПДВ 

25,50 48,60 

6 Використано на виготовлення продукції придбані 250 460 
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матеріали, кг (сума ?) 

 Примітка до 6 операції'6 кількість продукції, що 

виробляється, шт. 
1000 2750 

7 Нарахована заробітна плата робітникам за 

виготовлення продукції 
5127,00 8320,00 

8 Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за 

виготовлення продукції відповідно до законодавства 
? ? 

9 Нарахована амортизація виробничого обладнання 360,00 620,00 

10 Списана вартість виробничих запасів, використаних на 

загальновиробничі потреби 
80,00 95,00 

11 Нарахована заробітна плата цеховому персоналу 2500,00 2200,00 

12 Нараховано на заробітну   

 плату цехового персоналу відповідно до законодавства ? ? 

13 Нараховано Енергозбуту за використану енергію на 

виробничі потреби, включаючи ПДВ 
387,00 240,00 

14 Нараховано Міськводоконалу за воду, використану на 

виробничі потреби, включаючи ПДВ 
96,00 108,00 

15 Списуються загальновиробничі витрати на витрати 

виробництва 
? ? 

16 Нараховано знос основних засобів адміністративного 

призначення 
195,00 230,00 

17 Нараховано енергозбуту за використану 

електроенергію на адміністративні потреби, в т.ч. ПДВ 
180,60 280,40 

18 Нарахована зарплата адміністрації підприємства 2110,00 2380,00 

19 Здійснені нарахування на заробітну плату адміністрації 

відповідно до законодавства 
? ? 

20 Списуються адміністративні витрати ? ? 

21 Оприбуткована на склад готова продукція по 

фактичній собівартості в кількості, шт. (виробничу 

собівартість розрахувати) 

980 1050 

22 Відвантажена покупцям готова продукція в кількості, 

шт. Врахована виручка від реалізації продукції, 

включаючи ПДВ 

800 ? 920 ? 

23 Примітка до операції 22: для визначення виручки від 

реалізації: ціна за 1 шт. готової продукції (без ПДВ) 
17,50 22,80 

24 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ на 

реалізовану продукцію 
? ? 

25 Списується собівартість реалізованої продукції 

кількості, шт. (суму розрахувати) 
800 920 

26 Списується собівартість реалізованої продукції на 

фінансовий результат 
? ? 
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27 Списується дохід від реалізації продукції на 

фінансовий результат 
? ? 

28 Надійшли від покупця на поточний рахунок кошти за 

реалізовану продукцію 
? ? 

29 Реалізовані непотрібні для виробництва, придбані в 

поточному місяці матеріали в кількості, кг, врахована 

виручка від їх реалізації 

60 ? 85 ? 

30 Примітка до операції 29: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ) 6,00 9,00 

31 Нарахований ПДВ на   

 реалізовані матеріали ? ? 

32 Врахована собівартість реалізованих матеріалів ? ? 

33 Списується собівартість реалізованих матеріалів на 

фінансовий результат 
? ? 

34 Списується дохід від реалізації матеріалів на 

фінансовий результат 
? ? 

35 Нарахована заробітна плата робітникам на збут 

продукції 
140,00 65,00 

36 Здійснені нарахування на зарплату робітників збуту 

продукції 
? ? 

37 Витрати на рекламу, здійснену сторонньою 

організацією з ПДВ 
43,20 54,00 

38 Витрати на відрядження, пов’язані зі збутом продукції 124 154 

39 Списані витрати на збут на фінансові результати ? ? 

40 Перераховано з поточного рахунка за енергію ? ? 

41 Перераховано з поточного рахунка Міськводоканалу ? ? 

42 Нарахований податок на прибуток ? ? 

43 Списується сума нарахованого податку на прибуток на 

фінансові результати 
? ? 

44 Відображений   

 нерозподілений прибуток (непокриті збитки) ? ? 

    

 

Завдання: 2 (Змістовий модуль 3-4) 

 

На основі поданих нижче вихідних даних про діяльність ПАТ «Олімп» (м. 

Івано-Франківськ, вул. Незалежності 115), відобразити методику ведення 

фінансового обліку господарських операцій і складання фінансової звітності за І 

квартал 2019 р., шляхом виконання таких завдань: 

1. Скласти розрахунки по тих операціях, де це необхідно і відобразити 

бухгалтерськими проведеннями. 

2. Згрупувати господарські операції та відобразити їх в розробних 
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таблицях. Відомостях і Журналах-ордерах. 

3. Інформацію з Журналів-ордерів перенести в Головну книгу. 

4. Скласти оборотно-сальдову відомість. 

5. Заповнити типові форми звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

(ф. 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. 2). 

6. Дати коротку характеристику фінансового стану підприємства ПАТ 

«Олімп» на підставі складеної фінансової звітності. 

7. Відомості про підприємство: 

а) ПАТ «Олімп» зареєстровано платником податку на додану вартість; 

б) система оподаткування - загальна; 

в) Згідно наказу про облікову політику: 

- метод нарахування амортизації - податковий; 

- метод оцінки вибуття запасів - середньозважений. 

г) статутний капітал - 1510000 гри. 

- кількість акцій - 6040000 шт. 

- номінальна вартість акції - 0,25 грн. 

Робота виконується за 10-ма варіантами, які визначаються за останньою 

цифрою номера залікової книжки студента. 

Вихідні дані для розв’язування завдання 

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку ПАТ «Олімп» станом на 

01 січня 2019 року 

Код 

рахунку 
Назва рахунку Сума, грн 

1 2 3 

10 Основні засоби 2000000 

131 Знос основних засобів 850000 

201 Сировина і матеріали 308000 

203 Паливо 20000 

207 Запасні частини 80000 

22 Малоцінні та швидкозношувані матеріали 70000 

23 Виробництво 90000 

26 Готова продукція 140000 

301 Готівка 1000 

311 Поточний рахунок 400000 

63 Розрахунки 3 постачальниками та підрядчиками 105000 

64 Розрахунки за податками й платежами 60000 

65 Розрахунки за страхуванням 22020 
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66 Розрахунки 3 оплати праці 58000 

441 Прибутки нерозподілені 817020 

40 Зареєстрований (пайовий) капітал 1510000 

42 Капітал у дооцінках 27000 

60 Короткострокові кредити банку 150000 

 

Аналітичні дані до синтетичних рахунків 

10 «Основні засоби» 

Субрахунок Назва Сума, грн Знос, грн 

103 Будівля цеху №1 120000 50000 

103 Будівля цеху №2 200000 120000 

103 Будівля парокотельні 100000 50000 

105 Автотранспорт 300000 100000 

104 Мапшни та обладнання 1200000 500000 

109 Офісні меблі 80000 30000 

РАЗОМ: 2000000 850000 

 

201 «Сировина і матеріали» 

№ 

з/п 
Назва матеріалів 

Од. 

вим. 
Кількість Ціна, гр. 

Сума, 

грн 

1. Сталь діаметром 5 мм т зо 1000 30000 

2. Сталь листова 2 мм т 20 800 16000 

3. Дошки соснові зо мм м"' 100 1200 120000 

4. Пластмаса т 50 750 37500 

5. Мідь т 10 2400 24000 

6. Алюміній листовий т 9 2000 18000 

7. Гума технічна т 5 3000 15000 

8. Метизи кг 800 5 4000 

9. Інші грн - - 43500 

РАЗОМ: 308000 

 

203 «Паливо» 

№ 

з/п 
Найменування палива 

Од. 

вим. 
Кількість Ціна, грн 

Сума, 

грн 

1. Мазут т 100 155 15500 

2. Вугілля т 50 90 4500 

РАЗОМ: 20000 

 

 

23 «Виробництво» 
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№ 

з/п 
Статті витрат Виріб А Виріб В 

1. Сировина і матеріали 7000 13000 

2. Заробітна плата виробничих працівників 9000 15000 

3. Відрахування на соціальні заходи 4200 6000 

4. Витрати на утримання машин 7800 4500 

5. Загальновиробничі витрати 7000 16500 

РАЗОМ: 35000 55000 

 

26 «Готова продукція» 

№ 

з/п 
Назва продукції 

Од. 

вим. 

Кіль 

кість 
Ціна, грн Сума, грн 

1. Виріб А шт. 2000 15,00 30000 

2. Виріб В шт. 2000 55,00 110000 

РАЗОМ: 140000 

 

63 «Розрахунки з постачальниками» 

№ 

з/п 
Назва 

Сальдо на 

початок місяця 

Обороти за 

місяць 

Сальдо на 

кінець місяця 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

1. 
Запорізький 

алюмінієвий завод 
 40000     

2. 

Криворізький 

металургійний 

комбінат 

 50000     

3. 
Дніпропетровський 

металургійний завод 
 15000     

Разом  105000     

 

641 «Розрахунки за податками» 

Субрахунок Назва податку 
Сальдо 01.01.2019 

Д-т К-т 

1. Прибутковий податок  36000 

2. Податок на додану вартість  20000 

3. Податок на прибуток  4000 

ВСЬОГО:  60000 

 

 

 

65 «Розрахунки за страхуванням» 
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Субрахунок 
Назва 

субрахунку 

Сальдо на 

01.01.2018 

Обороти за 

місяць 

Сальдо на 

01.02.2018 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

651 

За розрахунками 

із єдиного 

соціального 

внеску 

 22020     

ВСЬОГО:  22020     

 

Зміст господарських операцій за І квартал 2019 р. 

№ Зміст господарських Варіанти 

з/п операцій 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Витрачено сировину і матеріали на - 

виробництво продукції А 

а) сталь діаметром 5 мм (т) 

15 14 13 12 16 

б) дошки соснові (м3) 30 28 26 24 32 

в) алюміній листовий (т) 5 4 3 3,5 6 

г) гума технічна (т) 0,8 0,7 1,6 0,5 0,9 

д) метизи (кг) 200 208 202 210 212 

- виробництво продукції В      

а) сталь листова 2 мм (т) 6 5,5 5 4 7 

б) дошки соснові (м3) 15 14 13 12 16 

в) пластмаса (т) 0,5 0,4 1,3 0,6 0,7 

г) алюміній листовий (т) 3 5 6 4 3 

д) гума технічна (т) 2,9 2,8 2,3 1,9 2,7 

2. 
Нарахована зарплата працівникам за 

виробництво продукції А 
38754 35125 40380 42400 45300 

3. 
Нарахована зарплата працівникам за 

виробництво продукції В 
48762 49124 52136 49560 55134 

4. 
Нараховано зарплату 

адмінперсоналу 
12144 13100 11150 12110 10200 

5. 
Нараховано працівникам по 

лікарняних листах 
1350 1200 1100 900 600 

6. 

Проведено відрахування у (ЄСВ) на 

зарплату працівників, які 

виробляють: 

     

а) продукцію А ? ? ? ? ? 

б) продукцію В ? ? ? ? ? 

в) адмінперсоналу ? ? ? ? ? 

7. 

Утримано із заробітної  

плати податок на доходи  

фізичних осіб 

7500 6870 7300 8100 8260 

8. 
Утримано із заробітної 

плати військовий податок 
? ? ? ? ? 

9. 

Одержано від Донецького машино-

будівного заводу мідь в кількості 10 

тонн по 2400 за 1 т 

? ? ? ? ? 

 - ПДВ ? ? ? ? ? 
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10. 
Списано дошки соснові на ремонт 

цеху 0,5 м3 
? ? ? ? ? 

11. 

Списано паливо на роботу котельні      

- вугілля 30 т ? ? ? ? ? 

- мазут 70 т ? ? ? ? ? 

12. 
Списано запасні частини      

для ремонту устаткування цеху 1200 12500 13000 12900 13100 

13. 

Видано у виробництво МШП: 

- для виробництва продукції А 
6500 6400 6800 6700 6100 

- для виробництва продукції В 7500 7100 7300 7400 7600 

14. 

Отримано від Дніпропетровського 

металургійного заводу сталь 

діаметром 5 мм в кількості 20 т по 

ціні 1000 грн./шт. 

? ? ? ? ? 

- крім того ПДВ ? ? ? ? ? 

15. 

Отримано від Запорізького 

алюмінієвого заводу алюміній 

листовий 26 т по ціні 2000 грн./т  

? ? ? ? ? 

- крім того ПДВ ? ? ? ? ? 

16. 
Перераховано з поточного рахунку 

Запорізькому алюмінієвому заводу 
62400 62400 62400 62400 62400 

17. 

Перераховано з поточного рахунку 

Дніпропетровському металургійному 

заводу 

24000 24000 24000 24000 24000 

18. 
Отримано мазут від ПП «Мороз» в 

кількості 30 т по ціні 155 грн/т 
? ? ? ? ? 

19. 

Отримано вугілля від об’єднання 

«Донецьквугілля» в кількості 50 т по 

ціні 90 грн./т 

? ? ? ? ? 

- в т.ч. ПДВ ? ? ? ? ? 

20. 

Видано 

короткостроковий вексель 

Криворізькому металургійному 

комбінату 

50000 50000 50000 50000 50000 

21. 
Нараховано амортизацію основних 

засобів 
? ? ? ? ? 

22. 
Одержано з банку в касу гроші для 

виплати заробітної плати 
58000 58000 58000 58000 58000 

23. 

Перераховано з поточного рахунку 

- податок на додану вартість 
20000 20000 20000 20000 20000 

- податок на прибуток 4000 4000 4000 4000 4000 

- податок на доходи фізичних осіб 36000 36000 36000 36000 36000 

- єдиний соціальний внесок 22020 22020 22020 22020 22020 

24. Видано з каси заробітну плату 58000 58000 58000 58000 58000 

25. 
Нараховано банку АКБ «Форум» 

відсотки за користування кредитом 
2250 2250 2250 2250 2250 

26. 

Перераховано з поточного рахунку 

відсотки за користування кредитом 

банку АКБ «Форум» 

2250 2250 2250 2250 2250 

27. 
Одержано 3 РЕМ рахунок-фактуру за 

використану електроенергію 
3500 3100 3400 3600 3200 



127 

 

 

- ПДВ 700 620 680 720 640 

28. 
Одержано 3 ПАТ «Чортківгаз» 

рахунок за використаний газ  
4000 4500 4100 4300 4800 

-ПДВ 800 900 820 860 960 

29. 

Одержано рахунок «Укртелекому» за 

послуги зв’язку 
206 185 190 210 213 

-ПДВ 41 37 38 42 43 

30. 

Розподіляються загаль- новиробничі 

витрати на виробництво продукції А 
? ? ? ? ? 

та В пропорційно до основної 

заробітної плати (провести 

розрахунок) 

? ? ? ? ? 

31. 
з нерозподілених прибутків 

направлено в резервний капітал 5 % 
10950 10950 10950 10950 10950 

32. 

Викуплено акції в акціонерів в 

кількості 10000 шт. по номінальній 

вартості 

? ? ? ? ? 

33. 

Одержано на поточний рахунок від 

Фонду соціального страхування для 

виплати допомоги при народженні 

дитини. 

3400 425 3400 425 3400 

 

Оприбутковується на склад з 

виробництва - продукція А - 5 тис. 

шт. 

? ? ? ? ? 

34. 

- продукція В - 3 тис. шт. 

(незавершеного виробництва на 

кінець місяця немає) 

? ? ? ? ? 

35. 

Одержано від ПП «Танол» бензин А-

92 в кількості 200 л по ціні 7,80 

грн./л 

? ? ? ? ? 

36. 

Видано по лімітно-забірній картці 

директору 180 л бензину (для 

легкового транспорту) 

? ? ? ? ? 

37. 

Списано згідно дорожніх листків 

легкового автотранспорту 175 л 

бензину А-92 

? ? ? ? ? 

38. 

Отримано на поточний рахунок від 

ПП 
50000 50000 50000 50000 50000 

«Кристал» аванс за продукцію, в т.ч. 

ПДВ 
8333 8333 8333 8333 8333 

39. 
Затверджено авансовий звіт Король 

М.В. за покупку канцтоварів 
25 50 60 80 90 

40. 
Видано Король М.В. згідно 

авансового звіту 
25 50 60 80 90 

41. 

Погашено з поточного рахунку 

короткотерміновий кредит банку 

«Форум» 

150000 150000 150000 150000 150000 

42. 

Відвантажено: продукцію А 

покупцям - ПП «Орлан» 2600 шт. по 

ціні 30 грн/шт. 

? ? ? ? ? 

- ПП «Едельвейс» 3000шт. по ціні 90 ? ? ? ? ? 



128 

 

 

грн./шт. продукцію В покупцям 

- ПП «Скорпіон» 1800 шт. по ціні 84 

грн/шт. 
? ? ? ? ? 

-  грн ПП «Фламінго» 2400 шт. по 

ціні 84./шт. (в ціну включено ПДВ) 

Відобразити: вартість доходу за 

реалізовану продукцію, нарахування 

ПДВ, списати на фінансовий 

результат чистий дохід, списати на 

фінансовий результат собівартість 

реалізованої продукції 

? ? ? ? ? 

43. 
Списуються адміністративні витрати 

на фінансові результати 
? ? ? ? ? 

44. 
Списуються фінансові витрати на 

фінансові результати 
? ? ? ? ? 

45. Нараховано податок на прибуток ? ? ? ? ? 

46. 
Списано податок на прибуток на 

фінансовий результат 
? ? ? ? ? 
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