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ВСТУП  

 

Сучасний стан розвитку економіки в Україні грунтується на ринкових 

відносинах. Найважливішою та невід’ємною складовою структури ринкової 

економіки є бухгалтерський облік. Однією складовою інституцій є 

підприємства. Підприємства є суб'єктами господарської діяльності, проте 

характер їх діяльності є специфічним.  

Тому на сучасному етапі особливої уваги заслуговують питання 

вдосконалення управління економікою держави, одну з найважливіших 

функцій якої виконує облік. 

Побудова облікового процесу, повністю забезпечуючи потреби 

керівництва підприємства та зовнішніх користувачів, неможлива без 

раціональної його організації. Адже організація бухгалтерського обліку – це 

система умов та елементів облікового процесу, яка передбачає первинний облік  

і документування операцій (первинну облікову документацію і документообіг), 

план рахунків бухгалтерського обліку, і форми бухгалтерського обліку, форми 

організації обліково–обчислювальних робіт, обсяг і склад звітності – систему, 

що базується на притаманних обліку правилах. 

Мета дисципліни – формування у студентів сучасної системи знань про 

концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології обліку 

господарської діяльності, основи техніки бухгалтерського обліку, підходи до  

організації обліку на підприємстві та засади керівництва бухгалтерським 

обліком в Україні. 

Завданням дисципліни є оволодіння принципами бухгалтерського 

обліку, забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються в 

бухгалтерському обліку для відображення інформації про господарську 

діяльність, набуття навичок застосування технічних прийомів реєстрації 

облікової інформації, формування уявлення про повний цикл обробки облікової 

інформації: від первинної фіксації господарських операцій до складання 

фінансової звітності; надати загальне розуміння значення фінансової звітності 
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та основ організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Досягнення визначених завдань передбачає використання таких 

інноваційних навчальних технологій: 

– під час проведенні лекцій: проблемні лекції, розгляд окремих 

дискусійних питань; 

– під час проведенні практичних занять: круглі столи, робота в малих 

творчих групах, розгляд ситуаційних завдань, дискусії в малих творчих групах, 

виконання кейсових завдань. 

Предметом навчальної дисципліни є господарська діяльність 

підприємства як зміна господарських засобів та джерел їх утворення внаслідок 

господарських процесів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

– сутність бухгалтерського обліку та історичні аспекти його становлення; 

– принципи, на яких ґрунтується бухгалтерський облік; 

– предмет і метод бухгалтерського обліку; 

– сутність елементів методу бухгалтерського обліку (документація та 

інвентаризація; оцінку та калькуляцію; бухгалтерські рахунки та подвійний 

запис; бухгалтерський баланс); 

– порядок відображення в обліку основних господарських процесів: 

створення підприємства, постачання, виробництво, збут; 

– зміст облікової реєстрації; 

– сутність та основні принципи управлінського обліку 

– основи організації бухгалтерського обліку; 

уміти: 

– визначити мету і завдання ведення бухгалтерського обліку; 

– користуватися планом рахунків; 

– складати облікові номенклатури, графіки документообігу, руху реєстрів 

обліку та вміти аналізувати ситуації; 

– планувати виконання робіт з бухгалтерського обліку. 
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1 ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1 Бухгалтерський облік у системі господарського обліку, його 

сутність і характеристика в історичній ретроспективі 

Історія виникнення та розвитку  обліку. Сутність бухгалтерського обліку. 

Загальна характеристика господарського обліку та основні етапи його розвитку. 

Види господарського обліку. Вимірники бухгалтерського обліку. Вимого щодо 

ведення бухгалтерського обліку. 

Тема 2 Бухгалтерський облік у сучасній системі управління 

суб’єктом господарювання 

Сутність обліку в системі управління. Принципи сучасної системи 

бухгалтерського обліку. Нормативно–правове регулювання обліку. Облікова 

політика: техніка й організація  бухгалтерського обліку. Інформація та її 

значення в управлінні виробництвом. Користувачі бухгалтерської інформації. 

Тема 3 Предмет та метод бухгалтерського обліку 

Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна 

характеристика методу бухгалтерського обліку. Характеристика складових 

(елементів) методу бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між предметом і 

методом бухгалтерського обліку. 

Тема 4 Бухгалтерський баланс 

Бухгалтерський баланс як елемент методу, його зміст і побудова. Оцінка 

та групування статей балансу. Типи господарський операцій і їх вплив на 

бухгалтерський баланс.  

Тема 5 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Сутність, структура та побудова рахунків бухгалтерського обліку. 

Порядок відображення господарських операцій  на рахунках та визначення 

оборотів і сальдо. Подвійний запис, його обґрунтування та контрольне 

значення. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Узагальнення 

даних поточного обліку. 
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Тема 6 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Значення та принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків 

стосовно балансу. Класифікація рахунків за їх економічним змістом. 

Класифікація рахунків за призначенням та побудовою. План рахунків та його 

характеристика. 

Тема 7 Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку 

Первинне спостереження в обліку, документація, її значення. 

Класифікація документів. Порядок прийняття, перевірки та обробки 

документів. Порядок удосконалення бухгалтерських документів. Інвентаризація 

в системі бухгалтерського обліку, порядок її проведення та відображення 

результатів. 

Тема 8 Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 

Сутність та значення інвентаризації. Види інвентаризацій. Порядок 

здійснення інвентаризації. Результати інвентаризації та їх відображення  в 

обліку. 

Тема 9 Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: 

оцінка і калькулювання 

Сутність вартісного вимірювання. Види вартісних вимірників.  

Оцінка як система вартісного виміру. Калькуляція в системі 

бухгалтерського обліку. 

Тема 10 Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського 

обліку 

Облікові реєстри та їх класифікація. Помилки в бухгалтерських записах 

та способи їх виправлення. Характеристика основних форм обліку. Основи 

бухгалтерської звітності. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Теми контрольних робіт обираються згідно з двома останніми цифрами 

номера залікової книжки й узгоджуються з викладачем. 

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему 

згідно з направленням їх практичної діяльності, але в цьому випадку обрана тема 

та план роботи мають бути узгоджені з кафедрою. 

Практичний матеріал, що використовується в роботі, має бути наданий у 

формі таблиць, схем, діаграм, графіків. Отже, наданий практичний матеріал 

має бути логічним продовженням викладених теоретичних положень, 

слугувати основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, графіків, 

діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У 

таблицях мають бути вказані одиниці виміру, об’єкт і часовий простір 

дослідження, а в графіках – масштаб. Таблицям та графічному матеріалу 

рекомендується давати окрему нумерацію. 

Під час написання контрольної роботи не можна обмежуватися лише 

матеріалом підручника. Потрібно ознайомитись із законодавчими та 

нормативними актами з обраної теми, підібрати наукову літературу та 

ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях. 

Контрольна робота має бути належним чином оформлена. На титульній 

сторінці необхідно вказати дисципліну, з якої виконана контрольна робота; 

факультет, курс, групу, прізвище та ініціали студента. У кінці роботи треба 

зазначити дату виконання та особистий підпис студента. 

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичне питання і 

практичне завдання. Для успішного виконання контрольної роботи 

першочергове значення має не її надзвичайно великий обсяг, а ті вузлові 

питання, логічне послідовне висвітлення яких дозволяє більш повно розкрити 

тему. 

План має містити не більше 3–4 питань. Складання плану – це 
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індивідуальна творча справа, тема може бути надана в різних варіантах 

плану, але в будь-якому випадку він має відображати основний її зміст. 

У тексті контрольної роботи питання плану мають бути обов’язково 

виділені. Виклад матеріалу має бути з посиланнями на джерела використаної 

літератури (у квадратних дужках [...]), а також з чітким розмежуванням 

параграфів, що допомагає студентові розділити матеріал на логічні частини, 

бачити зв’язок між ними, не допустити повторів, краще засвоїти матеріал 

теми. Список використаної літератури повинен містити не менше п’яти 

джерел. 

Своєчасно виконану контрольну роботу студент здає на кафедру за 

десять днів до початку екзаменаційної сесії на перевірку. У разі негативної 

рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується 

повторно і знову подається на перевірку. 

До складання заліку з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна 

теорія)» студент допускається лише за умови зарахування та захисту кон-

трольної роботи. Оформити титульну сторінку необхідно згідно з додатком А. 

Виконання контрольної роботи студентами, як складової частини 

навчального процесу передбачено навчальними планами. 

Під час виконання контрольної роботи студент повинен розкрити теорію 

питання та навести практичні приклади з практики діяльності підприємства на 

ринку. Завдання виконується в окремому зошиті, після перевірки роботи 

викладачем студент повинен її захищати. 

Робота складається зі змісту, вступу, двох розділів, висновків та 

літературних джерел, які використав студент під час її виконання. 

У вступі студент дає загальну характеристику питання, розкриває 

актуальність теми та визначає основні завдання, які будуть розв’язані у 

контрольній роботі.  

У першому питанні розглядаються теоретичні аспекти обраної теми 

контрольної роботи. Бажано також додатково навести приклади практичного 

застосування питань, що стосуються обліку, аналізу та управління грошовими 



10 
 

потоками. 

У другому розділі необхідно виконати практичне завдання, яке відповідає 

варіанту, обраному студентом. 

У висновках наводиться узагальнення питань, які розглядались у роботі, 

підсумовуються результати виконаної роботи студентом. Обсяг роботи – 30–35 

сторінок друкованого тексту. Робота має бути зброшурована і подана за 2 тижні 

до початку екзаменаційної сесії на кафедру обліку, аналізу і аудиту для 

перевірки викладачем, який викладає цю дисципліну.  

 

3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

3.1 Теоретична частина написання контрольної роботи 

1. Основи побудови фінансового (управлінського) обліку. 

2. Види господарського обліку, їх сутність та призначення. 

3. Поточні рахунки: сутність, призначення та практичне їх застосування. 

4. Бухгалтерський облік у системі управління. 

5. Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку. 

6. Класифікація рахунків за призначенням. 

7. Методика обліку операцій щодо касового обслуговування. 

8. Прямі кореспондентські рахунки: зміст, сутність, правила 

застосування. 

9. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

10. Документування операцій та документообіг. 

11. План рахунків бухгалтерського обліку: сутність, призначення, сфера 

застосування. 

12. Характеристика першого класу рахунків бухгалтерського обліку. 

13. Характеристика другого класу рахунків бухгалтерського обліку. 

14. Характеристика третього класу рахунків бухгалтерського обліку. 

15. Характеристика четвертого класу рахунків бухгалтерського обліку. 

16. Характеристика п’ятого  класу рахунків бухгалтерського обліку. 
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17. Характеристика шостого  класу рахунків бухгалтерського обліку. 

18. Облікова політика: техніка і організація  бухгалтерського обліку.  

19. Бухгалтерський облік у системі господарського обліку, його сутність і 

характеристика в історичній ретроспективі. 

20. Бухгалтерський облік у сучасній системі управління суб’єктом 

господарювання. 

21. Предмет та метод бухгалтерського обліку. 

22. Бухгалтерський баланс. 

23. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 

24. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 

25. Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку. 

26. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. 

27. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка і 

калькулювання. 

28. Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського обліку. 

 

3.2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

 

Задача 1 

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських 

операцій. 

1. З поточного рахунку в національній валюті надійшли кошти до каси 

підприємства. 

2. З виробництва надійшла готова продукція. 

3. Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва. 

4. Списані запасні частини на поточний ремонт автомобіля директора 

підприємства. 

5. Списані сировина і матеріали на виробництво продукції. 
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6. На загальновиробничі витрати використані купівельні напівфабрикати. 

7. З каси підприємства видана заробітна плата працівникам підприємства. 

8. Із заробітної плати працівника утримано податок з доходів фізичних 

осіб. 

9. На заробітну плату проведено нарахування єдиного соціального 

внеску. 

10. Нараховано податок на прибуток за результатами діяльності 

підприємства. 

 

Задача 2 

Написати кореспонденції рахунків щодо проведених господарських 

операцій: 

1. Нараховано дивіденди за підсумками роботи діяльності підприємства 

за рік. 

2. З каси підприємства видано підзвітній особі гроші для придбання 

канцелярських приладів. 

3. Нарахована заробітна плата головному бухгалтеру підприємства. 

4. Із заробітної плати головного інженера підприємства утримано єдиний 

соціальний внесок. 

5. Списана собівартість реалізованої готової продукції. 

6. Передано у виробництво сировина та матеріали. 

7. Оприбутковані купівельні напівфабрикати від постачальників. 

8. Погашена заборгованість перед постачальниками з поточного рахунку 

в національній валюті. 

9. З виробництва випущена готова продукція. 

10. Списана підзвітна сума на загальновиробничі витрати. 

 

Задача 3 

Розкрити зміст наведених господарських операцій, які здійснені 

підприємством. 
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Д 311      К 301 

Д 671         К 311 

Д  901        К 26 

Д 92           К 661 

Д 93           К 65 

Д 791         К 92 

Д 23           К 131 

Д 91          К 372 

Д 152        К 631 

Д 631        К 311 

 

Задача 4 

Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними даними господарських 

операцій. 

1. Видано гроші з каси під звіт. 

2. Реалізовано МШП зі складу підприємства. 

3. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства. 

4. Отримана виручка від реалізації продукції у  валюті. 

5. Виплачено заробітну плату працівникам підприємства. 

6. Списано нестачу в касі за результатами проведеної інвентаризації. 

7. Видано валюту головному бухгалтеру з каси на відрядження. 

8. Підприємство отримано довгостроковий кредит від банку. 

9. Списані запасні частини на проведення поточного ремонту 

устаткування. 

10. Погашена заборгованість перед постачальниками сировини і 

матеріалів. 

 

Задача 5 

Пов'яжіть терміни, що наведені нижче з визначеннями. Для цього проставте 

ліворуч від терміну відповідну літеру. 
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Термінологія Опис 

1. Господарський 

облік 

А. Вивчає та контролює кількісну сторону масових явищ і процесів 

відтворення матеріальних благ та суспільних відносин у господарюванні. 

2. Бухгалтерський 

облік 

Б. Облік у якому формуються показники внутрішніх та зовнішніх потреб: 

обчислення собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт та 

наданих послуг, собівартості матеріалів, визначення витрат, розрахунок 

доцільності виконаних робіт тощо.   

3. Оперативний 

облік 

В. Взаємозумовлене, чітко документоване кількісне відображення 

господарської діяльності підприємства у тісному зв’язку з її якісною 

стороною, що здійснюється в узагальненому грошовому вимірнику. 

4. Статистичний 

облік 

Г. Спостереження та відображення в записах тільки окремих фактів і 

операцій господарської діяльності, що дає можливість швидко отримати 

необхідні дані для найбільш ефективного управління роботою 

підприємства та його структурних підрозділів, своєчасно виявляти будь – 

які недоліки в роботі. 

5. Фінансовий 

облік 

Д. Здійснюється з метою формування вартісних показників, що необхідні 

для виявлення зовнішніх показників, які необхідні для виявлення зовнішніх 

зв’язків підприємства (з бюджетом, банком, постачальниками, покупцями 

та замовниками тощо), є обов’язком для ведення всіх господарюючих 

суб’єктів. 

6. Управлінський Ж. Інформація щодо нарахування та своєчасної сплати податків, платежів 

та внесків до податкової інспекції з обов’язковим наданням відповідних 

форм звітності на певну дату. 

7. Податковий З. Спостереження., сприйняття, вимірювання та реєстрація господарських 

фактів, які здійснюються, або здійснилися (придбали обладнання, 

матеріали, паливо), або діючий процес (придбання, виготовлення продукції, 

виконання робіт, надання послуг тощо) під час господарюванні.  

 

Задача 6 

Пов’яжіть терміни, перелічені нижче, з визначенням. Для цього позначте 

ліворуч від терміну відповідну літеру. 

Елементи методу 

бухгалтерського обліку 

Опис 

1. Документація А. Зіставлення господарських засобів з їх джерелами, що дозволяє 

контролювати обіг і використання майна підприємства. 

2. Інвентаризація Б. Кожна господарська операція записується двічі: один раз – по 

дебету одного рахунку, а другий раз за кредитом іншого рахунку. 

3. Оцінка В. Спосіб первинного спостереження  і відображення об’єктів 

бухгалтерського обліку, які забезпечують суцільне і безперервне 

спостереження за ними; виконує функцію імпульсу, який 

започатковує рух облікової інформації. 

4. Калькуляція Г. Система підсумкових показників, які всебічно характеризують 

господарську та фінансову діяльність підприємства, результати 

використання його активів, стан зобов’язань. 

5. Рахунки Д. Відображення та узагальнення витрат, пов’язаних з певним 

господарським процесом, що є основою для оцінки продукції. 

6. Подвійний запис Є. Спосіб вираження в єдиній грошовій формі господарських 

засобів та процесів, тобто узагальнення натуральних і трудових 

показників в єдиному грошовому вимірнику. 
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7. Бухгалтерський 

баланс 

Е. Систематична перевірка достовірності господарських засобів у 

натурі, з метою підтвердження даних бухгалтерського обліку, 

виявлення не врахованих цінностей або допущених збитків, 

розкрадання, нестач. 

8. Звітність Ж. Спосіб фактичного виявлення наявності грошових коштів 

необоротних активів та інших активів, які є на підприємстві, та 

зіставлення їх з даними бухгалтерського обліку. 

 

Задача 7 

Визначити собівартість одиниці виробу. Які елементи методу 

бухгалтерського обліку та в яких випадках необхідно застосувати? 

Дані для виконання вправи: 

За звітний період підприємство придбало запасів на суму 289000,00 грн., 

для виробництва продукції передані матеріали на суму 23000,00 грн., 

нарахована заробітна плата з відрахуваннями до єдиного соціального внеску на 

суму 45679,00 грн., амортизаційні відрахування – 3400,00 грн. За місяць було 

виготовлено 300 штук готової продукції, незавершене виробництво склало 

18360,00 грн.   

 

Задача 8 

Згрупувати джерела утворення майна за двома ознаками – власні джерела 

та джерела залучених коштів. 

Дані для виконання вправи: 

– короткострокова позика банку; 

– прибуток підприємства; 

– заборгованість із заробітної плати перед працівниками; 

– цільове фінансування; 

– статутний капітал; 

– амортизаційні відрахування 

– резервний капітал;  

– власний капітал; 

– страховий капітал; 

– пайовий капітал; 
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– цільове фінансування; 

– нерозподілений прибуток. 

 

Задача 9 

Розподілити балансові статті на активні та пасивні, підбити підсумок за 

залишками статей в грн: 

1. Нематеріальні активи – 1000,00. 

2. Каса – 270,00. 

3. Поточний рахунок в національній валюті – 45700,00. 

4. Постачальники – 456000,00. 

5. Заборгованість з оплати праці – 345000,00. 

6. Заборгованість перед бюджетом – 45000,00. 

7. Запасні частини – 345000,00. 

8. Сировина і матеріали – 89000,00. 

9. Виробництво – 345000,00. 

10. Розрахунки з підзвітними особами – 6700,00. 

11. Розрахунки з кредиторами – 5600,00.  

12. Паливо – 18930,00. 

 

Задача 10 

Виберіть необхідні дані, які знаходять своє відображення в балансі: 

– основні засоби; 

– первісна вартість активів; 

– підзвітна особа вчасно не відзвітувалася перед підприємством; 

– залишок заборгованості із заробітної плати перед працівниками 

підприємства; 

– рівень кваліфікації кадрів; 

– товари на складах; 

– чисельність працюючих на підприємстві; 

– грошові кошти та їх еквіваленти; 
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– нерозподілений прибуток; 

– дебіторська заборгованість; 

– запасні частини; 

– поточний рахунок у національній валюті; 

– інформація управлінського обліку 

– П(С)БО 7 «Основні засоби». 

 

Задача 11 

Скласти бухгалтерський баланс підприємства станом на 31 грудня 

поточного року. 

Дані для виконання вправи (грн): 

– заборгованість по заробітній платі – 135000,00; 

– нематеріальні активи: первісна вартість 113820,00, сума нарахованого 

зносу – 3450,00; 

– статутний капітал – 7500,00; 

– нерозподілений прибуток – 4500,00; 

– розрахунки з підзвітними особами – 120,00; 

– сировина і матеріали – 20400,00; 

– поточний рахунок у національній валюті – 95000,00; 

– розрахунки з дебіторами – 150,00; 

– розрахунки з кредиторами – 270,00; 

– основні засоби: первісна вартість – 345000,00, сума нарахованого зносу 

– 5000,00; 

– постачальники – 418770,00.  

 

Задача 12 

За наведеними нижче даними поділити статті на активні та пасивні. 

Дані для виконання вправи (грн): 
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– основні засоби; 

– розрахунки з оплати праці; 

– розрахунки за єдиним соціальним внеском; 

– товари на складі; 

– виробництво; 

– брак у виробництві; 

– векселі видані; 

– короткострокові позики банку; 

– незавершене виробництво; 

– готова продукція; 

– аванси отримані; 

– знос основних засобів; 

– резерв сумнівних боргів; 

–  капітальні інвестиції; 

– неоплачений капітал; 

– поточний рахунок у національній валюті. 

 

Задача 13 

Розкрити зміст господарської операції, використовуючи діючий план 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Д  152      К 631 

Д 301       К 311 

Д 201       К 631 

Д 22         К 631 

Д 23         К 661 

Д 26         К 23 

Д 92         К 207 

Д 93         К 661 

Д 282       К 281 

Д 631       К 311

 

 

Задача 14 

Скласти кореспонденцію рахунків на підставі проведених господарських 

операцій: 

– погашена заборгованість підприємства із заробітної плати перед 
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працівниками з каси; 

– з поточного рахунку надійшли гроші до каси підприємства в 

національній валюті; 

– з каси підприємства видані гроші підзвітній особі для відряджень у 

іноземній валюті; 

– нараховано дивіденди акціонерам підприємства; 

– з поточного рахунку банку в національній валюті погашена 

заборгованість перед постачальниками; 

– у виробництво передані сировина і матеріали; 

– з виробництва випущена готова продукція; 

– нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату 

адміністративного персоналу; 

– погашена заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість 

з поточного рахунку банку в національній валюті; 

– нараховано податок на прибуток за результатами поточного року. 

 

Задача 15 

Виберіть із наведеного нижче списку випадки, в яких інвентаризація 

проводиться в обов’язковому порядку: 

1) перед складанням річної звітності; 

2) у разі звільненні комірника; 

3) у разі звільнення начальника цеху; 

4) у разі звільненні керівника підприємства; 

5) після пожеж та стихійного лиха; 

6) у разі встановленні фактів крадіжок та псування цінностей; 

7) під час укладанні договорів постачання запасів; 

8) під час проведенні приватизації підприємства; 

9) під час реалізації цінностей зі складу підприємства; 

10) у разі ліквідації підприємства; 

11) у разі звільнення бухгалтера цеха; 

12) під час прийнятті на підприємства контролера; 
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13) після закінчення технологічного циклу виробництва продукції. 

 

Задача 16 

Пов’язати терміни, перелічені нижче, з їх описом. Для цього поставте 

ліворуч від ознаки відповідну літеру. 

Термінологія Опис 

1. Сировина і 

матеріали 

А. Це предмети праці, які призначені для заміни або на продаж. 

2. Товари Б. Це інструменти та інвентар, що призначені для використання у 

виробничій діяльності або можуть бути продані. 

3. Запасні частини В. Це запаси, що призначені для виробництва, продажу, які в 

процесі виробництва можуть змінювати свою первісну форму. 

4. МШП  Г. Це предмети праці, які призначені для перепродажу 

5. Паливо Д. Це предмети праці призначені для використання у виробничій 

діяльності підприємства, продажу або  перепродажу. 

 

Задача 17 

Необхідно, використовуючи План рахунків, указати код рахунку та 

провести групування об’єктів обліку на активи і пасиви.  

1  Будівля складу                          100 000  

2  Статутний капітал                          800 000  

3  Сировина й матеріали                          3 800  

4  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги        11 460  

5  Заборгованість підприємства з оплати праці                          9 200  

6  Векселя видані                          35 000  

7  Вилучений капітал                          75 000  

8  Малоцінні й швидкозношувальні предмети                          480  

9  Довгострокові кредити банка                          50 000  

10  Заборгованість за кредитом                          11 000  

11  Гудвіл                          750 000  

12  Незавершене виробництво                          1 750  

13  Векселя отримані                          6 300  

14  Грошові кошти в касі                          350  

15  Доходи майбутніх періодів                          1 800  

16  Будівля офісу                          76 000  

17  Витрати на підписку періодичних видань                          3 200  

18  Кредиторська заборгованість за товари                          7 820  

19  Нерозподілений прибуток                          600 300  

20  Неоплачений капітал                          120 000  

21  Незавершене будівництво                          350 000  

22  Грошові кошти на рахунку                          18 900  

23  Відстрочені податкові зобов’язання                          870  

24  Заборгованість перед Пенсійним фондом                          1 250  
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4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Господарський облік, його суть і загальна характеристика. 

2. Облікові вимірники та їх характеристика. 

3. Види господарського обліку, їх взаємозв’язок. 

4. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. 

5. Методи бухгалтерського обліку. 

6. Баланс, його зміст і побудова. 

7. Структура бухгалтерського балансу і характеристика його основних 

розділів. 

8. Зміни в балансі під впливом окремих типів господарських операцій. 

9. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, призначення і побудова. 

10. Активні та пасивні рахунки, їх побудова. 

11. Подвійний запис на рахунках та його значення. 

12. Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки (рахунки другого 

порядку), їх використання. 

13.  Класифікація господарських засобів за їх складом і використанням. 

14.  Класифікація джерел формування господарських засобів 

підприємства. 

15.  Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку. 

16.  Документування як спосіб первинного відображення об’єктів 

бухгалтерського обліку. 

17.  Вимоги щодо змісту й оформлення бухгалтерських документів та 

бухгалтерське опрацювання первинних документів. 

18.  Інвентаризація майна і коштів підприємства. 

19.  Калькуляція у системі бухгалтерського обліку. 

20. Оцінка як система вартісного виміру. 

21.  Види та форми облікових реєстрів. Виправлення помилок в облікових 

реєстрах. 
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22.  Облік операцій на початковій стадії процесу створення підприємства. 

Облік капіталу. 

23. Облік процесу використання засобів праці. 

24. Облік процесу придбання предметів праці та їх  споживання. 

25. Облік процесу виробництва та  визначення собівартості продукції. 

26.  Облік процесу реалізації готової продукції. 

27. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку. 

28. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 

29. Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика. 

30. Основні форми ведення бухгалтерського обліку та їх характеристика. 

31.  Класифікація бухгалтерських документів. 

32. Облікові реєстри та їх види. Виправлення помилок в облікових 

реєстрах. 

33.  Обігові відомості: види та призначення. 

34.  Вплив господарських операцій на зміни в бухгалтерському балансі. 

35.  Поняття методу та характеристика методичних прийомів у 

бухгалтерському обліку. 

36.  Рахунки синтетичного та аналітичного обліку: сутність та 

призначення. 

37. Визначення обліку, його види та користувачі облікової інформації. 

38.  Концептуальні основи бухгалтерського обліку. 

39.  Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку. 

40. Основні завдання бухгалтерського обліку та вимоги до обліку. 

41.  Порядок відображення господарських операцій на рахунках та 

визначення оборотів і сальдо. 

42. Облік формування фінансових результатів, прибутку (доходів). 

43.  Види фінансової звітності та їх характеристика. 

44.  Облікова політика підприємства. 

45.  Порядок затвердження та подання фінансової звітності. 
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46.   Узагальнення даних поточного обліку (оборотні відомості за 

синтетичними та аналітичними рахунками). 

47.  Бухгалтерське опрацювання первинних документів та їх збереження. 

48.  Види господарських процесів та їх сутність. 

49.  Складання, затвердження і подання фінансової звітності. 

50.  Міжнародні та міжурядові організації бухгалтерського обліку. 

51.  Зберігання облікових реєстрів. 

52.  Способи організації облікового процесу на підприємствах України. 

53.  Поділ звітності за економічним призначенням. 

54.  Причини виникнення помилок у звітності та правила виправлення їх. 

55.  Загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб’єкта 

господарювання. 

56.  Завдання бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання. 

57.  Правове регулювання управлінського обліку в Україні. 

58.  Різниця між управлінським та фінансовим обліком. 

59. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку з економічними дисциплінами. 

60.  Користувачі інформації управлінського обліку. 
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