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ВСТУП 
 

Впровадження в господарську практику України різноманітних форм власності, 
реформування економічних відносин  висувають нові й нові вимоги до 
бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за веденням фінансово-
господарської діяльності підприємства. Це вносить зміни в організацію і техніку 
ведення фінансового обліку, що нерозривно пов’язане з глибоким вивченням 
програми курсу "Фінансовий облік". 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
-   документальне оформлення господарських операцій; 
-  відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку; 
-  реєстрацію господарських операцій у регістрах синтетичних обліку; 
- порядок складання фінансової звітності. 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: 
- оформляти документи первинного обліку; 
- оформляти облікові регістри; 
-  складати оборотні відомості; 
- складати розрахунки розподілу накладних витрат;  
- складати Головну книгу; 
- складати фінансову звітність. 
Мета дисципліни – навчити студентів відображати всі господарські операції від 

моменту створення підприємства до закінченого балансу відповідно до Закону України 
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" та Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. 

Пропоновані методичні рекомендації дають змогу набути практичних навичок 
ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Вони складаються з 
окремих тем. Усі теми взаємопов'язані та взаємообумовлені і є моделлю наскрізної 
задачі з таких найважливіших розділів: облік коштів; облік розрахунків з дебіторами 
та за зобов'язаннями; облік  виробничих запасів та готової продукції; облік не-
оборотних активів; облік праці та її оплати; облік витрат виробництва; облік доходів і 
результатів діяльності; складання фінансової звітності.  

Об'єктом обліку наскрізної задачі є підприємницька діяльність віртуального 
підприємства. 
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Загальні вказівки по виконанню практичних завдань 
 

Згідно навчального плану, затвердженого Вченою Радою університету, по курсу 

«Фінансовий облік” студенти слухають 30 годин лекцій, виконують практичні 

завдання протягом 30 годин та самостійно опрацьовують курс протягом 120 годин. 

 Виконання практичних завдань студентами дає змогу набути практичних 

навичок ведення і організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку.  

Практичні завдання виконуються в спеціальному робочому зошиті з 

використанням зазначених форм первинних документів та регістрів синтетичного та 

аналітичного обліку.  

Неохайно оформлене завдання до перевірки не приймається.            

По кожному завданню після вивчення теми проводяться співбесіда і 

зарахування.  
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Тема 1. Складання вступного балансу 
 
Виписка з головної книги залишків на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку на 

1.08. поточного року: 
 

№ рахунку Сума,  грн. № рахунку Сума, грн. № рахунку Сума, грн. 
10 322373 40 1239740 21 621000 
11 9060 42 23400 23 800000 
13 20000 43 739203 27 7486 
15 124 44 2760 30 3329 
201 17203 48 80000       31 40630 
203 24030 50 2000 36 1345 
205 32405 55 9749 377 Дт 13 
207 3040 60 700 65 800 
208 124913 63 6580 66 3000 
209 1537 64 5464 377 Кт 5 

20 ТЗВ 124913 - - - - 
2 113 401,0 
 
Завдання: На підставі залишків синтетичних і аналітичних рахунків сформувати вступний 

баланс та оборотно-сальдову відомість на початок періоду. 
Довідка : головний бухгалтер – Петрова Марина Миколаївна, 

керівник підприємства – Сидоренко  Іван Степанович 
 

Тема 2. Облік касових операцій 
Господарські операції  

 
№ 
п/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 

1 01.08 Надійшла готівка в касу з поточного рахунку на 
видачу заробітної плати працівникам основного 
виробництва 

2700,00   

2 01.08 Видано з каси готівку у підзвіт Василюк В.К, на 
придбання запасних частин до сільсько-
господарської техніки 

3800,00   

3 02.08 Отримано грошові кошти в касу в рахунок 
погашення заборгованості Вінницького ХПП 

2349,00   

4 02.08 Видано з каси заробітну плату працівникам 
основного виробництва 

2700,00   

5 14.08 Видано з каси в підзвіт Мащенко О.В. грошові 
кошти на придбання паливно-мастильних 
матеріалів 

1300,00   

6 28.08 Проведено оплату мешканцями (Смірнов А.П.) 
квартир послуг ЖКГ 

112,40   

7 29.08 Погашено заборгованість за користування 
послугами дитячих дошкільних закладів (Потапов 
А.М) 

160,46   
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Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Оформити касову 
книгу (умовно за місяць), журнал-ордер 1 та відомість 1.1. 
 
 

Тема 3. Облік коштів на рахунках в банках 
Господарські операції з обліку коштів на рахунках в банках 

№ 
п/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Дебет Кредит 

 01.08 Надійшла готівка в касу з поточного 
рахунку на видачу заробітної плати 
працівникам основного виробництва 

2700,00  №1 

8 02.08 Отримано грошові кошти на поточний 
рахунок в погашення заборгованості 
заводу "Оксамит"  

1345,00   

9 02.08 Отримано передоплату на поточний 
рахунок від заводу "Оксамит" 

3975,00   

10 02.08 Перераховано з поточного рахунку 
грошові кошти в погашення 
заборгованості перед ТОВ "Вінницяхім" 

7323,00   

11 03.08 Перераховано грошові кошти з 
поточного рахунку в погашення 
заборгованості перед:  - бюджетом  
- органами стахування: Пенсійним 
фондом; 
- ФСС тимчасової непрацездатності 
- ФСС на випадок безробіття 

 
 

1230,00  
 

940,00 
320,00 
460.00 

  

12 07.08 Отримано на поточний рахунок 
короткострокову позику банку 

7000,0   

13 07.08 Погашено з поточного рахунку частину 
короткострокової позики банку 

2000,0   

14 08.08 На поточний рахунок одержано 
довгострокову позику банку 

12400,00   

15 28.8 Погашено ПСП "Слон" 
короткостроковий вексель, грошові 
кошти надійшли на поточний рахунок 

53000,00   

16 29.08 Погашено з поточного рахунку 
довгострокову позику банку 

2000,00   

 
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Оформити журнал-

ордер 1 та відомість 1.2. 
 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 
4.1. Господарські операції з обліку розрахунків з покупцями  

№ 
п/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Дебет Кредит 

 02.08 Отримано грошові кошти на поточний 
рахунок в погашення заборгованості заводу  
“Оксамит” 

1345,00  №8 

 02.08 Отримано грошові кошти в касу в 
погашення заборгованості Вінницького 

2349,00  №2 
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ХПП 
17 13.08 Реалізовано АТ "Софт"  інвентарну тару 2500,00   
18 19.08 Відображено дохід від реалізації теличок 

ПСП “Слон” 
53000,00   

19 23.08 Реалізовано 10500 кг. молока молокозаводу 
"Оксамит”   

4200,00   

20 24.08 Реалізовано зерно пшениці Вінницькому 
ХПП 

23000,00   

21 26.08 Одержано короткостроковий вексель від 
АТ "Софт" 

2500,00   

22 27.08 Одержано короткостроковий вексель від 
ПСП “Слон” 

53000,00   

 28.08 Погашено ПСП “Слон” короткостроковий 
вексель, грошові кошти надійшли на 
поточний рахунок 

53000,00  №15 

 
Довідка: Залишки на аналітичних рахунках до рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками» 
 

Назва покупця Сальдо на 01.08 
Дебет  Кредит  

ВАТ «Оксамит» 1345  
Разом 1345  

 
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

Зробити записи у регістри бухгалтерського обліку (відомості 6.6 с.-.г, 3.1 
с.-г. та журнал-ордер № 6 с.-г) 

 
4.2. Господарські операції з обліку розрахунків з іншими дебіторами 

№ 
п/п 

Дата 
Зміст господарської операції 

Сума, грн. Дебет Кредит 

 01.08 Видано з каси готівку у підзвіт Василюк В.К, 
на придбання запасних частин до сільсько-
господарської техніки 

3800,00  №2 

23 06.08 Оприбутковано від підзвітної особи Василюк 
В.К. придбані нею запасні частини для с.-г. 
Машин (у ВАТ „Сільгосптехніка”) 
(відрядження з 01.08 по 06.08) 

 
3166,67 
633,33 

  

 14.08 Видано з каси в підзвіт Мащенко О.В. грошові 
кошти на придбання паливно-мастильних 
матеріалів 

1300,00  №5 

24 14.08 Оприбутковано від підзвітної особи придбані 
ПММ (Мащенко О.В.) 

1000,00 
200,00 

  

25 28.08 Відображено заборгованість по квартплаті 
мешканців квартир. (Смірнов А.П.) 

99,40   

 28.08 Проведено оплату мешканцями картир, послуг 
ЖКГ 

112,40  №6 

26 29.08 Відображено заборгованість користувачів за 
послуги дитячих дошкільних закладів 
(Потапов А.М) 

165,46   
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 29.08 Погашено заборгованість за користування 
послугами дитячих дошкільних закладів 

160,46  №7 

 
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Зробити записи у регістри 
бухгалтерського обліку (журнали-ордера  3А с.-.г  та 3Б с.-.г) та відомість № 3.2 c.-г. 

 
Довідка: Залишки на аналітичних рахунках до рахунку 377 «Розрахунки з іншими 

дебіторами» 
 

Назва дебітора (кредитора) Сальдо на 01.08 
Дебет  Кредит  

Смірнов А.П. 13,00  
Потапов А.М.  5,00 

Разом 13,00 5,00 
 

Тема 5. Облік необоротних активів 
Господарські операції 

№ 
п/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Дебет Кредит 

27 06.08. Нараховано амортизацію на основні 
засоби галузі рослинництва 

1930,00   

28 06.08 Нараховано амортизацію на основні 
засоби галузі тваринництва 

2380,00   

29 08.08 Придбано у АТ "Автотранс" трактор Т-
150 К 

17300,00   

30 09.08 Понесено витрати з доставки трактора Т-
150 К власними силами (послуги 
допоміжних виробництв) 

120,00   

31 09.08 Зараховано трактор Т-150 К до складу 
основних засобів за первісною вартістю 

?   

32 10.08 Віднесено до капітальних інвестицій 
витрати на виготовлення господарським 
способом літнього вигону для тварин 
(послуги допоміжних виробництв) 

520,00   

33 10.08 Зараховано літній вигін для тварин до 
складу тимчасових (нетитульних) споруд 

520,00   

34 10.08 Придбано дозвіл на користування 
природними ресурсами 

2500,00   

35 12.08 Зараховано дозвіл на користування 
природними ресурсами до складу 
нематеріальних активів 

?   

36 12.08 Відображено залишкову вартість 
ліквідованого трактора ДТ 75 

130,00   

37 12.08 Списано знос ліквідованого трактора ДТ 
75 

13740,00   

38 13.08 Списано знос реалізованої інвентарної 
тари 

200,00   

39 13.08 Списано залишкову варітсть реалізованої 
інвентарної тари 

1800,00   

40 30.08 Вибракувано з основного стада корову 5578,00   
41 30.08 Відокремлено довгострокові біологічні 100 000,0   
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активи від основних засобів 
42 31.08 Придбано племінну худобу у Племзаводу 

„Богатир” для відтворення основного 
стада (5 голів) 

35000,00   

43 31.08 Доставлено худобу у господарство (доп. 
вироб) 

500,00   

44 31.08 Оприбутковано худобу у складі 
основних засобів підприємства 

?   

 
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Зробити записи у 

регістри бухгалтерського обліку (відомості та журнал-ордер 4 А с.-.г ) 
 

Тема 6. Облік виробничих запасів та готової продукції 
Господарські операції 

№ 
п/п 

Дата 
Зміст господарської операції 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 

45 04.08 Списано паливо на збирання врожаю 
зернових 

1730,00   

46 05.08 Оприбутковано зерно пшениці від 
основного виробництва за плановою 
собівартістю 

32400,00   

47 06.08 Оприбутковано молоко від основного 
стада ВРХ за плановою собівартістю 

3720,00   

 06.08 Оприбутковано від підзвітної особи 
Василюк В.К. придбані нею запасні 
частини для с.-г. машин 

3166,67 
 

 №23 

 14.08 Оприбутковано від підзвітної особи 
придбані ПММ (Мащенко О.В.) 

1000,00  №24 

48 20.08 Оприбутковано від ТОВ "Вінницяхім" 
добрива 

2343,00   

49 21.08 Витрачено добрива під зябову оранку 930,00   
50 21.08 Списано паливо на витрати галузі 

тваринництва 
760,00   

51 23.08 Спирано медикаменти, використані на 
лікування тварин основного стада ВРХ 

2340,00   

52 23.08 Реалізовано молоко за реалізаційними 
цінами 

3720,00   

53 24.08 Реалізовано зерно пшениці  19320,00   
54 28.08 Проведено виграти на утримання ЖКГ 

(паливо) 
1000,00   

55 28.08 Проведено витрати на утримання  дитячих  
дошкільних закладів (будів. матеріали) 

2000,00   

56 12.08 Оприбутковано металобрухт від ліквідації 
ДТ-75 

1520,00   
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Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. За операціями скласти книгу 
складського обліку (по зерну пшениці, залишок на початок місяця – на 7000,00 грн), звіт про рух 
матеріальних цінностей (по паливу). Зробити записи у регістри бухгалтерського обліку (журнал-
ордер 5А с.-.г по рахунках 20, 27 ) 

 
Тема 7. Облік біологічних активів 

 Господарські операції 
 

№ 
п/п 

Дата 
Зміст господарської операції 

Сума, грн. Дебет Кредит 

57 14.08 Оприбутковано приплід від основного 
стада ВРХ (МВО 1214) 120 гол., ж.м. 
4130 кг 

123900.00   

58 15.08 Оприбутковано приріст теличок до 1 року 153900,00   
59 15.08 Переведено теличок до 1 року до іншої 

групи 1,5 року (від МВО 1415  до МВО 
1416)  10 голів жив. масою 930  кг. 

27900,00   

60 16.08 Придбано у ПП "Селекція" теличок до 1,5 
року   15  голів жив. масою 840 кг. МВО 
1416 

25285,00   

61 19.08 Реалізовано ПСП „Слон” теличок до 1 року 
(16  голів жив. масою 1400 кг. МВО 1415) 

45000,00   

62 20.08 Відображена недостача теличок до 1 року, 
виявлена в ході інвентаризації (2  голів 
жив. масою 190 кг. МВО 1415) 

5700,00   

 30.08 Вибракувано з основного стада корову 
(жива маса 600 кг) і поставлено на 
відгодівлю (від МВО 1217 до МВО 1214) 

5578,00  №40 

 
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Зробити записи у регістри 
бухгалтерського обліку ( відомість № 8.2 с.-г. журнал-ордер 8 с.-.г ) 

 
Довідка 1:  
Залишки на початок року теличок до одного року 

Обліковий шифр матеріально-відповідальної особи Голів  Жива  
маса, кг 

Вартість,  
грн 

 Приплід поточного року 1214 - - - 
Тварини на відгодівлі   1217  160 10080 302400,00 
Телички до 1 року 1415 180 10620 318600,00 
Телички до 1,5 року 1416 - - - 

Разом 340 20700 621000,00 
 
Довідка 2:  
Приріст теличок до одного року 

Обліковий шифр матеріально-відповідальної особи Голів  Жива  
маса, кг 

Вартість,  
грн 

1214 - 329 98700,00 
1415  184 55200,00 

Разом  513 153900,00 
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Тема 8. Облік виробництва  

Господарські операції  
№
п/п 

Дата  Зміст господарської операції Сума, 
грн. 

Дебет  Кредит  

64 03.08 Нараховано заробітну плату працівникам 
основного виробництва 

 
37500,00 

  

65 03.08 Проведено відрахування від заробітної 
плати працівників основного виробництва: 
рослинництва 
а) до Пенсійного фонду 
б) до фонду соціального страхування на 
випадок тимчасової втрати працездатності 
в) до фонду соціального страхування на 
випадок безробіття 
г) – . – травм. на вир-ві 

 
 
 
 
 

  

 04.08 Списано паливо на збирання врожаю 
зернових 

1730,00  №45 

 05.08 Оприбутковано зерно пшениці від 
основного виробництва за плановою 
собівартістю 

32400,00  №46 

 06.08 Оприбутковано молоко від основного 
стада ВРХ за плановою собівартістю 

3720,00  №47 

 06.08. Нараховано амортизацію на основні засоби 
галузі рослинництва 

1930,00  №27 

 06.08 Нараховано амортизацію на основні засоби 
галузі тваринництва 

2380,00  №28 

 09.08 Понесено витрати з доставки автомобіля 120,00  №30 
 10.08 Віднесено до капітальних інвестицій 

витрати на виготовлення літнього вигону 
для тварин 

520,00  №32 

 14.08 Оприбутковано приплід від основного 
стада ВРХ 

123900.00  №57 

 15.08 Оприбутковано приріст теличок до 1 року 153900,00  №58 
 21.08 Витрачено добрива під зябову оранку 930,00  №49 
 21.08 Списано паливо на витрати галузі 

тваринництва 
760,00  №50 

 23.08 Спирано медикаменти, використані на 
лікування тварин основного стада ВРХ 

2340,00  №51 

 28.08 Витрачено паливо на утримання ЖКГ 1000,00  №54 
 28.08 Витрачено будівельні матеріали на 

утримання дошкільних закладів 
2000,00  №55 

 28.08 Віднесено вартість послуг ЖКГ на 
споживачів (Смірнов А.П) 

99,40  №25 

 29.08 Віднесено вартість послуг дошкільних 
закладів на споживачів (Потапов А. М.) 

165,46  №26 

 31.08 Понесено витрати з доставки худоби 500,00  №43 
 31.08 Розподілено суму ФСП на витрати 

рослинництва 
6233,33  №73 
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Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Скласти журнал-ордер 5 В с.-.г 
та звіт № 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного виробництва 
 

 
 

Тема 9. Облік розрахунків за зобов”язаннями 
9.1. Господарські операції з обліку кредитів 

№ 
п/п 

Дата 
Зміст господарської операції 

Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 

 07.08 Отримано на поточний рахунок 
короткострокову позику банку 

7000,0  №12 

 07.08 Погашено з поточного рахунку частину 
короткострокової позики банку 

2000,0  №13 

66 08.08 Переведено короткострокову позику 
банку до складу довгострокового 
кредиту банку 

5000,00   

 08.08 На поточний рахунок одержано 
довгострокову позику банку 

12400,00  №14 

67 28.08 Переведено до складу поточних 
зобов’язань частину довгострокової 
позики 

2000,00   

 29.08 Погашено з поточного рахунку 
довгострокову позику банку 

2000,00  №16 

68 29.08 Погашено заборгованість перед АТ 
"Автотранс" за рахунок 
короткострокової позики банку 

17540,00   

 
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Зробити записи у 

регістри бухгалтерського обліку (журнал-ордер  2 с.-г. ) 
 

9.2. Господарські операції з обліку розрахунків з постачальниками та 
підрядчиками та іншими кредиторами 

№ 
п/п 

Дата 
Зміст господарської операції 

Сума, грн. Дебет Кредит 

 02.08 Перераховано з поточного рахунку грошові 
кошти в погашення заборгованості перед 
ТОВ "Вінницяхім" 

7323,00  №10 

 02.08 Отримано аванс від  заводу „Оксамит” 3975,00  №9 
 08.08 Оприбутковано від АТ "Автотранс" 

вантажний автомобіль 
17300,00  №29 

 10.08 Придбано дозвіл на користування 
природними ресурсами 

2500,00  №34 

 16.08 Придбано у ПП "Селекція" теличок до 1 
року 

25285,00  №60 

 20.08 Оприбутковано від ТОВ "Вінницяхім" 
добрива 

2343,00  №48 

 29.08 Погашено заборгованість перед АТ 
"Автотранс" за рахунок короткострокової 
позики банку 

17540,00  №68 

 31.08 Придбано у Племзаводу „Богатир” худобу 35000,00  №42 
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для відтворення стада 
69 31.08 Відображено податковий кредит з ПДВ 11000,00   

 
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Зробити записи у 

регістри бухгалтерського обліку (журнал-ордер 3 Б с.-г. ) 
 
Довідка 1: Залишки на аналітичних рахунках до рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками 

та підрядчиками» 
Назва постачальника Сальдо на 01.08 

Дебет  Кредит  
ТОВ «Вінницяхім»  6340,00 

АТ «Автотранс»  240,00 
Разом  6580,00 

 
9.3. Господарські операції з обліку розрахунків за податками та платежами 

№ 
п/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, 
грн. 

Дебет Кредит 

70 03.08 Перераховано грошові кошти з 
поточного рахунку в погашення 
заборгованості перед: бюджетом з ПДВ 

 
 

1230,00  

  

71 03.08 Проведено утримання податку на 
доходи із заробітної плати працівників 
основного виробництва 

5389,51   

 06.08 Нараховано податковий кредит за 
придбані запасні частини Василюк В.К. 

633,33  №23 

 14.08 Нараховано податковий кредит за 
придбане паливо Мащенко О.В. 

200,00  №24 

72 31.08 Нараховано  податкове зобов’язання з 
ПДВ 

13000,00   

 31.08 Нараховано податковий кредит з  ПДВ 11000,00  №69 
73 31.08 Нараховано ФСП ?   

Завдання: Скласти: Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку. 
Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Зробити записи у журнал-ордер № 

3Г с.-г. 
 
Довідка 2: Залишки на аналітичних рахунках до рахунку 64 «Розрахунки по податках та 

платежах» 
Назва податка  Сальдо на 01.08 

Дебет  Кредит  
ПДВ  5464,00 
Разом  5464,00 

 
Дані для складання розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку за 

поточний рік 
СТОВ „Мрія” має у володінні  
4000 га ріллі, грошова оцінка 5000 грн. за 1 га; 
3000 га пасовищ, грошова оцінка 1 га 2000 грн; 
1000 га багаторічних насаджень, грошова оцінка 1 га  4000 грн. 
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Тема 10. Облік праці та її оплати 

Господарські операції   
№ 
п/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Дебет Кредит 

 02.08 Видано з каси заробітну плату працівникам 
основного виробництва 

2700,00  №4 

 03.08 Перераховано грошові кошти з поточного 
рахунку в погашення заборгованості перед 
фондами соціального старахування 

940,00 
320,00 
460,00 

 №11 

 03.08 Нараховано заробітну плату працівникам 
основного виробництва 

 
37500,00 

 №64 

 03.08 Проведено відрахування від заробітної 
плати працівників основного виробництва: 
рослинництва 
а) до Пенсійного фонду 
б) до фонду соціального страхування на 
випадок тимчасової втрати працездатності 
в) до фонду соціального страхування на 
випадок безробіття 
г) – . – травм. на вир-ві 
Разом  

 
 
 
 
 

 №65 

74 03.08 Проведено утримання із заробітної плати 
працівників основного виробництва:  
- до пенсійного фонду  
- до фонду соціального страхування на 
випадок тимчасової втрати працездатності 
- до фонду соціального страхування на 
випадок безробіття  
Разом 

 
 
 
 
 
 
 

1312,5 

  

 03.08 Проведено утримання податку на доходи із 
заробітної плати працівників основного 
виробництва 

?  №71 

75 12.08 Нараховано оплату праці за ліквідацію ДТ-
75  

340,00   

76 12.08 Відрахування до фондів від оплати праці за 
ліквідацію ДТ-75  

?   

Завдання: Оформити розрахунково-платіжну відомість. Відобразити операції на рахунках 
бухгалтерського обліку. Зробити записи у регістри бухгалтерського обліку (журнал-ордер 5 Б с.-.г 
) 

Умовні дані для складання розрахунково-платіжної відомості 
№ 
п/п 

Таб № Прізвище, ім’я та 
по батькові 

Професія, 
посада 

Заборгованість перед 
працівникком 

1 1545 Бутинець Ф.Ф. Тракторист  600,00 
2 1547 Ткаченко Н.М. Доярка  1000,00 
3 1645 Грабова М.П. Доярка 800,00 
4 1235 Огійчук М.Ф. Комбайнер  600,00 
  Разом   3000,00 
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Нараховано за серпень 
Прізвище, ім’я та по 

батькові 
 

За 
тарифними 
ставками 

Відпускні Лікарняні  Разом  

Бутинець Ф.Ф. 8000,00 5500,00 - 13500,00 
Ткаченко Н.М. 9000,00 - 1000,00 10000,00 
Грабова М.П. 9000,00 4200,00  13200,0 
Огійчук М.Ф. 800,00 - - 800,00 

Разом     37500,00 
 

Тема 11. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності 
 

Господарські операції  
№
п/п 

Дата  Зміст господарської операції Сума, 
грн. 

Дебет  Кредит  

 13.08 Реалізовано інвентарну тару 2500,00  №17 
 12.08 Відображено залишкову вартість 

ліквідованого трактора ДТ 75 
130,00  №36 

 12.08 Нараховано оплату праці за ліквідаціюо 
трактора ДТ 75 

340,00  №75 

 12.08 Відрахування до фондів від оплати за 
ліквідацію трактора ДТ 75 

123,08  №76 

 13.08 Списано залишкову вартість реалізованої 
інвентарної тари 

1800,00  №39 

 19.08 Списано в реалізацію теличок до 1 року 45000,00  №61 
 19.08 Відображено дохід від реалізації теличок 

ПСП „Слон” 
53000,0  №18 

 20.08 Відображена недостача теличок до 1 року, 
виявлена в ході інвентаризації 

5700,00  №62 

 23.08 Нараховано дохід від реалізації молока 
молокозаводу "Оксамит" 

4200,00  №19 

 23.08 Списано молоко для реалізації 
молокозаводу "Оксамит" 

3720,00  №52 

 24.08 Списано зерно пшениці  для реалізації 
Вінницькому хлібоприймальному пункту 

19320,00  №53 

 24.08 Реалізовано зерно пшениці Вінницькому 
хлібоприймальному пункту 

23000,00  №20 

 28.08 Оприбутковано металобрухт від ліквідації 
ДТ-75 

1520,00  №56 

 31.08 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 13000,00  №74 
77 31.08 Списано  витрати  на фінансовий 

результат: 
 -собівартість реалізованої готової 
продукції 
 - виявлену недостачу теличок до 1 року 
 - витрати по ліквідації трактора ДТ 75 
 - вартість реалізованої інвентарної тари  

   

78 31.08 Списано доходи  на фінансовий результат: 
- дохід від реалізації інвентарної тари  
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- дохід від реалізації теличок  
- дохід від реалізації готової продукції (за 
мінусом суми податкових зобов’язань з 
ПДВ) 
- дохід від ліквідації ДТ-75 

79 31.08 Одержано прибуток (збиток)    
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Закрити рахунки 9-го 

та 7-го класів. 
Зробити записи у регістри бухгалтерського обліку (журнал-ордер 5 Г с.-.г ) 

 
 

Тема 12. Облік власного капіталу 
Господарські операції 

№
п/п 

Дата  Зміст господарської операції Сума, 
грн. 

Дебет  Кредит  

80 29.08 Збільшено розмір статутного капіталу за 
рішенням засновників:  
- за рахунок додаткового капіталу  
- за рахунок резервного капіталу 

 
 

12000,00 
5000,00 

  

81 30.08 Проведено емісію акцій 20000,00   
82 31.08 Збільшено розмір резервного капіталу за 

рахунок додаткового капіталу 
3370,00   

 31.08 Одержано прибуток (збиток)   №79 
83 31.08 Погашено збитки за рахунок: 

- нерозподіленого прибутку минулих 
періодів 
-   резервного капіталу 

   

 
Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.  
Зробити записи у регістри бухгалтерського обліку (журнал-ордер 7 с.-.г ) 

 
 

 
Тема 13. Фінансова звітність 

Завдання: На основі записів до регістрів синтетичного обліку скласти Головну книгу за 
поточний місяць та баланс. 
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Перелік рекомендованої літератури  
 

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" 
від 16.07.1999 р. (зі змінами і доповненнями). 

2. Положення   про   документальне   забезпечення   записів   у 
бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 
24.05. 1995р. №88 (зі змінами та доповненнями). 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до 
фінансової звітності” від 31.03.99 р. №87(зі змінами та доповненнями). 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” від 31.03.99 р. 
№87(зі змінами та доповненнями). 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові 
результати” від 31.03.99 р. №87 (зі змінами та доповненнями). 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про власний капітал”. 
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене 

Міністерством фінансів України від 20.10.1999р. №246 (зі змінами та 
доповненнями). 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” від 29.11.99 р. 
№290 (зі змінами та доповненнями) 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” від 31.012.99 р. 
№318. (зі змінами та доповненнями). 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва», затверджений Наказом Міністер 
ства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні акти 
ви», затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 18 ли 
стопада 2005 р. № 790. 

12. Порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестач,  знищення 
(псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету міністрів 
України від  22.01.96 р. № 116. 

13. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, 
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. №69. 

14. Інструкція "Про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних 
довіреностей на одержання цінностей". Затверджена Наказом Мінфіну №99 від 
16.05.96р 

15. Інструкція про службові відрядження в межах України і за кордон, 
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. №59 (зі 
змінами і доповненнями). 

16. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291. 

17. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом 
Міністерства агропромислової політики України від 18.05.2001р. №132. 
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18. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних ак 
тивів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 
29 грудня 2006 р. № 1315.         
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