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Вступ 

Курсова робота з фінансового обліку  виконується студентами відповідно 
до навчального плану підготовки фахового молодшого бакалавра зі 
спеціальності 071 „Облік та оподаткування” з метою закріплення, поглиблення 
й узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх 
застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 
Назва курсової роботи вказує на те, що вона відповідає дисципліні „Фінансовий 
облік”, хоча у процесі написання студенти повинні використовувати всю 
сукупність знань і навиків, здобутих під час вивчення інших дисциплін. 

Виконання курсової роботи дає змогу студентам краще і глибше  
опанувати цей курс, змушує їх уникнути в ступінь бухгалтерського обліку на 
підприємствах із різними формами власності й організаційно-правовими 
формами. Виконуючи курсову роботу, студенти набувають певного досвіду 
науково-дослідної роботи, самостійності в формуванні системи знань із 
досліджуваної проблеми. 

Курсова робота є формою перевірки знань і умінь студентів у відборі й 
аналізі фактичного матеріалу, допомагає робити економічні висновки та вчить 
застосовувати отримані знання на практиці. 

Виконання курсової роботи має велике значення для студентів, адже 
розвиває самостійність їхніх нових суджень, розробляє виразність думки і 
твердість наукових переконань, дає можливість закріпити вивчений матеріал за 
допомогою виконання комплексного практичного завдання. 

Дуже важливим видом самостійної роботи студентів є курсова робота. 

Пропонована курсова робота з «Фінансового обліку» призначена, для 

студентів спеціальності «Оподаткування» і включає найбільш важливі для 

спеціалістів такого профілю питання бухгалтерського обліку на виробничих 

підприємствах, що входять до загальної системи оподаткування та застосовують 

загальний План рахунків та рекомендовані Міністерством фінансів регістри 

бухгалтерського обліку. 

Курсова робота виконується на засадах глибокого вивчення літературних 

джерел, зібраних, узагальнених матеріалів підприємства. 

Призначення курсової роботи полягає в тому, щоб студент міг закріпити 

теоретичні знання із вивченої теми, критично осмислювати практику організації 

обліку на конкретному підприємстві й розробити на цій основі пропозиції щодо її 

вдосконалення. 

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення й розширення науково-

теоретичних і практичних знань, розвиток навичок самостійної роботи й 

вдосконалення економічних розрахунків. При написанні курсової роботи студент 

повинен виконувати ряд основних вимог. 

За підсумками виконання курсової роботи студент повинен знати: 

 основи організації обліку на підприємстві, забезпечення можливості розроблення 

раціональної структури облікового процесу і організації роботи.  

 методологічні засади формування інформації в бухгалтерському обліку на 

підприємствах, згідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” та інших нормативних документів; 
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  теоретичні основи методології та організації фінансового обліку господарських 

процесів з активами підприємства.  

За підсумками виконання курсової роботи студент повинен вміти: 

  Організовувати та самостійно здійснювати фінансовий облік активів на 

підприємстві; 

 Використовувати методи і принципи бухгалтерського обліку на практиці. 

Виконання курсової роботи є обов’язковим компонентом освітньо- 
професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня фахового 
молодшого бакалавра з обліку і оподаткування. 

Методичні вказівки розроблені відповідно до вимог стандартів вищої 
освіти з підготовки фахівців, призначені для надання допомоги студентам у 
виконанні курсової роботи згідно з чинними стандартами України і містять 

основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення роботи, організації її 
виконання, порядку захисту й оцінювання. 

Процес підготовки, виконання та захисту курсової роботи складається з 
таких етапів: 

1. Вибір теми курсової роботи. Затвердження теми і закріплення керівника 
(зразок заяви на виконання курсової роботи наведено у додатку Б). 

2. Ознайомлення з літературою за вибраною темою. 
3. Складання плану курсової роботи. 
4. Підготовка курсової роботи за розділами. 
5. Технічне оформлення роботи. 
6. Виконання практичного завдання. 
7. Подання курсової роботи на ознайомлення науковому керівнику. 
8. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, 

оформлення курсової роботи. 
9. Подання роботи на кафедру в установлені строки. 
10. Захист курсової роботи. 
До написання курсової роботи допускаються студенти, які успішно склали 

заліково-екзаменаційну сесію. 
Курсова робота з фінансового обліку складається із двох частин. Перша 

частина має теоретичний характер і пишеться на основі аналізу й узагальнення 
літературних джерел: монографій, посібників, підручників, статей, методичних 
рекомендацій тощо. Студент повинен взяти з літератури основний матеріал, 
який стосується проблеми, що вивчається, дати оцінку вивченим роботам, 
обґрунтувати свою точку зору, зв’язано, грамотно й логічно обґрунтувати 
вибрану тему, зробити наукові або методичні висновки. Друга частина роботи 
передбачає виконання практичного завдання. 
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1. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Вибір теми курсової роботи є одним із відповідальних етапів. Тема, яку 

вибирає для дослідження студент, повинна бути пов’язана з основними 

напрямами розвитку галузі та науковими дослідженнями, які проводяться у 

ВНЗ. 

Найважливішим критерієм правильності вибору теми є її актуальність. 

Вона визначається місцем теми курсової роботи серед найважливіших проблем 

обліково-економічної науки та її значенням для підготовки 

висококваліфікованих бухгалтерів, здатних організувати й уміти вести облік на 

будь-якому підприємстві на сучасному етапі розвитку. Ще однією із важливих 

вимог до вибору теми дослідження є її перспективність або стабільність: 

студент має усвідомити тенденції розвитку явищ і процесів, які він планує 

досліджувати. 

Тематика курсової роботи охоплює основні питання програми дисциплін 

„Фінансовий облік”. Вона розробляється викладачами кафедри обліку і аудиту 

та затверджується щорічно на засіданні кафедри і доводиться до відома 

студентів. 

Вибір теми здійснюється студентами самостійно відповідно до наукових 

інтересів і особистих здібностей, у разі необхідності надається консультативна 

допомога викладача. Тематика курсових робіт наведена у додатку А. 

Для затвердження теми студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри, у 

якій вказує безпосередньо тему і прізвище керівника (додаток Б). 

Кожному студентові пропонується окрема тема. Студенти і самі можуть 

запропонувати тему роботи, виходячи з її актуальності, відповідності 

спеціальності, зі своїх наукових інтересів і сучасного стану розвитку наукових 

досліджень, визначених для вибраної проблеми. В окремих випадках кафедра 

може порекомендувати студенту змінити тему роботи. 

Важливо, щоб студент підійшов до вибору теми з розумінням своєрідності 

облікового завдання, можливостей шляхів дослідження і зробив такий вибір, 

який найбільше відповідає його інтересам, теоретичній і практичній підготовці 

спеціаліста за фахом бухгалтер. Спочатку студенту слід з’ясувати, який 

матеріал приваблює його понад усе: історія розвитку обліку, вивчення 

особливостей організації обліку на підприємствах державної, колективної, 

приватної форми власності, аналіз стану обліку на торговельній фірмі, в 

акціонерному товаристві. 

Під час розробки й вибору теми наукової роботи можуть ураховуватися 

інтереси інших кафедр ВНЗ, особливості майбутньої діяльності випускника за 

спеціальністю „Оподаткування” тощо. 

Тематика курсових робіт щорічно коригується кафедрою обліку і 

оподаткування з урахуванням досвіду та побажань спеціалістів. 
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2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЛІТЕРАТУРОЮ ЗА ВИБРАНОЮ 

ТЕМОЮ 

Курсову роботу студент виконує на основі глибокого вивчення літератури 
з теми дослідження, відповідних законів України, рішень уряду України з 
економічних та соціальних питань, Міністерства фінансів України. Названі 
матеріали регулярно публікуються у газетах „Голос України”, „Урядовий 
кур’єр”, а також на офіційному сайті Верховної Ради України 
(www.rada.gov.ua.). 

Крім того, студент повинен вивчити підручники і навчальні посібники з 
бухгалтерського обліку, ознайомитися з додатковою літературою з вибраної 
теми, монографіями, статтями у періодичних виданнях останніх років, 
статистичними даними. 

Вивчення літератури, а в разі необхідності й архівних джерел – це 
підготовчий етап роботи над темою, необхідний для створення ґрунтовної 
документальної бази подальшого дослідження. 

Відібрану літературу слід уважно опрацювати. Щоб дізнатися, чи є у 
відповідному надрукованому матеріалі потрібна для курсової роботи 
інформація, потрібно, перш за все: 

– ознайомитися з назвою і змістом книги, журналу, збірника тощо; 
– переглянути усю книжку, збірник тощо; 
– прочитати передмову, анотацію, вступ, висновки, післямову. 
Спочатку студент повинен поверхнево ознайомитися з літературним 

джерелом, далі здійснювати цілеспрямований пошук інформації з теми 
дослідження, вести робочі записи. 

Передусім студентам необхідно брати до уваги інформацію, яка містить: 
– теоретичні знання з обраної теми; 
– практичні матеріали з питань документального оформлення організації 
і техніки синтетичного й аналітичного обліку, звітності; 
– елементи наукових досліджень, пошуку самостійного підходу до 
вирішення облікових завдань; 
– висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліку на підприємстві. 
Робота повинна виконуватися самостійно, без копіювання тексту 
підручника або посібника, інструкцій та інших нормативних документів. 
Усі опрацьовані літературні джерела включаються до списку використаної 

літератури і складаються відповідно до вимог їх оформлення. 
Після вивчення літературних джерел студент складає план курсової 

роботи. 

http://www.rada.gov.ua/
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3. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Основна мета курсової роботи: 

 поглиблення, закріплення та узагальнення отриманих теоретичних 

знань з курсу. 

Завданнями написання курсової роботи є: 

 систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних 

знань з бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності та 

галузей діяльності; 

 розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою та 

законодавчо-нормативними документами; 

 навчання студентів самостійно вирішувати проблемні питання з 

обраної теми курсової роботи; 

 розвиток вміння використовувати первинні документи, облікові 

регістри, форми звітності тощо; 

 набуття навичок практичної оцінки системи обліку на конкретному 

підприємстві; 

 виявлення рівня теоретичної й практичної підготовки студентів з 

фінансового обліку; 

 формування вмінь самостійно викладати матеріал у вигляді 

злагодженої системи теоретичних положень і методичних рекомендацій; 

 набуття навичок критичної оцінки існуючої практики 

бухгалтерського обліку. 

Теми курсової роботи вибираються відповідно до списку слухачів 

навчальних груп, тобто за номером у журналі, цей список зберігається на 

кафедрі у лаборанта до захисту курсових робіт. Студент вибирає тему курсової 

роботи з розроблених тем з коротким планом та переліком літератури, що 

пропонується до вивчення. Робота виконується на підставі даних, які зібрані на 

підприємствах, організаціях з різними формами власності, із залученням 

відповідних законодавчих і нормативних документів та з використанням 

матеріалів літературних джерел. 

Студент самостійно складає план курсової роботи, в якому виділяє 

найважливіші питання. План визначає основні напрями роботи. План повинен 

бути погоджений з науковим керівником. Не рекомендується складати план за 

розділами підручників, практичних посібників і програм курсів. 

Курсова робота складається з текстової частини, розрахунків, таблиць, 

схем, ілюстрацій. 

Вимоги до змісту структурних підрозділів: 

Загальний обсяг курсової роботи 30–40 сторінок машинописного 

(комп’ютерного) тексту форматом А 4 (без урахування додатків). 

Курсова робота має включати: 

 титульний аркуш; 

 реферат; 

 зміст; 
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 вступ; 

 основну частину; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (обсяг залежно від теми роботи). 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Є СТАНДАРТНИМ 

(Додаток В). 

 

Реферат (не більше ніж 1 сторінка) розміщують безпосередньо після 

титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. Реферат призначений для 

ознайомлення з роботою в цілому. Він має бути досить лаконічним, 

інформаційним і містити відомості, що дають змогу прийняти рішення про 

доцільність читання всієї роботи. 

Реферат має включати дані про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, 

додатків, кількість використаних джерел і містити перелік ключових слів. 

Текст реферату повинен послідовно відображати таку інформацію: об’єкт 

дослідження, мета роботи, методи дослідження, основні характеристики об’єкта 

дослідження, інформаційна база дослідження (Додаток Г). 

 

Вступ (обсяг – 2 – 3 стор.) розміщують на окремій сторінці. У ньому 

доцільно обґрунтувати актуальність теми курсової роботи (можливе посилання на 

рішення органів влади чи уряду щодо цього питання). Далі формулюють головну 

мету роботи і завдання, що необхідно вирішити для її досягнення, об’єкт 

дослідження. У вступі перелічують прийоми й методи дослідження, які було 

використано при написанні роботи; вказують джерела інформації дослідження 

(Додаток Д).  

Курсова робота повинна містити посилання на використану літературу. 

Список використаних джерел має включити всі літературні джерела, матеріали 

яких були використані при підготовці роботи (Додаток К). 

У додатках подаються робочі документи, таблиці тощо. 

План курсової роботи (ЗМІСТ) можна змінити, погодивши його з 

керівником. З усіх питань, що виникають при написання курсової роботи, 

студенти повинні звертатися за консультацією до керівника курсової роботи. 

 

Перший (теоретичний) розділ (обсяг 10–12 с.). 

У першому розділі викладається теоретичний аспект проблеми через те, що 

глибоке вивчення теорії повинно послужити основою для правильного 

розв’язання практичних питань і отримання правильного, економічно 

обґрунтованого висновку. Тут розглядаються питання сутності, значення, оцінки 

структури, класифікації об’єкту дослідження. 

 

Другий (аналітичний) розділ (обсяг 15–18 с.). 

Другий розділ – у ньому розглядаються питання синтетичного і 

аналітичного обліку, обліку зносу (амортизації), особливості проведення 

інвентаризації та відображення її результатів в обліку тощо. Цей розділ повинен 
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бути більш конкретним, детально розкривати суть питання. При розгляді 

синтетичного обліку необхідно надати характеристику рахунку певного класу та 

вказати кореспонденцію рахунків з обліку певних активів з обраної теми. При 

розгляді питання аналітичного обліку необхідно надати характеристику 

субрахунків певного класу та освітити документальне оформлення з обліку 

певних активів. Висвітлюючи питання обліку зносу (амортизації) необхідно 

вказати методи нарахування амортизації, перелічити первинні документи обліку 

руху та нарахування зносу (амортизації) і вказати кореспонденцію рахунків з 

обліку зносу (амортизації) певних активів. Розглядаючи питання інвентаризації 

треба зупинитись на особливостях інвентаризаційного об’єкту дослідження та 

відображення її результатів відповідною кореспонденцією рахунків в 

бухгалтерському обліку. 

 

Третій розділ (практичні завдання). 

При виконанні практичного завдання необхідно написати зміст конкретного 

завдання. При розв’язанні практичної частини вказуйте самостійно показники, 

яких бракує. Початкові сальдо в облікових регістрах при необхідності слід 

вказувати самостійно, виходячи зі значення оборотів. 
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4. ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

 

1. Облік касових операцій 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ. 

1.1. Економічна характеристика грошових  коштів та касових операцій. 

1.2. Порядок здійснення касових операцій. 

1.3. Завдання та об’єкти обліку касових операцій. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ. 

2.1. Документальне оформлення касових операцій. 

2.2. Фінансовий облік касових операцій. 

2.3. Аналітичний облік касових операцій. 

2.4. Інвентаризація каси та касових операцій. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

2. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАЦІЙ НА 

ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ. 

1.1. Види банківських рахунків. 

1.2. Порядок відкриття банками рахунків. 

1.3. Безготівкові форми розрахунків. 

1.4. Завдання та об’єкти обліку операцій на поточному рахунку. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ. 

2.1. Документальне оформлення операцій на поточних рахунках. 

2.2. Фінансовий облік операцій на поточних рахунках. 

2.3. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах. 

2.4. Інвентаризація грошових коштів на поточних рахунках в банку. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

3. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАЦІЙ В 

ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ. 

1.1. Класифікація зовнішньої економічної діяльності підприємства. 

1.2. Документальне оформлення операцій в іноземній валюті. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ В 
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ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ. 

2.1. Визнання в обліку та звітності курсових різниць. 

2.2. Облік операцій з придбання та продажу іноземної валюти. 

2.3. Облік операцій з придбання та продажу ТМЦ в іноземній валюті. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

ДОДАТКИ 

 

4. Облік розрахунків з покупцями та замовниками 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ. 

1.1. Поняття, визнання та оцінка дебіторської заборгованості покупців та 

замовників. 

1.2. Документальне оформлення розрахунків з покупцями та 

замовниками. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ. 

2.1. Синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками. 

2.2. Аналітичний облік і управління дебіторською заборгованістю. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
 

5. Облік резерву сумнівних боргів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕЗЕРВУ 

СУМНІВНИХ БОРГІВ. 

1.1. Класифікація поточної дебіторської заборгованості. 

1.2. Поняття та економічна сутність резерву сумнівних боргів. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ. 

2.1. Методи обчислення резерву сумнівних боргів. 

2.2. Облік резерву сумнівних боргів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

6. Облік розрахунків з підзвітними особами 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ З 

ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ. 

1.1. Сутність і значення розрахунків з підзвітними особами. 

1.2. Порядок розрахунків з підзвітними особами. 
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РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ. 

2.1. Документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами. 

2.2. Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами. 

2.3. Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

7. Облік майна у фінансовій оренді 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ МАЙНА У 

ФІНАНСОВІЙ ОРЕНДІ. 

1.1. Економічна сутність та значення фінансової оренди. 

1.2. Суб’єкти, об’єкти фінансової оренди та завдання обліку. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК МАЙНА У ФІНАНСОВІЙ ОРЕНДІ. 

2.1. Документальне оформлення операцій з фінансової оренди. 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансової оренди в орендодавця та 

орендаря. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

8. Облік майна в оперативній оренді 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ МАЙНА В 

ОПЕРАТИВНІЙ ОРЕНДІ. 

1.1. Економічна сутність та значення оперативної оренди. 

1.2. Суб’єкти, об’єкти оперативної оренди та завдання обліку. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК МАЙНА В ОПЕРАТИВНІЙ ОРЕНДІ. 

2.1. Документальне оформлення операцій з оперативної оренди. 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік оперативної оренди у орендодавця та 

у орендаря. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

9. Облік бартерних операцій 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ. 

1.1. Сутність бартерних операцій. 
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1.2. Оцінка подібних та неподібних активів в обліку при бартерних 

операціях. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ. 

2.1. Облік бартерних операцій при обміні подібними активами. 

2.2. Облік бартерних операцій при обміні неподібними активами. 

2.3. Аналітичний облік бартерних операцій. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

10. Облік розрахунків з різними дебіторами 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ З 

РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ. 

1.1. Сутність дебіторської заборгованості. 

1.2. Класифікація дебіторської заборгованості. 

1.3. Завдання та об’єкти обліку розрахунків з дебіторами. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ. 

2.1. Документальне оформлення розрахунків з дебіторами. 

2.2. Облік розрахунків за виданими авансами. 

2.3. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

2.4. Облік розрахунків за нарахованими доходами. 

2.5. Облік розрахунків за претензіями та розрахунків за відшкодування 

завданих збитків. 

2.6. Облік розрахунків з іншими дебіторами. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

11. Облік операцій з цінними паперами 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАЦІЙ З 

ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 

1.1. Сутність цінних паперів. 

1.2. Класифікація цінних паперів. 

1.3. Завдання та об’єкти обліку цінних паперів. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 

2.1. Документальне оформлення операцій з цінними паперами. 

2.2. Облік акцій та облігацій. 

2.3. Облік ощадних сертифікатів. 

2.4. Облік векселів та казначейських зобов’язань держави. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

12. Облік вексельних операцій 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ. 

1.1. Види векселів. 

1.2. Загальна характеристика вексельної форми розрахунків. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ. 
2.1. Документальне оформлення вексельних операцій. 

2.2. Синтетичний облік вексельних операцій. 

2.3. Аналітичний облік вексельних операцій 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

13. Облік фінансових інвестицій 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА. 

1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій. 

1.2. Визнання та оцінка фінансових інвестицій. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ. 

2.1. Документальне оформлення операцій з фінансовими інвестиціями. 

2.2.  Синтетичний облік фінансових інвестицій. 

2.3.  Аналітичний облік фінансових інвестицій. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

14. Облік руху основних засобів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 

1.1. Основні положення з обліку основних засобів. 

1.2. Визначення та класифікація основних засобів. 

1.3. Оцінка основних засобів. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

2.1. Документальне оформлення руху основних засобів. 

2.2. Синтетичний облік надходження та вибуття основних засобів. 

2.3. Облік ремонту і модернізації основних засобів. 

2.4. Види зносу та методи нарахування амортизації основних засобів. 
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РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

 

15. Порядок розрахунку й облік зносу (амортизації) основних засобів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ 

АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 

1.1. Основні положення з обліку основних засобів. 

1.2. Визначення та класифікація зносу основних засобів. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ. 

2.1. Методи нарахування амортизації основних засобів. 

2.2. Документальне оформлення амортизації основних засобів. 

2.3. Синтетичний облік амортизації основних засобів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

16. Облік ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 

1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 

1.2. Особливості оцінки основних засобів та завдання їх обліку 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РЕМОНТІВ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 

2.1. Документальне оформлення ремонтів, реконструкції та модернізації 

основних засобів. 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік ремонту й модернізації основних 

засобів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

17. Облік капітальних інвестицій 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАПІТАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА. 
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1.1. Економічна сутність і класифікація капітальних інвестицій. 

1.2. Джерела фінансування капітальних інвестицій. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ. 

2.1. Документальне оформлення обліку капітальних інвестицій. 

2.2. Облік капітального будівництва у підрядчика. 

2.3. Облік капітального будівництва у замовника. 

2.4. Облік некапітальних робіт. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

18. Облік інших необоротних матеріальних активів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СУТНІСТЬ ІНШИХ 

НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 

1.1. Економічна сутність і значення інших необоротних матеріальних 

активів. 

1.2. Оцінка інших необоротних матеріальних активів. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 

2.1. Документальне оформлення надходження й вибуття інших необоротних 

матеріальних активів. 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік руху інших необоротних 

матеріальних активів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

19. Облік нематеріальних активів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 

1.1. Економічна сутність нематеріальних активів та їх класифікація. 

1.2. Особливості оцінки нематеріальних активів та завдання їх обліку. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

2.1. Організація первинного обліку нематеріальних активів. 

2.2. Особливості амортизації нематеріальних активів. 

2.3. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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20. Облік матеріалів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ОЦІНКА І КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ. 

1.1. Сутність і значення матеріалів. 

1.2. Оцінка матеріалів. 

1.3. Класифікація матеріалів. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

2.1. Документальне оформлення руху матеріалів. 

2.2. Інвентаризація матеріалів. 

2.3. Синтетичний облік надходження і вибуття матеріалів. 

2.4. Аналітичний облік матеріалів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

21. Облік запасних частин 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ОЦІНКА І КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН. 

1.4. Сутність і значення запасних частин на підприємстві. 

1.5. Оцінка запасних частин. 

1.6. Класифікація запасних частин. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

2.1. Документальне оформлення руху запасних частин. 

2.2. Інвентаризація запасних частин. 

2.3. Синтетичний облік надходження та вибуття запасних частин. 

2.4. Аналітичний облік запасних частин. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

22. Облік пально-мастильних матеріалів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ОЦІНКА Й КЛАСИФІКАЦІЯ ПАЛЬНО-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. 

1.1. Сутність і значення пально-мастильних матеріалів на підприємстві. 

1.2. Оцінка пально-мастильних матеріалів. 

1.3. Класифікація пально-мастильних матеріалів. 

1.4. Види та норми витрат палива. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ. 

2.1. Розрахунок нормативних витрат палива. 

2.2. Документальне оформлення руху пально-мастильних матеріалів. 
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2.3. Особливості інвентаризації пально-мастильних матеріалів. 

2.4. Синтетичний та аналітичний облік надходження й вибуття пально-

мастильних матеріалів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ  

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

23. Облік будівельних матеріалів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ОЦІНКА Й КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ. 

1.1. Сутність і значення будівельних матеріалів на підприємстві. 

1.2. Оцінка будівельних матеріалів. 

1.3. Класифікація будівельних матеріалів. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

2.5. Документальне оформлення руху будівельних матеріалів. 

2.6. Інвентаризація будівельних матеріалів. 

2.7. Синтетичний облік надходження й вибуття будівельних матеріалів. 

2.8. Аналітичний облік будівельних матеріалів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

24. Облік товарів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СУТНІСТЬ ТОВАРІВ. 

1.1. Поняття, економічна сутність, класифікація та оцінка товарів. 

1.2. Документування господарських операцій з руху товарів. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТОВАРІВ. 

2.1. Синтетичний облік операцій з руху товарів. 

2.2. Аналітичний облік товарів. 

2.3. Інвентаризація товарів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

25. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, СУТНІСТЬ 

МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ. 

1.1. Економічна сутність і значення МШП. 

1.2. Оцінка малоцінних і швидкозношуваних предметів. 
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1.3. Характеристика видів МШП. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ 

ПРЕДМЕТІВ. 

2.1. Документальне оформлення надходження і вибуття МШП. 

2.2. Синтетичний облік руху МШП. 

2.3. Аналітичний облік МШП. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

26. Облік витрат основного виробництва 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ 

ВИРОБНИЦТВА. 

1.1. Види виробничої діяльності. 

1.2. Поняття та визначення витрат виробничої діяльності. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ. 

2.1. Калькулювання витрат основного виробництва. 

2.2. Облік прямих виробничих витрат. 

2.3. Облік загальновиробничих витрат. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

27. Облік загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ВИТРАТ НА ЗБУТ. 

1.1. Поняття та визначення витрат на управління та обслуговування 

діяльності підприємства. 

1.2. Види загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ВИТРАТ ТА ВИТРАТ НА ЗБУТ. 

2.1. Синтетичний та аналітичний облік загальновиробничих витрат. 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік адміністративних витрат. 

2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат на збут. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ  

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

28. Облік готової продукції 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОЦІНКА ГОТОВОЇ 
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ПРОДУКЦІЇ. 

1.1. Економічна характеристика готової продукції. 

1.2. Оцінка готової продукції та завдання її обліку. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. 

2.1. Документальне оформлення руху готової продукції. 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік руху готової продукції. 

2.3. Інвентаризація готової продукції. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

29. Облік запасів 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОЦІНКА ЗАПАСІВ. 

1.1. Економічна характеристика запасів. 

1.2. Оцінка запасів та завдання їх обліку. 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЗАПАСІВ. 

2.1. Документальне оформлення руху запасів. 

2.2. Синтетичний та аналітичний облік руху запасів. 

2.3. Інвентаризація запасів. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

30. Позабалансовий облік 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ПОЗАБАЛАНСОВОГО ОБЛІКУ. 

1.1. Призначення позабалансового обліку. 

1.2. Класифікація позабалансових рахунків. 

РОЗДІЛ 2. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК. 

2.1. Позабалансовий облік необоротних активів і запасів. 

2.2. Позабалансовий облік зобов’язань, гарантій та забезпечень. 

2.3. Позабалансовий облік списаних активів та амортизаційних 

відрахувань. 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

 

До теми 1. Облік касових операцій 

Завдання № 1 

На підставі пункту 1 та пункту 6(а) завдання № 2 скласти касові ордери та зареєструвати їх у 

касовій книзі. 

Завдання № 2 

Скласти звіт касира (умовно) за жовтень на підставі таких даних. 

Залишок на 01.10.ХХр. – 10 611 грн. 

Операції за жовтень: 

№ з/п Зміст операції Дт Кт Сумма, грн 

1 У касу підприємства внесена як погашення довгострокової 

позики сума від працівника підприємства 

  1000 

2 Оприбутковано в касу грошові кошти отримані з банку   5000 

3 Оприбутковано в касу грошові кошти, отримані як погашення 

заборгованості: 

 по короткостроковому векселю; 

   

 
2000 

 покупців за отримані товари, роботи, послуги;   2500 

 працівників підприємства по отриманих короткострокових 

позиках 

  1800 

4 Повернені до каси невикористані кошти підзвітною особою    1200 

5 Отримані в касу суми: 

 дивідендів по довгостроковим інвестиціям; 

   

1500 

 по претензіям, пред’явленим постачальникам;   2000 

як відшкодування винною особою збитків, нанесених 

підприємству розкраданням (псуванням) матеріальних цінностей 

  500 

6 Внесена в касу готівка як внесок засновників без зміни 

статутного капіталу: 

   

 а) внесок до статутного фонду;   7500 

 б) цільове фінансування   2500 

7 Видана із каси готівка на відрядження працівника підприємства   5000 

8 Видана із каси готівка: 

 під звіт (на господарські потреби); 

   

1000 

 на виплату заробітної плати;   25 000 

 як погашення заборгованості перед постачальниками ТМЦ   7000 

    

    Завдання № 3 

За станом на 31.10.ХХр. провести інвентаризацію в касі. За результатами 

інвентаризації розбіжностей з обліковими даними немає. Реквізити, яких не вистачає, 

заповнити самостійно. Скласти необхідні документи по проведеній інвентаризації. 

  Завдання № 4 

Виконати записи за даними завдання № 1–3 до журналу-ордеру № 1. 

Завдання № 5 

1. Вказати у якій звітності відображається інформація по рахунку 30. 

2. Якими законодавчо-нормативними документами встановлено правила ведення 

касових операцій. 
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До теми 2. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті 

Завдання № 1 

Скласти платіжне доручення № 106 від 01.10.ХХр. за пунктом 10 завдання № 3. 

Платник: ТОВ “Мрія” р/р 260857760211 МФО 330015 АБ “Індексбанк”. Реквізити, яких 

не вистачає, заповнити самостійно. 

Завдання № 2 

Складіть виписку банку за 01.10.ХХр. за пунктами 1–5 та 10–13 завдання № 3. 

Вхідний залишок на 01.10.ХХр. – 433 925 грн. Реквізити, яких не вистачає, взяти з 

завдання № 1 або заповнити самостійно. 

Завдання № 3 

Скласти журнал реєстрації господарських операцій за жовтень: 
№ з/п Зміст операції Дт Кт Сума, грн 

1 Зараховано на поточний рахунок довгострокову дебіторську 
заборгованість: 

– по фінансовій оренді; 

– за довгостроковим векселем; 
– по довгостроковій безвідсотковій позиці від працівника 

підприємства 

   
 

10 000 

15 000 
7000 

2 Внесено наявний виторг у банк   5000 

3 Зараховано на поточний рахунок:    
  кошти від реалізації іноземної валюти   19000 

     

4 Зараховано на поточний рахунок заборгованість по 
короткостроковому векселю 

  10 000 

5 Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу депозитних 

сертифікатів 

  8000 

6 Зараховано на поточний рахунок у погашення заборгованості:    

 за реалізовані товари;   75 000 

  по нарахованих дивідендах по довгостроковим фінансовим 

інвестиціям; 

  5000 

  по сумах визнаних постачальником претензій за поставку 

неякісних товарів; 

  200 

  по сумах плати за оперативну оренду майна   15 800 

7 Отримані на поточний рахунок кошти як:    

  збільшення пайового капіталу;   5000 

  емісійний дохід від випуску акцій;   15 000 

  інший вкладений капітал;   6000 

  внесок до статутного фонду; 

 цільове фінансування 

  20 000 

9000 

8 Отримано кошти на поточний рахунок як:    
  довгостроковий банківський кредит в національній валюті;   100 000 

  вартість випущених довгострокових облігацій;   7000 

  довгострокова фінансова позика на поворотній 

безвідсотковій основі; 

  25 000 

  короткостроковий банківський кредит в національній 

валюті; 

  95 000 

  аванси під поставку товарів від покупця 

  

  100 000 
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№ з/п Зміст операції Дт Кт Сума, грн 

9 Отримані на поточний рахунок кошти як доходи:    

  від сум отриманих штрафів за порушення договірних умов;   40000 

10 Перераховано кошти з поточного рахунку:    
  як здійснення довгострокових фінансових інвестицій;   200 000 

  підрядчику як фінансування капітального будівництва   150 000 

11 Отримана в банку готівка для виплати заробітної плати, коштів 

на відрядження, господарські потреби 

  20 000 

12 Перераховано кошти з поточного рахунку:    
  для придбання путівок у дома відпочинку для 

співробітників; 

  5000 

  банку для придбання іноземної валюти;   20 000 

  банку на придбання чекової книжки   500 

13 Перераховано кошти покупцеві у зв’язку з поверненням товарів   5 000 

14 Перераховані з поточного рахунку кошти:    

  постачальнику як аванс під поставку товарів;   15 000 

  як попередня оплата за оперативну оренду майна;   700 

  для викупу акцій власної емісії.   13 000 

15 Повернення внесків у статутний фонд учасникам, що вибувають   2000 

16 Оплата гарантійних зобов’язань   4500 

17 Повернуто невикористану частину цільового фінансування   10 000 

18 Перераховані з поточного рахунку кошти на погашення:    

  довгострокових банківських кредитів у національній валюті;   25 000 

  заборгованості по довгострокових облігаціях;   17 000 

  довгострокової безвідсоткової фінансової позики на 

поворотній основі; 

  19 000 

  короткострокових кредитів банку в національній валюті;   50 000 

  заборгованості по довгострокових векселях;   150 000 

  поточної заборгованості по короткострокових векселях   7000 

19 Перераховано кошти на погашення заборгованості за придбані 

товари, роботи, послуги 

  1800 

20 Перераховані в бюджет податки та обов’язкові платежі   70 000 

21 Виплачено заробітну плату в безготівковому порядку шляхом 
перерахування коштів на картку 

  25 000 

22 Перераховані з поточного рахунку дивіденди  учасникам   12 000 

23 Перераховані з поточного рахунку кошти як погашення 

заборгованості по: 

   

  раніше отриманому авансу;   150 

  нарахованим відсоткам за використання майна на умовах 

фінансової оренди; 

  2 000 

  зобов’язанням перед іншими кредиторами   1 200 

 

Завдання № 4 

За умовою завдань № 2, 3 (умовно поділити на 3–4 виписки) виконати записи 

до журналу-ордеру № 1 по рахунку 311 за жовтень. 

Завдання № 5 

1. Вказати у якій звітності відображається інформація по операціям на поточних 

рахунках в національній валюті. 

2. У якому випадку по рахунку 311 може бути у виписці банку дебетове сальдо. 
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До теми 3. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті 

Завдання № 1 

Підприємство на 15.06.ХХр. має залишки на субрахунках: 

1). 312 „Поточні рахунки в іноземній валюті” - 1000 доларів США за курсом НБУ 

28,8 грн. за 1 долар США. 

2). 632 „Розрахунки з іноземними постачальниками” – 600 доларів США за курсом 

НБУ 28,8 грн. за 1 долар США.  

30.06.ХХр. курс НБУ змінився і дорівнює 28,9 грн. за 1 долар США. 

Провести необхідні розрахунки і відобразити в бухгалтерському обліку 

кореспонденцію рахунків та залишки коштів на рахунках бухгалтерського обліку за 

поточним курсом НБУ на 30.06.ХХр.. 

 

Завдання № 2 

Підприємству необхідно придбати іноземну валюту для розрахунків з іноземним 

постачальником 2 000 доларів США. Для цього підприємство перерахувало банку 

224000грн. Курс НБУ на дату перерахування становить 28,4 грн. за 1 долар США. 

Комісійна винагорода банку за придбання іноземної валюти становить 125грн., яку він 

самостійно вираховує. Курс НБУ на дату зарахування придбаної валюти становить 

28,4грн., ринковий курс купівлі валюти складав 28,85 грн.  

Відобразити операції з придбання іноземної валюти у бухгалтерському обліку. 

 

Завдання № 3 

Українське підприємство відвантажило іноземному покупцю готову продукцію за 

контрактною вартістю 5 000дол.США (курс НБУ на дату відвантаження – 28,8 

грн/дол.США). Через 10 днів на транзитний валютний рахунок українського 

підприємства надійшла виручка у повному обсязі (курс НБУ на дату отримання виручки 

– 28,85 грн./дол.США). 

Відобразити операції записами у бухгалтерському обліку. 

 

Завдання № 4 

25.05.ХХр. підприємство отримало грошові кошти в іноземній валюті за 

реалізовані товари в розмірі 4 000доларів США. Курс НБУ на цей день становить 28,8 

грн. за 1 долар США. 50% іноземної валюти від виручки підприємство продало, а 

залишок зараховано на поточний валютний рахунок. Продаж валютних коштів здійснено 

банком 26.05.ХХр. за курсом НБУ – 28,85грн. за 1 долар США. Уповноважений банк 

самостійно вираховує комісійну винагороду із суми проданої валюти – 45 грн. 

Необхідно відобразити ці події записами у бухгалтерському обліку. 
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До теми 4. Облік розрахунків з покупцями та замовниками 

Завдання № 1 

01.07.20ХХр. підприємство одержало аванс в сумі 12 000грн. від покупця під 

постачання товарів. Фактично реалізація товарів була здійснена в серпні 20ХХр. на суму 

6 000грн. Залишок авансу – 6 000грн. було повернено покупцю 03.09.20ХХр.  

Завдання: Відобразити дані операції записами в бухгалтерському обліку. 

Завдання № 2 

Скласти бухгалтерські записи з визнання та погашення дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари , роботи і послуги. 
  

№ з/п 

 

            Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

      Дебет      Кредит 

1. Реалізація вітчизняному покупцю 

 Готової продукції   

 Товарів   

 Робіт і послуг   

2. Одночасно відображення суми ПДВ 

 Від реалізації готової продукції   

 Від реалізації товарів   

 Від реалізації робіт та послуг   

3. Списуємо собівартість реалізованих 

 Готової продукції   

 Товарів   

 Робіт та послуг   

4. Погашена дебіторська заборгованість 

 Зараховано виручку на поточний рахунок у 

банку 

  

 Зараховано виручку в касу підприємства   

 

 Завдання № 3 

Підприємством виконані послуги та підписано і передано покупцю послуг акт про 

їх виконання, вартість яких 9 000грн.У процесі виконання послуг використано: 

канцтовари (папір, ручки та інші матеріали) на суму 400грн., паливо 100грн.; за послуги 

зв’язку сплачено 180грн., у т. ч. ПДВ; за оренду приміщення сплачено 240грн, у т. ч. 

ПДВ.; амортизація обладнання нарахована у сумі 170грн.; амортизація нематеріальних 

активів 30грн.; зарплата персоналу склала 5 000грн, на яку нарахований єдиний 

соціальний внесок у розмірі 22 % до пенсійного фонду. 

Відобразити записами операції у бухгалтерському обліку. 
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До теми 5. Облік резерву сумнівних боргів 

Завдання № 1 

Станом на 31.12.ХХ р. підприємство „Стимул” має дебіторську заборгованість у 

сумі 16 300грн. Підприємство створило резерв сумнівних боргів використавши 

коефіцієнт сумнівності по дебіторській заборгованості, виходячи з минулого досвіду, 

який  дорівнює 9,4%. У травні попереднього року підприємство „Стимул” отримало 

інформацію про банкрутство компанії „Зевс”, сума дебіторської заборгованості якого 

становить 800 грн. 02.06. р. компанія „Зевс” сповістила підприємство „Стимул”, що може 

сплатити частину боргу, який підприємство вже визнало, як безнадійний, у сумі 200грн. 

06.06. р. компанія „Зевс” сплатила частину боргу у розмірі 200грн.  

У бухгалтерському обліку відобразити дані операції записами. 

 

Завдання № 2 

У другому кварталі 20ХХр. на підставі розрахунку бухгалтерії нараховано резерв 

сумнівних боргів у сумі 1600грн.. У тому ж звітному періоді списана дебіторська 

заборгованість, строк позовної давності якої минув, у сумі 2 100грн. 

Відобразити дані операції записами в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання № 3 

На підставі розрахунку підприємством створено резерв сумнівних боргів у сумі 

1600грн. У тому ж звітному періоді списана дебіторська заборгованість по закінченні 

строку позовної давності у сумі 900грн. 

Визначити залишок резерву сумнівних боргів та відобразити операції записами у 

бухгалтерському обліку. 
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До теми 6. Облік розрахунків з підзвітними особами 

Завдання № 1 

Скласти наказ № 16 від 03.03.ХХр. про направлення у відрядження старшого 

менеджера ТОВ “Мрія” Волошина О.П. термін від 07.03ХХр. по 11.03.ХХр. 

Мета: участь у виставці-ярмарку “Будсервіс 2013” у м. Києві. 

На підставі наказу виписати посвідчення та зареєструвати його. 

Завдання № 2 

Скласти кошторис за даними умови завдання 1 якщо: 

1. Вартість залізничних квитків – 440 грн. 

2. Вартість білизни – 40 грн. 

3. Вартість проживання в готелі 1 доба – 400 грн. 

Оформити видачу авансу готівкою з каси. 

Завдання № 3 

Скласти й опрацювати звіт про використання коштів Волошина О.П., який 

передано до бухгалтерії 12.03.ХХр. 

До звіту додано: 

1. два залізничних квитки по 220 грн.; 

2. два чеки на білизну по 20 грн.; 

3. квитанція камери схову на 20 грн.; 

4. квитанція готелю за проживання - на 2000 грн.; 

5. квитанція за сплату реєстраційного збору за участь у виставці-ярмарку - на 

30 грн. 

Завдання № 4 

Виконати записи за умовами завдань № 1–3 до реєстрів обліку по рахунку 37. 

Завдання № 5 

1. В якому випадку сума видана під звіт неповернена в установлений термін 

оподатковується ПДФО? 

2. В якій звітності відображається інформація за операціями по розрахункам з 

підзвітними особами? 
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До теми 7. Облік майна у фінансовій оренді 

Завдання № 1 

Підприємство “Альянс” склало угоду про фінансову оренду обладнання з 

підприємством-орендарем “Мрія” на таких умовах: 

 термін оренди – 3 роки, починаючи з 01.05.16 р; 

 орендна ставка, % – 20% річних; 

 мінімальні орендні платежі в сумі 30 000 грн. сплачуються один раз на півріччя і 

загалом становлять 180 000 грн.; 

 після закінчення терміну оренди об’єкт переходить у власність орендаря; 

 орендні платежі за умовами договору будуть сплачуватися на початку звітного 

періоду. 

Розрахувати: 

 теперішню вартість орендних платежів; 

 суму фінансових витрат. 

Розподілити суму фінансових витрат. 

Завдання № 2 

Складіть бухгалтерські проводки по обліку фінансової оренди в орендодавця. 

Завдання № 3 

Складіть бухгалтерські проводки з обліку фінансової оренди в орендаря. 

Завдання № 4 

1. Відобразити операції з обліку фінансової оренди за завданнями 1-3 у відповідних 

регістрах бухгалтерського обліку. 

2. Вказати, у якій звітності відображається інформація щодо фінансової оренди. 
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До теми 8. Облік майна в оперативній оренді 

Завдання № 1 

Необхідно на підставі наведеного реєстру господарських операцій орендодавця й 

орендаря: 

 вказати кореспонденцію рахунків і первинні документи; 

 визначити необхідні суми. 

Дані для виконання: 

ЗАТ “Авангард” (орендодавець) та ТОВ “Орта” (орендар) уклали  договір по оперативній 

оренді. В оперативну оренду на 5 років передано будівлю, балансова вартість якої становить 828 

000 грн. 

Реєстр господарських операцій ЗАТ “Авангард” за І квартал ц. р. 
№ Зміст господарських операцій Сума, грн 

1 Нараховано знос на основні засоби, передані в оперативну оренду (за місяць) ? 

2 Нараховано лізинговий платіж (з ПДВ) 4080 

3 Відображено суму ПДВ ? 

4 Списано витрати від наданного майна в оренду ? 

5 Списано доходи від надання майна в оренду ? 

6 Отримано на поточний рахунок лізинговий платіж від ТОВ “Орта” (див. п. 2) ? 

 

Реєстр господарських операцій ТОВ “Орта” за І квартал ц. р. 

№ Зміст господарської операції Сума, грн 

1 Відображено вартість отриманого майна на позабалансовому рахунку ? 

2 Нараховано належну до виплати суму лізингового платежу ? 

3 Відображено суму ПДВ по лізинговому платежу ? 

4 Погашено заборгованість перед AT “Авангард” по лізинговому платежу ? 

 

Завдання № 2 

Вказати кореспонденцію рахунків і первинні документи на підставі наведених 

господарських операцій в орендаря та орендодавця. 

Дані для виконання: 

ПП “Шейх” за договором операційної оренди орендує приміщення у ВАТ 

“Промавтоматика” для виробничих цілей. У договорі зазначено первісну вартість приміщення – 

10 000 грн., знос – 2500 грн. За умовами договору квартальна вартість орендних послуг 

становить 720 грн. (у т. ч. ПДВ). 

Завдання № 3 

Скласти розрахунок орендної плати за місяць на підставі наведених даних. 

Дані для виконання:  Згідно з договором оренди ДП “Октава” передає АТ “Юніон” в 

операційну оренду нежитлове приміщення, розташоване по вул. Лесі Українки, 12. Строк 

договору – 2 роки. Визначити розмір орендної плати за весь час оренди приміщення.  
Рівень будівлі Вид орендного 

майна 

Ставка орендної 

плати, грн/м2, в т. ч. ПДВ 

Площа 

оренди, м2 

Сума орендної плати, грн 

Підвальне 

приміщення 

Офіс 

недержавних 
установ 

 

20,0 25,1 ? 

1-й поверх 20,0 95,0 ? 

2-й поверх 20,0 98,4 ? 

3-й поверх 20,0 109,1 ? 

Всього ? ? ? 

Завдання № 4 

1. Заповнити відповідний регістр бухгалтерського обліку за умовами завдань № 1–3. 

2. Вказати, у якій звітності відображається інформація щодо оперативної оренди. 
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До теми 9. Облік бартерних операцій 

Завдання № 1 

Складіть бухгалтерські проводки з обліку бартерних операцій на підприємстві “Альфа”. 

Підприємство “Альфа” закуповує у підприємства “Бета” матеріали для свого виробництва, а 

розраховується за це з підприємством “Бета” своїми товарами. 

№ 

з/п 
Документ Зміст операції 

Проводка Сума, грн 

Дт Кт 

1  Реалізація товарів підприємству “Бета”: 

 відвантажені товари; 

 ПДВ у складі виручки 

   

 

12 000 

? 

2  Реалізований товар списаний з балансу за собівартістю   7000 

3  Сума нарахованої виручки віднесена на фінансовий 

результат звітного періоду 

  ? 

4  Собівартість реалізованих товарів віднесена на 

фінансовий результат  звітного періоду 

  ? 

5  Отримані матеріали від підприємства “Бета” в порядку 

бартерного обміну 

  10 000 

6  Відображено ПДВ   ? 

7  Закриття розрахунків за поставки   ? 

Завдання № 2 

Складіть бухгалтерські проводки з обліку бартерних операцій на підприємстві “Бета”.  

Підприємство “Бета” закуповує у підприємства “Альфа” товари для своєї торгівельної діяльності, а 

розраховується за це з підприємством “Альфа” іншими товарами. 

№ 

з/п 
Документ Зміст операції 

Проводка Сума, 

грн Дт Кт 

1  Отримані товари від підприємства “Альфа” в порядку 

бартерного обміну: 

 оприбутковано товар; 

 відображено ПДВ 

   

 

10 000 

? 

2  Реалізований товар підприємству “Альфа”: 

 відвантажені товари; 

 ПДВ у складі виручки 

   

 

12 000 

? 

3  Закриття рахунків за поставки   ? 

4  Реалізований товар списаний з балансу за собівартістю   8000 

5  Закриття рахунків 9 і 7-го класів   ? 

? 

 

Завдання № 3 

Два підприємства з однієї сфери діяльності займаються поставками молока для роздрібної 

торгівлі у двох різних населених пунктах. Сталося так, що в одному з цих населених пунктів 

молокозавод тимчасово зменшив виробничу потужність у зв’язку з ремонтом. Підприємство, щоб не 

збивати попит у своєму районі, домовляється з підприємством “Бета” про те, щоб отримати потрібний у 

його районі товар тепер, а згодом, коли налагодяться поставки, – віддати йому молоко в тій самій 

кількості. Проаналізувавши ситуацію дайте відповідь на такі питання: 

1)  Який вид бартеру використовують підприємства? 

2)  Вкажіть які ознаки цього виду бартеру показано в цій ситуації. 

3)  Як відобразити ці операції в обліку? 
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Завдання № 4 

Виконайте записи за умовою завдання № 1 в реєстрі бухгалтерського обліку по рахунку 36. 

Завдання № 5 

Підприємство А обміняло папір (балансова вартість – 500 грн., справедлива вартість – 550 грн.) 

на пально-мастильні матеріали (ПММ) у підприємства В (балансова вартість ПММ – 1000 грн., 

справедлива вартість – 800 грн.). При цьому підприємство А доплатило підприємству В 250 грн. 

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

До теми 10. Облік розрахунків з різними дебіторами 

Завдання № 1 

Підприємство за договором купівлі-продажу сплатило постачальнику попередню 

оплату за товар на суму 8600 грн. (у т. ч. ПДВ). Товар від постачальника було отримано 

через 10 днів з дати сплати підприємством авансу. 

Відобразити в обліку господарські операції. 

Завдання № 2 

На складі підприємства було виявлено нестачу матеріалів внаслідок розкрадання з 

вини комірника на суму 420 грн. (у т. ч. ПДВ). Суму нестачі було внесено винною 

особою до каси підприємства. 

Розрахувати розмір збитку відповідно до законодавства України. При цьому індекс 

інфляції використати визначеним самостійно. 

Завдання № 3. 

Визначити суму резерву сумнівних боргів за результатами аналізу дебіторської 

заборгованості підприємства на 31.12. 2ххх р., якщо для оцінки резерву сумнівних боргів 

підприємство використовує метод класифікації дебіторської заборгованості за строками 

непогашення. 

Дані для розрахунку: 
Дебітори станом 
на 31.12.2ххх р. 

Термін прострочення оплати 

0 До одного 

кварталу 

Від 

одного кв. 

до двох 
кв. 

Від двох 

кв. до 

трьох кв. 

Від трьох 

кв. До 

одного 
року 

Всього, 

тис. грн.. 

Всього 1300 1500 200 300 100 3400 

Коефіцієнт 

сумнівності  

– 0,05 0,2 0,3 0,4 х 

 

Завдання № 4 

Підприємство за договором купівлі-продажу оплатило вартість матеріалів на суму 

24 000 грн. (у т. ч. ПДВ). Отримано податкову накладну від постачальника. При 

отриманні матеріалів виявлено недостачу на суму 3000 грн. (у т. ч. ПДВ). Підприємством 

була пред’явлена претензія постачальнику. За погодженням сторін постачальник у тому 

самому звітному періоді повернув на банківський рахунок підприємства-покупця суму 

вартості матеріалу, якого не вистачає. Виписано розрахунок коригування ПДВ.  

Відобразити в обліку господарські операції. 
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До теми 11. Облік операцій з цінними паперами 

Завдання № 1 

 

Визначити первісну вартість цінних паперів і скласти кореспонденцію рахунків в 

бухгалтерському обліку та внести до журналу реєстрації наступні господарські операції: 

ТОВ “Еліта” придбало 600 акцій за ціною 2,3 грн. за одну акцію. Номінальна 

вартість акції – 1,1 грн. Крім того, витрати, пов’язані з оформленням операцій, 

становили: консультаційні послуги – 150 грн., послуги комісійного брокера – 1% від 

вартості укладеної угоди (крім того ПДВ). Оплата реєстратору – 20 грн. (без ПДВ). 

 

Завдання № 2 

 

У липні 2ххх р. підприємство “Обрій” мало тимчасово вільні кошти, які могли бути 

вилучені з обігу на декілька місяців. Керівництвом було прийняте рішення купити акції 

інших компаній.  

15.07.2ххх р. підприємство “Обрій” купило 3000 акцій підприємства 

“Запоріжобленерго”. Ціна придбання, включаючи брокерські гонорари та інші витрати, 

становила 4200 грн. Номінальна вартість однієї акції – 1,2 грн. 

15.12.2ххх р. отримані дивіденди в розмірі 30% від номінальної вартості акцій. 

30.12.2ххх р. продано 2000 акцій підприємства “Запоріжобленерго” по 2 грн. за 

акцію. 

31.12.2ххх р. ринкова вартість акцій не змінилася й становила 2 грн. 

Необхідно: 

1. Скласти записи в бухгалтерському обліку підприємства “Обрій”, пов’язані з 

обліком короткострокових інвестицій за 2ххх p. 

2. Визначити балансову вартість даних інвестицій на 31 грудня 2ххх р. 

 

Завдання № 3 

 

20.02.2ххх р. придбано за грошові кошти звичайні акції підприємства “Оріон” – 200 

шт. за ціною 2 грн. кожна та звичайні акції підприємства “Горизонт” – 2000 шт. за ціною 

2,5 грн. за акцію. Послуги брокера – 100 грн. 

30.04.2ххх р. вартість акції підприємства “Горизонт” зменшилась на 0,50 грн. 

02.05.2ххх р. реалізовано акції підприємства “Оріон” за ціною 2,20 грн. за акцію та 

підприємства “Горизонт” за ціною 2,10 грн. за акцію. 

Провести необхідні розрахунки та відобразити в обліку господарські операції, 

пов’язані з придбанням та реалізацією поточних фінансових інвестицій. 
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До теми 12. Облік вексельних операцій 

Завдання № 1 

Заповніть бланк переказного векселя № 004335 на 50 000 грн., який складено у м. 

Запоріжжі 15 листопада термін платежу – 10 місяців після складання. Кошти перераховує 

ТОВ “Мрія”. Отримувач коштів ЗАТ “Шляхбудсервіс”. Банк платника: м. Запоріжжя 

АБ “Індексбанк” МФО 330035 р/р № 260132742512. 

Векселедавець: ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” м. Запоріжжя вул. Артема, 

7. Директор Жданов О.С..Головний бухгалтер Швець О.Е. 

Завдання № 2 

Складіть акт приймання-передачі векселя від 20.11.ххр. 

Векселедавець ВАТ “Запорізька кондитерська фабрика” 

Векселеотримувач: ЗАТ “Шляхбудсервіс” 

Інша інформація надана в завданні 1. 

Завдання № 3 

Складіть авізо від 22.11.ххр. на підставі даних завдань № 1, 2 

Завдання № 4 

Складіть акт пред’явлення векселя до акцепту на підставі даних завдань 1–3. 

Завдання № 5 

1. Складіть акт пред’явлення векселя до платежу на підставі даних завдань 1–4. 

2. Складіть бухгалтерські проводки на підставі даних завдань № 1–5(1). 

3. Вкажіть, де відображається інформація по вексельним операціям у фінансовій 

звітності. 
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До теми 13. Облік фінансових інвестицій 

Завдання № 1 

8.01.2ххх р. підприємство “Бриз” придбало 15 000 простих акцій із 50 000 

випущених підприємством “Море” як довгострокові інвестиції. Було сплачено по 2 грн. 

за акцію. У фінансових звітах за 2ххх р. підприємство “Море” показало чистий дохід у 

розмірі 20 000 грн. (інших змін у капіталі немає). 31.12.2ххх р. “Море” оголосило й 

сплатило дивіденди по 0,5 грн. за акцію. 

Необхідно: 

 визначити метод обліку довгострокових інвестицій, який має застосовувати 

підприємство “Бриз”; 

 навести бухгалтерські проводки підприємства “Бриз”, пов’язані з обліком 

довгострокових інвестицій за 2ххх р.; 

 визначити балансову вартість довгострокових інвестицій на 31.12.2ххх р. 

Завдання № 2 

01.01.2ххх року  підприємство А придбало облігації номінальною вартістю 

1 000 000 грн. з річною фіксованою ставкою 12%. Ціна придбання – 900 000 грн. 

Облігації були випущені строком на 4 роки. Виплата відсотків здійснюється щорічно в 

кінці року. 

Необхідно: 

1. Відобразити в обліку підприємства А придбання облігацій; 

2. Визначити ефективну ставку відсотка; 

3. Скласти розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації. 

Завдання № 3 

15.12.2ххх р. підприємство “Обрій” придбало як довгострокові інвестиції 15 

облігацій підприємства В номінальною вартістю 15 000 грн. за 18 000 грн. Облігації 

мають установлену ставку відсотків 6%, які будуть сплачуватися кожного року 31 

грудня. 

Необхідно: 

 зробити розрахунок амортизації премії облігацій до моменту їх погашення;  

 визначити балансову вартість облігацій на 31.12.2ххх р.; 

 скласти бухгалтерські записи, пов’язані з обліком облігацій за 2ххх р. 

Завдання № 4 

Підприємство “Промінь” 02.01.2ххх р. придбало пакет акцій підприємства “Весна” 

(60%) за 1 200 000 грн. Протягом року підприємство “Весна” отримало 600 000 грн. 

чистого прибутку і виплатило 100 000 грн. дивідендів. Збільшення додаткового капіталу 

дочірнього підприємства за рік – 5000 грн. 

Відобразити в обліку ці господарські операції за методом обліку участі в капіталі 

та підрахувати балансову вартість інвестицій на кінець року. 

Завдання № 5 

01.07.2ххх р. АТ “Альфа” придбало 100 шт. 8% облігацій номіналом 100 грн. кожна 

строком на 5 років. Відсотки сплачуються 30.06 та 31.12 щороку в сумі 400 грн. Річний 

обліковий період закінчується 31 грудня. 

Ситуація 1 

Інвестиції в облігації придбано за номіналом 100 грн.  



35  

Ситуація 2 

Інвестиції в облігації придбано з дисконтом 98 грн. кожна. Загальна вартість 

інвестицій – 9800 грн. Сума дисконту 200 грн.  

Ситуація 3 

Облігації придбано з премією 104 грн. кожна. Загальна вартість інвестицій – 10 

400 грн. Сума премій – 400 грн. 

Необхідно: 

1. Відобразити в обліку придбання облігацій. 

2. Відобразити операції з інвестиціями у фінансовому обліку (ситуації 1, 2, 3). 

3. Визначити ефективну ставку відсотка та скласти розрахунок амортизації 

дисконту (премії) за інвестиціями в облігації.  

4. Відобразити в обліку інвестиції в облігації на всі необхідні дати. 

 

До теми 14. Облік руху основних засобів 

Завдання № 1 

Складіть акт приймання-передачі основних засобів ф.ОЗ-1 від 10.11.ХХр. № 1 на 

отримання верстата деревообробного, що надійшов до цеху № 1 ТОВ “Мрія”. За 

зберігання відповідає Томченко В.С. Метод нарахування амортизації прямолінійний. 

Рік випуску – 20ХХ рік, дата введення в експлуатацію – 10.11.ХХ р, номер паспорта – 

001771, заводський номер – 03611. Розпорядження № 31 від 10.11.ХХр. 

Акт склала комісія у складі: 

Голова комісії: гол. інженер   Штоколов Б.В. 

Члени комісії: гол. бухгалтер   Андреєв О.О. 

 бухгалтер    Швець М.В. 

Покупна вартість – 12000 грн., у т. ч. ПДВ. Транспортні витрати – 600 грн., у т. ч. 

ПДВ. Об’єкт відповідає технічним умовам. 

Завдання № 2 

На підставі завдання № 1 складіть інвентарну картку обліку основних засобів ф. 

№ ОЗ-6. 

Завдання № 3 

Складіть інвентарний список основних засобів ф.ОЗ-9 по цеху № 1: 

1) будівля цеху 3 266 700 грн.; 

2) верстат токарний 23 720 грн.; 
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3) верстат деревообробний - ? (на підставі завдання 1-2). 

Завдання № 4 

Складіть акт на списання основних засобів ф.ОЗ-3 № 2 від 12.11.ХХр. Списується 

друкарська машинка “Optima”. Облікова вартість – 800 грн., сума нарахованого зносу – 

800 грн. Вага об’єкта – 4 кг. Металобрухт здано за накладною № 35 від 10.11.ХХ р. Склад 

комісії вказано в завданні № 1. Машинка введена в експлуатацію 10.01.2007 р. Кількість 

ремонтів – 2 на суму 520 грн., причина списання – ремонт економічно недоцільний. 

Завдання № 5 

1) скласти бухгалтерські проводки за даними завдань № 1-4; 

2) виконати записи в обліковому регістрі по рахунку 10; 

3) вказати в яких формах фінансової звітності наводиться інформація про 

основні засоби. 

 

До теми 15. Порядок розрахунку й облік зносу (амортизації) основних засобів 

Завдання № 1 

Складіть розрахунок амортизації основних засобів по ТОВ “Мрія” за листопад 

20ХХ р. 

У складі основних засобів підприємства обліковуються: 
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1 Верстат ТБ квітень 

2008 

прямолінійни

й 

13 000 1000  7   

2 Автомобіль 

ВАЗ 2109 

жовтень 

2009 

виробничий 21 000 2000  5 24 000 

шт. 

5000 

шт. 

3 Верстат 

стругальний 

жовтень 

2010 

зменшення 

залишкової 

вартості 

12 720 2720  5   

4 Будівля складу вересень 

1997 

прямолінійни

й  

185 60

0 

8000  50   

5 Верстат 

токарний 

листопад 

2010 

виробничий 21 300 3000  7 50 000 10 000 
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Завдання № 2 

Скласти бухгалтерські проводки: 

№ 

з/п 
Документ Зміст операцій 

Проводка Сума, грн 

Дт Кт 

1  Списується сума зносу об’єкта основних 

засобів у зв’язку з його вибуттям 

  1500 

2  Відображено нараховану суму зносу 

об’єкта основних засобів, в результаті 

дооцінки основного засобу 

  300 

3  Відображено нараховану суму зносу 

об’єкта основних засобів, в результаті 

уцінки основного засобу 

  100 

4  Нараховується амортизація по основних 

засобах, які експлуатуються у 

капітальному будівництві 

  800 

5  Нараховується амортизація по основних 

засобах, які використовуються у 

виробництві готової продукції 

  200 

6  Нараховується амортизація по основних 

засобах, які використовуються для 

проведення робіт по збуту товарів 

  400 

7  Нараховується амортизація по основних 

засобах для усунення наслідків 

надзвичайних подій 

  100 

 

Завдання № 3 

1. Виконати записи (за умовою 1) в обліковому регістрі по рахунку 13 за умови 

використання основних засобів у виробництві. 

2. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

знос (амортизацію) основних засобів. 

 

До теми 16. Облік ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів 

Завдання № 1 

Складіть у ТОВ “Мрія” акт приймання-передачі відремонтованих об’єктів ф. 03–2 

№ 6 від 10.11.ХХ р. (відповідальна особа – Петренко О.С.) по цеху № 1 прийняття від 

ТОВ “Авторемонт” після перемотування електродвигуна від бетономішалки. Замовлення 

№ 130, строк ремонту – з 01.11.ХХ р. по 10.11.ХХ р.. 

Здав майстер Приходько К.П. 

Прийняв начальник цеху Алєнін В.С. 

Кошторис на вартість виконаного обсягу робіт – 375 грн. 

Фактична вартість ремонту – 395 грн. 

Інвентарний номер об’єкта – 16. 

Заводський номер об’єкта – 0739. 

Витрати на ремонт не призводять до збільшення економічних вигод від подальшої 

експлуатації об’єкта. 
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Завдання № 2 

Дати відповіді на такі питання: 

1) В яких випадках акт приймання-передачі ОЗ складається в одному примірнику? 

2) В яких випадках акт приймання-передачі ОЗ складається в двох примірниках? 

3) Де необхідно виконати записи на підставі акта приймання-передачі ОЗ? 

4) Що впливає на порядок відображення витрат на ремонт, модернізацію, 

реконструкцію в бухгалтерському обліку? 

5) Які види ремонтів ви знаєте? 

Завдання № 3 

Складіть бухгалтерські проводки: 
№ 

з/п 
Документ Зміст операції 

Проводка Сума, грн 

Дт Кт 

1  Оприбутковано придбані від постачальника: 

– запчастини для ремонту 

– деталі для модернізації 

   

7500 

5000 

2  Відображено ПДВ   ? 

3  Сплачено за ТМЦ постачальнику   ? 

4  Придбані деталі використані на модернізацію 

об’єкта ОЗ 

  5000 

5  Придбані запчастини використані на ремонт 

об’єкта ОЗ 

  7500 

6  Нараховано заробітну плату робітникам 

зайнятим на модернізації об’єкта ОЗ 

  3700 

7  Нараховано Єдиний соціальний внесок до 

пенсійного фонду на заробітну плату 

  ? 

8  Нараховано заробітну плату робітникам, 

зайнятим ремонтом ОЗ 

  800 

9  Нараховано Єдиний соціальний внесок до 

пенсійного фонду на заробітну плату 

  ? 

10  Списуються витрати на модернізацію ОЗ   ? 

11  Списуються витрати на ремонт ОЗ   ? 

 

Завдання № 4 

Складіть у ТОВ “Мрія” форму 03-1 за такими даними. З бухгалтерії 

(відповідальний Матвієнко Т.В.) до ділянки № 1 (відповідальний  Рижинко О.В.) 

передана шафа для одягу. Акт складено 09.11.ХХ р., документ № 12. Первісна вартість 

об’єкта – 12000 грн. Інвентарний № 0621, заводський № 706. Рік випуску – 20ХХ р.. 

Введено в експлуатацію – вересень 20ХХр. 

Завдання № 5 

1. Скласти бухгалтерські проводки за завданнями № 1, 4. 

 2. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

витрати на ремонт, модернізацію, реконструкцію основних засобів. 
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До теми 17. Облік капітальних інвестицій 

 

Завдання № 1 

Підприємство придбало легковий автомобіль за 15 000 грн. (у т. ч. ПДВ). Для 

придбання автомобіля було використано короткостроковий кредит банку, отриманий на 

суму 15 000 грн. під 12% річних строком на 60 днів. Витрати на транспортування 

автомобіля становлять 360 грн. (у т. ч. ПДВ). Вартість послуг з державної реєстрації 

автомобіля становить 50 грн. (без ПДВ). 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

Варіант А – оплата витрат відбудеться раніше оприбуткування (одержання). 

Варіант Б – оплата витрат відбудеться після їх оприбуткування (одержання). 

 

Завдання № 2 

Фірма придбала офісні меблі вартістю 4800 грн. (у т. ч. ПДВ). Крім того, були 

оплачені витрати з доставки меблів на суму 360 грн. (у т. ч. ПДВ), витрати на складання 

та встановлення меблів на суму 240 грн. (у т. ч. ПДВ). 

Відобразити в бухгалтерському обліку дані господарські операції. 

 

Завдання № 3 

За договором підприємство передає комп’ютер в обмін на подібний комп’ютер. 

Первісна вартість комп’ютера, що передається, становить 3000 грн. Сума нарахованого 

зносу – 500 грн. Вартість обміну, зазначена в договорі, становить 2400 грн. (у т. ч. ПДВ). 

Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку. 

 

Завдання № 4 

Підприємство придбало виробничий цех (будівлю та обладнання) загальною 

вартістю 15 000 грн. (вартість за договором купівлі, у т. ч. ПДВ). При проведенні 

експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість будівлі становить 10 800 грн. 

(60% справедливої вартості придбаних основних засобів), а обладнання – 7200 грн. (40% 

від справедливої вартості придбаних основних засобів). 

Примітка. Первісна вартість придбаних об’єктів основних засобів визначається 

шляхом розподілу вартості придбання пропорційно до справедливої вартості окремого 

об’єкта. 

Відобразити в бухгалтерському обліку дані господарські операції. 

 

Завдання № 5 

При створенні підприємства А один із засновників зробив внесок до статутного 

фонду (за узгодженням усіх засновників) у вигляді виробничої лінії справедливою 

вартістю 11 000грн., окрім того витрати на доставку й монтаж якої становлять 1200грн. (у 

т. ч. ПДВ). 

Відобразити ці господарські операції в бухгалтерському обліку. 
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До теми 18. Облік інших необоротних матеріальних активів 

Завдання № 1 

Скласти акт приймання-передачі НМА № 23 від 12.11.ХХ р. по ТОВ “Мрія”. 

Введено в експлуатацію телефонний апарат “Panasonic” (відповідальний за зберігання 

Лисенко В.М.). Інвентарний № 116. Заводський № 11360. Телефон встановлено в 

приймальні директора. Вартість телефону, сплачена постачальнику, – 2400грн., у т.ч. 

ПДВ. 

 

Завдання № 2 

Скласти акт № 8 від 12.11.ХХ р. на списання телефонного апарату “АОН”. Вартість 

– 115 грн. Надійшов на підприємство 01.04.20ХХ р. Інв. № 89. Зав. № 1146. Рік випуску 

20ХХ. Маса об’єкта – 0,6 кг. Причина списання – перегорів через різке підвищення 

напруги. 

 

Завдання № 3 

Виконати записи до інвентарної картки за умовою завдання 1-2. 

 

Завдання № 4 

Складіть бухгалтерські проводки: 
№ 

з/п 
Зміст операції 

Проводка Сума, грн 

Дт Кт 

1 Оприбутковано отриману літературу від постачальника   250 

2 Відображено ПДВ   ? 

3 Сплачено постачальнику за отриману літературу   ? 

4 Зараховано придбану літературу до бібліотечного фонду   ? 

5 Нараховано амортизацію за ставкою 50% у першому місяці з 

часу корисного використання. Література використовується в 

загальновиробничих цілях 

  ? 

 

Завдання № 5 

1. Скласти бухгалтерські проводки за завданнями 1–3. 

2. Виконати записи в реєстрах бухгалтерського обліку по рахунку 11.  3. Вказати у 

яких формах фінансової звітності наводиться інформація про інші необоротні 

матеріальні активи. 
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До теми 19. Облік нематеріальних активів 

Завдання № 1 

Скласти Ф. 03-1 на приймання комп’ютерної програми “Заробітна плата” від 

15.11.ХХ р. № 3. Постачальник ТОВ “Графіт”, отримувач ТОВ “Мрія”. Первісна вартість 

– 4000 грн. Метод амортизації – прямолінійний. Рік випуску – 20ХХ. Комп’ютерна 

програма “Заробітна плата” введена в експлуатацію з листопаду 20ХХ року. 

Завдання № 2 

Нарахувати знос (амортизацію) та скласти кореспонденцію рахунків і виконати 

записи за завданням № 1 у відомості обліку ННМА за грудень 20ХХ року. 

Завдання № 3 

Скласти бухгалтерські проводки: 
№ 

з/п 
Документ Зміст операції 

Проводка Сума, грн 

Дт Кт 

1  Сплачено збір за видачу ліцензії на 

користування надрами корисних копалин 

  80 000 

2  Отримано ліцензію   80 000 

3  Сплачено страховий збір за 1 рік 

розробки 

  3000 

4  Оприбутковано ННМА (право на 

користування надрами) 

  ? 

5  Нараховується амортизація (щомісячно)   ? 

6  Списується ННМА після завершення 

терміну дії ліцензії 

  ? 

 

Завдання № 4 

Скласти бухгалтерські проводки на отримання прав на експлуатацію відрізку 

автотраси: 

№ 

з/п 
Документ Зміст операції 

Проводка Сума, грн 

Дт Кт 

1  Сплачено реєстраційний внесок учасника 

аукціону 

  200 

2  Сплачено гарантійний внесок (заставу) 

1% стартової суми лота 

  12 000 

3  Сплачено отримувачем прав після 

перемоги на торгах 

  108 000 

4  Відображено ПДВ   ? 

5  Витрати на придбання прав зараховано до 

капітальних інвестицій 

  ? 

6  Придбані права зараховані до ННМА   ? 

 

Завдання № 5 

1. Виконати записи по рахунку 12 у регістрах бухгалтерського обліку із завдань 

3,4. 

2. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація по 

необоротним нематеріальним активам (ННМА). 
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До теми 20. Облік матеріалів 

Завдання № 1 

Заповнити бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11.ХХр. на отримання від 

ТОВ “Азовтехпостач” 500 м3 тирсоплити. Довіреність видана експедитору Метику В.М. 

Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” 

МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, 

р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075. 

Зареєструвати довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей. 

 

Завдання № 2 

Скласти рахунок-фактуру № 442 від 02.11.ХХр. на отримання ТМЦ за довіреністю 

№ 0186 вартість 1 м3 тирсоплити 24 грн. (у т.ч. ПДВ), транспортні витрати 120 грн. (у т.ч. 

ПДВ). 

 

Завдання № 3 

Скласти податкову накладну за даними завдань № 1, 2. 

 

Завдання № 4 

Виконати записи в журналі обліку ТМЦ. Розрахунки з постачальником виконані 

шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповнити картку 

складського обліку ТМЦ. 

 

Завдання № 5 

1. Скласти бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4. 

2. Виконати записи в облікових регістрах по рахунку 201. 

3. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

запаси. 
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До теми 21. Облік запасних частин 

Завдання № 1 

Заповнити бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11.ХХ р. на отримання від 

ТОВ “Азовтехпостач” 100 шт. свічок запальних. Довіреність видана експедитору 

Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 

АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075. 

Зареєструвати довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей. 

 

Завдання № 2 

Скласти рахунок-фактуру № 442 від 02.11.ХХ р. на отримання ТМЦ за довіреністю 

№ 0186 вартість 1 шт. свічки запальної – 24 грн. (у т. ч. ПДВ), транспортні витрати – 

30 грн. (у т. ч. ПДВ). 

 

Завдання № 3 

Скласти податкову накладну за даними завдань № 1–2. 

 

Завдання № 4 

Виконати записи в журналі обліку товарно-матеріальних цінностей. Розрахунки з 

постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. 

Заповнити картку складського обліку запасів. 

 

Завдання № 5 

1. Скласти бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4. 

2. Виконати записи в облікових регістрах по рахунку 20. 

3. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

запаси. 
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До теми 22. Облік пально-мастильних матеріалів 

Завдання № 1 

Заповнити бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11.ХХ р. на отримання від 

ТОВ “Азовтехпостач” 20 тон солярки. Довіреність видана експедитору Метику В.М. 

Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” 

МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, 

р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075. 

Зареєструвати довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей. 

 

Завдання № 2 

Скласти рахунок-фактуру № 442 від 02.11.ХХ р. на отримання ТМЦ за довіреністю 

№ 0186. Вартість 1 тони солярки – 12400 грн. (у т. ч. ПДВ), транспортні витрати – 

420 грн. (у т.ч. ПДВ). 

 

Завдання № 3 

Скласти податкову накладну за даними завдань № 1, 2. 

 

Завдання № 4 

Виконати записи в журналі обліку товарно-матеріальних цінностей. Розрахунки з 

постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. 

Заповнити картку складського обліку запасів. 

 

Завдання № 5 

1. Скласти бухгалтерські проводки за даними завдань № 1–4. 

2. Виконати записи в облікових регістрах по рахунку 20. 

3. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

запаси. 
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До теми 23. Облік будівельних матеріалів 

Завдання № 1 

Заповнити бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11.ХХ р. на отримання від 

ТОВ “Азовтехпостач” 300 м2 руберойду РПП-400. Довіреність видана експедитору 

Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 

АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075. 

Зареєструвати довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей. 

 

Завдання № 2 

Скласти рахунок-фактуру № 442 від 02.11.ХХ р. на отримання ТМЦ за довіреністю 

№ 0186. Вартість 1 м2 руберойду – 60 грн. (у т. ч. ПДВ), транспортні витрати – 300 грн. (у 

т. ч. ПДВ). 

 

Завдання № 3 

Скласти податкову накладну за даними завдань № 1, 2. 

 

Завдання № 4 

Виконати записи в журналі обліку товарно-матеріальних цінностей. Розрахунки з 

постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. 

Заповнити карту складського обліку запасів. 

 

Завдання № 5 

1. Скласти бухгалтерські проводки за даними завдань № 1–4. 

2. Виконати записи в облікових регістрах по рахунку 20. 

3. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

запаси. 
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До теми 24. Облік товарів 

Завдання № 1 

Підприємство, що здійснює реалізацію товарів через роздрібну мережу, на початок 

місяця має в наявності товари, роздрібна вартість яких складає 1 800 000грн.(у т. ч. ПДВ), 

у тому числі торгова націнка – 450 000грн. Протягом місяця були придбані товари за 

купівельною вартістю на суму 300 000грн. (у т. ч. ПДВ). Сплачені транспортні витрати з 

доставки товарів у сумі 1 800грн. (у т. ч. ПДВ), витрати на проведення експертизи якості 

та сертифікації товару 600грн.(у т.ч. ПДВ). Торгова націнка на придбаний товар 

встановлена у розмірі 20% від загальної вартості придбаних товарів. За цей же місяць 

було реалізовано за готівку товар за ціною продажу на суму 1 507 500грн.  

Необхідно відобразити вказані операції з придбання та реалізації товарів на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

 Завдання № 2 

Заповнити бланк довіреності серії АД № 0384 від 04.12.ХХр. на отримання від 

ТОВ “Промтехсервіс” 20 шт. холодильників для подальшої реалізації. Довіреність видана 

експедитору Борисову В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, 

р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Альянс” м. 

Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075. 

Зареєструвати довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей. 

 

Завдання № 3 

Скласти рахунок-фактуру № 224 від 04.12.ХХ р. на отримання ТМЦ за довіреністю 

№ 0384 за умовою: вартість 1 холодильника 4 200 грн. (у т. ч. ПДВ), транспортні витрати 

420 грн. (у т. ч. ПДВ). 

 

Завдання № 4 

Скласти податкову накладну за даними завдань № 2, 3. 

 

Завдання № 5 

Виконати записи в журналі обліку товарно-матеріальних цінностей за даними 

завдань № 2, 3,4. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування 

авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповнити картку складського обліку запасів. 

 

Завдання № 6 

1. Скласти бухгалтерські проводки за завданнями № 2–5. 

2. Виконати записи в облікових реєстрах по рахунку 28. 

3. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

запаси. 
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До теми 25. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів 

Завдання № 1 

Заповнити бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11.ХХр. на отримання від 

ТОВ “Азовтехпостач” 40 шт. халатів бавовняних. Довіреність видана експедитору 

Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 

АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075. 

Зареєструвати довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей. 

 

Завдання № 2 

Скласти рахунок-фактуру № 442 від 02.11.ХХ р. на отримання ТМЦ за довіреністю 

№ 0186 за умовою: вартість 1 шт. халату бавовняного 120грн. (у т. ч. ПДВ), транспортні 

витрати 240грн. (у т. ч. ПДВ). 

 

Завдання № 3 

Скласти податкову накладну за даними завдань № 1, 2 

 

Завдання № 4 

Виконати записи в журналі обліку товарно-матеріальних цінностей. Розрахунки з 

постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. 

Заповнити картку складського обліку запасів. 

 

Завдання № 5 

1. Скласти бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4. 

2. Виконати записи в облікових реєстрах по рахунку 22. 

3. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

запаси. 

 

 

 



48  

До теми 26. Облік витрат основного виробництва 

Завдання № 1 

Необхідно: 

 скласти журнал реєстрації господарських реєстрацій; 

 визначити собівартість реалізованих послуг та фінансовий результат від 

звичайної діяльності. 

Дані для виконання: 

МП “Фортуна”, що є платником податку на прибуток за загальною діючою ставкою 

надає послуги по перевезенню вантажів замовника власним транспортом. Облік витрат 

ведеться на рахунку 23 і рахунках класу 9 без застосування рахунків класу 8. 

Реєстр господарських операцій МП “Фортуна” 

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн 

1 Перераховано з поточного рахунку водоканалу за водопостачання 1400 

2 Нарахована заробітна плата водіям 10000 

3 Використано для роботи : 
– бензин А-95; 

– дизпаливо 

 
2560 

1420 

4 Нараховано знос: 
– автомобілів; 

– гаражу 

 
1450 

280 

5 Проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну 

плату водіям (36,7%) 

? 

6 Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 5000 

7 Проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну 

плату адміністративному персоналу (36,7%) 

? 

8 Надійшли кошти від замовників: 
– на поточний рахунок; 

– на валютний рахунок (в грн.) 

 
25750 

19565 

9 Нараховано відсотки (%) за послуги банку 500 

10 Відображено втрати від негативної курсової різниці(втрати) 120 

11 Нараховані відсотки за користування короткостроковим кредитом 

банку 

125 

12 Відображено втрати від крадіжки бензину на складі (винну особу не 

виявлено) 

200 

 

Завдання № 2 

Необхідно: 

 визначити кореспонденцію рахунків господарських операцій в бухгалтерському; 

Дані для виконання: 

На ЗАТ “Будмаш” облік витрат операційної діяльності ведеться без застосування 
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рахунків класу 8. 

№ 

з/п 
ЗМІСТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ Сума, грн 

1 Списано матеріали на виробництво прес-машин 18 000 

2 Списано покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, 

витрачені на виготовлення прес-машин 

2400 

3 Списано матеріали, витрачені для потреб цехів: 

 механічного; 

 складального 

 

1800 
2300 

4 Витрачено канцелярське приладдя для працівників основного 

виробництва  

180 

5 Списано паперову безповоротну тару для упакування готової 

продукції 

900 

6 Списано вартість спецодягу, призначеного для працівників душової 90 

7 Нараховано заробітну плату: 

 виробничим робітникам; 

 цеховому персоналу; 

 адміністративному персоналу; 

 персоналу, що обслуговує душову 

 

5600 

3200 
2600 

180 

8 Проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну 

плату (36,7%)(див. п. 7) 

? 

9 Нараховано знос: 

 будівлі механічного цеху; 

 будівлі складального цеху; 

 заводоуправління; 

 складу готової продукції; 

 приміщення душової основного виробництва 

 

120 
80 

500 

380 
20 

10 Повернуто із виробництва на склад невикористані матеріали 280 

11 Оприбутковано готову продукцію прес-машини чотирьохвалові ? 

12 Повністю розподілені та списані загальновиробничі витрати ? 

13 Відвантажено готову продукцію покупцям 35 000 

 

Завдання № 3 

За реєстром господарських операцій ТОВ “Меркурій”, що веде облік витрат з 

використанням рахунків 9-го класу, скласти бухгалтерські проводки, зазначити 

первинні документи, скласти журнал-ордер № 10 та головну книгу. 

№ 

з/п 
ЗМІСТ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ Сума, грн 

1 Передано напівфабрикати (заготовки ламелі) в цех для виробництва 

паркету 

19 000 

2 Списано вартість МШП на загальновиробничі потреби 100 

3 Сплачено рахунок “Запоріженерго” за електроенергію, надану для 
обслуговування обладнання (у т. ч. ПДВ) 

1800 

4 Списано зі складу на загальновиробничі потреби вартість запасних 

частин 

500 

5 Списано бензин А-95 для автомобіля директора 197 

6 Нараховано комісійну винагороду банку за купівлю іноземної 

валюти 

40 

7 Відпущено МШП в цех на ремонт обладнання 228 
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8 Нараховано знос основних засобів: 

 виробничому цеху; 

 будівлі заводоуправління  

 
3230 

1800 

9 Нараховано заробітну плату: 

 робітникам основного виробництва за виготовлення паркету; 

 начальнику цеху; 

 адміністративному персоналу; 

 відпускні бухгалтеру-касиру Вінніченко К.О. 

 

4750 

 
1195 

2730 

1180 

10 Проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну 

плату (36,7%)( (див. п. 9) 

? 

11 Передано на склад готову продукцію ? 

 

Завдання № 4 

1. Вказати якими законодавчо-нормативними документами визначено 

методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку витрат основного 

виробництва. 

2. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

витрати основного виробництва. 

 

До теми 27. Облік загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут 

Завдання № 1 

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити необхідні 

суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ТОВ “Анкар”. 

Дані для виконання: 

Підприємство займається оптовою торгівлею та надає різноманітні послуги. 

Реєстр господарських операцій ТОВ “Анкар” за березень ц. р. 

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.. 

1 Нараховано знос: 

- адмінбудівлі 
- нематеріальних активів загальногосподарського призначення 

 

1800 
800 

2 Нараховано заробітну плату: 

 директору; 

 головному бухгалтеру; 

 торговим агентам; 

 працівникам відділу збуту 

 

5000 

3000 
3400 

7000 

3 Проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну 

плату (36,7%)( (див. п. 2) 

? 

4 Нараховано резерв на оплату відпусток адміністративному персоналу 850 
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№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.. 

5 Відображено: 

 витрати на зв’язок (телеграфний, телефонний, факс, мобільний); 

 витрати за юридичні послуги; 

 витрати на придбання канцелярського приладдя 

 

1200 

 

250 
140 

6 Оплачено послуги банку по розрахунково-касовому обслуговуванню 150 

7 Оплачено вартість отриманої ліцензії на торгівлю строком на один 

рік 

1110 

8 Відображено витрати, пов’язані з навчанням бухгалтера на 

комп’ютерній програмі “1С: Бухгалтерія” 

200 

9 Відображено нестачі й втрати від псування ТМЦ (винна особа не 

встановлена) 

120 

10 Нараховано податок на прибуток 1700 

11 Відображено штрафні санкції за несвоєчасну поставку продукції 105 

12 Віднесено суму витрат на зменшення фінансового результату від 

операційної діяльності 

? 

 

Завдання № 2 

Необхідно: 

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити необхідні 

суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій ТОВ “Наталі”. 

Дані для виконання: 

На підприємстві протягом червня–серпня проведено ремонт адміністративного 

приміщення, приміщення магазину та складу товарів господарським способом. 

Реєстр господарських операцій ТОВ “Наталі” за червень-серпень 
№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.. 

1 Списано матеріали на ремонт: 

 адміністративного приміщення; 

 магазину; 

 складу загальновиробничого призначення 

 

9200 
4400 

4600 

2 Списано МШП, використані для ремонту: 

 магазину; 

 адміністративного приміщення 

 складу загальновиробничого призначення 

 

1050 
800 

1000 

3 Нараховано заробітну плату працівникам, які здійснюють ремонт: 

 адміністративного приміщення; 

 магазину; 

 складу загальновиробничого призначення 

 

 
7200 

3500 

3300 

4 Проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну 

плату (36,7%)( (див. п. 4) 

? 

5 Списано витрати по проведеному ремонту ? 

 

 

Завдання № 3 

 

Необхідно: 

 Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 Визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій 
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ВАТ «Україна». 

Дані для виконання: 

Підприємство в ході своєї діяльності проводить дослідження та розробки.  

При цьому було 

1. Нараховано знос на основні засоби, що використовуються в ході досліджень, – 

4500 грн.; 

2. Відпущено напівфабрикати – 1000 грн.; 

3. Списано МШП – 800 грн.; 

4. Спожито електроенергію, пару, воду, газ та інші види енергії, отримані зі 

сторони, – 2300 грн.; 

5. Нараховано заробітну плату – 15800 грн.; 

6. Проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату (36,7%)( 

(див. п. 5) – ? грн. 

 

Завдання № 4 

 

1. Вказати якими законодавчо-нормативними документами визначено 

методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку загальновиробничих, 

адміністративних та витрат на збут. 

2. Вказати у яких формах фінансової звітності відображається інформація про 

загальновиробничі, адміністративні витрати та витрат на збут 

 

До теми 28. Облік готової продукції 

Завдання № 1 

Підприємство А відвантажило підприємству Б готову продукцію балансовою 

вартістю 9000 грн. Натомість підприємство Б поставило підприємству А готової 

продукції балансовою вартістю 9500 грн., у тому числі ПДВ. 

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання № 2 

Покупцю відвантажено готову продукцію власного виробництва фактичною 

собівартістю 120 000 грн. без попередньої оплати за контрактною вартістю на суму 152 

000 (у т. ч. ПДВ). За відвантажену готову продукцію кошти від покупця надійшли на 

поточний рахунок продавцю. 

Відобразити в бухгалтерському обліку дані господарські операції. 

 

Завдання № 3 

Від покупця підприємству надійшла попередня оплата за готову продукцію у 

розмірі 42 000грн. (у т. Ч. ПДВ). Собівартість готової продукції, за яке підприємство 

отримало попередню оплату становить 30 000 грн. Фактично підприємством було 

відвантажено покупцю готової продукції на суму 36 000грн. (у т. Ч. ПДВ). Різницю 

вартості за готову продукцію було підприємством повернено покупцю з поточного 

рахунку. 

Визначити собівартість готової продукції, яку підприємство відвантажило покупцю 
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фактично. 

Відобразити в бухгалтерському обліку всі операції. 

 

Завдання № 4 

Визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції та скласти 

бухгалтерські проводки на її оприбуткування на склад, використовуючи такі дані: 

 фактичні витрати на виготовлення продукції за місяць – 5800 грн.; 

 вартість зворотних відходів, оприбуткованих з виробництва, – 300 грн.; 

 собівартість остаточного (кінцевого) браку, виявленого на виробництві, – 

100 грн. 

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця – 300 грн., на кінець 

місяця – 150 грн. 

 

Завдання № 5 

Зі складу підприємства викрадено готової продукції на суму 10 000 грн. (без ПДВ). 

Винних осіб не було встановлено, з огляду на що на підприємстві ухвалено рішення про 

списання вкраденої готової продукції на збитки підприємства. 

Відобразити в обліку господарські операції, пов’язані з виявленням нестачі. 

 

До теми 29. Облік запасів 

Завдання № 1 

Підприємство „Регіна” придбало 200 шовкових хусток за ціною 60грн. за одиницю 

(у т. ч. ПДВ) для подальшої реалізації на умовах (2% знижки за умови оплати товару 

протягом 10 днів від виставлення рахунку). Експерту Торгово-промислової палати було 

сплачено суму у розмірі 1 200грн.(у т. ч. ПДВ) за видання сертифіката якості товару. 

Транспортній організації „Швидка доставка” за завезення хусток на склад сплачено 

3 000грн. (у т. ч. ПДВ). Вартість товару було оплачено постачальнику протягом терміну 

дії знижки. 

 Необхідно визначити собівартість хусток та суму належну до сплати 

постачальнику. 

 

Завдання № 2 

 Підприємство „Артіль” виготовляє малоцінні та швидкозношувані предмети для 

власного використання у господарській діяльності. Для виготовлення малоцінних та 

швидкозношуваних предметів (МШП) були затрачені матеріали на суму 44300грн., 

нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим у процесі виробництва МШП, у сумі 

4800 грн., проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату (36,7%) 

до Пенсійного фонду. Виготовлені МШП були оприбутковані на складі запасів. 

 Відобразити у бухгалтерському обліку всі здійснені операції. 

 

Завдання № 3 

 У січні 20ХХ р., працівник підприємства придбав на пошті: 10 звичайних конвертів 

– 0,12 грн. за шт., у т.ч. ПДВ; 5 маркованих конвертів – 0,60грн. за шт.; 10 поштових 

марок – 0,30грн. за шт. До бухгалтерії працівник подав звіт про використання коштів, до 

якого додав квитанції. У тому ж місяці всі конверти й марки було використано. 
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 Відобразити операції у бухгалтерському обліку. 

 

Завдання № 4 

 Підприємством у січні придбано 20 одиниць запасів по 35 грн., у лютому – 15 

одиниць по 27 грн., у березні – 30 одиниць по 29 грн. У квітні місяці було реалізовано 33 

одиниці запасів. При вибутті запасів підприємство застосовує метод оцінки ФІФО. 

 Визначити собівартість запасів на кінець квітня місяця. 

 

Завдання № 5 

Торгівельне підприємство „Промінь” здійснює доставку товарів стороннім 

транспортом і облік транспортно-заготівельних витрат з придбання товарів веде на 

окремому субрахунку. За рішенням підприємства було введено новий субрахунок для 

ведення цих витрат – 28.9 „Транспортно-заготівельні витрати з придбання товарів”. 

 Є такі дані щодо руху товарів за березень 20ХХ року по підприємству „Промінь”: 

 

 Вартість товарів 

(тис. грн.) 

Транспортно-

заготівельні витрати 

(тис. грн.) 

Залишок на початок місяця 100 15 

Надійшло за місяць                    400 65 

Вибуло за місяць всього: 450  

В тому числі:   

Реалізовано 440  

Виявлена нестача товарів 10  

Залишок на кінець місяця 50  

 

 Вартість товарів на транспортно-заготівельні витрати вказані без ПДВ. 

 Товар придбано у кредит. 

 Завдання: 

1. Провести розрахунок транспортно-заготівельних витрат. 

2. Провести розрахунок собівартості реалізованих товарів.  

3. Провести розрахунок собівартості товарів списаних на нестачу. 

4. Відобразити операції бухгалтерськими записами в обліку з надходження і 

вибуття товарів та розподілу транспортно-заготівельних витрат. 
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До теми 30. Позабалансовий облік 

Завдання № 1 

Відобразити на позабалансових рахунках в обліку операції по: 

1. Орендованим необоротним активам. 

2. Активам на відповідальному зберіганні. 
№з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 Прийнято підприємством основні засоби в оренду (земельна ділянка, будинок, 

машини, обладнання) 

  

2 Прийнято підприємством необоротні активи в оренду (малоцінні і 
швидкозношувані предмети, строк експлуатації яких перевищує один рік, 

тимчасові нетитульні споруди, інвентарна тара) 

  

3 Повернуто орендодавцю основні засоби та інші необоротні матеріальні активи   

4 Отримані підрядною організацією оснащення, обладнання та інші товарно-
матеріальні цінності від замовника для монтажу 

  

5 Надійшла сировина та матеріали від замовника для переробки   

6 Прийнято на позабалансовий облік товарно-матеріальні цінності, за якими 

оформлена відмова від акцепту; оформлені розписками і не вивезені з причин, 

які не залежать від підприємства 

  

7 Отримано товари на комісію для продажу від імені або за дорученням іншої 
особи без передачі права власності на такі товари 

  

8 Повернуто замовнику змонтоване обладнання   

9 Повернуто замовнику ТМЦ після їх переробки   

10 Списані товари, прийняті на комісію в результаті їх реалізації, уцінки або 

повернення власнику 

  

11 Повернуто майно, яке було в довірчому управлінні   

Завдання № 2 

Відобразити на позабалансових рахунках в обліку наступні операції: 

1. Укладено контракт на придбання і реалізацію цінних паперів, матеріальних і 

нематеріальних активів тощо. 

2. Списано контрактні зобов’язання в результаті виконання контракту, ліквідації, 

відмови від виконання передачі або продажу зобов’язання за контрактом іншим особам. 

3. Надходження непередбачених активів (запасів, товарів, необоротних активів). 

4. Відображено наявність непередбаченого зобов’язання. 

5. Вибуття непередбачених активів, раніше оприбуткованих за балансом. 

6. Списано непередбачені зобов’язання. 

7. Видана гарантія за договором поруки під забезпечення виконання зобов’язання. 

8. Відображено погашення заборгованості, за якою були надані гарантії та 

забезпечення, та внаслідок перенесення зобов’язань за ними на баланс. 

9. Отримання гарантій і забезпечення. 

10. Списання гарантій і забезпечень внаслідок погашення заборгованості, за якою 

вони були надані, і перенесення заборгованості за ними на баланс. 

Завдання № 3 

Відобразити на позабалансових рахунках в обліку операції по: 

1. Списаним активам. 

2. Бланкам суворого обліку. 

3. Амортизаційним відрахуванням. 
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№з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 Відображено на позабалансовому рахунку дебіторську 

заборгованість, списану з балансу підприємства внаслідок 

неплатоспроможності боржника 

  

2 Відображено на позабалансовому рахунку суму невідшкодованих 

недостач і втрат від псування цінностей внаслідок 

неплатоспроможності осіб 

  

3 Закрито рахунок «Списані активи» після зміни платоспроможності 
боржників і реального надходження коштів у касу підприємства 

або на поточний рахунок по дебіторській заборгованості, списаної 

раніше з балансу підприємства 

  

4 Закрито рахунок «Списані активи» після зміни платоспроможності 

боржників і реального надходження коштів у касу підприємства 

або на поточний рахунок по сумі невідшкодованих недостач і 

втрат від псування цінностей, списаної раніше з балансу 
підприємства 

  

5 Відображено надходження на підприємство проїзних квитків, 

абонементних документів, трудових книжок, бланків довіреностей 

тощо 

  

6 Списано за актами використані бланки трудових книжок, 

довіреностей, проїзних квитків, абонементних документів 

  

7 На суму нарахованої амортизації за звітний період збільшено 
позабалансовий рахунок 

  

8 На суму здійснених капітальних інвестицій зменшено 

позабалансовий рахунок по раніше нарахованій амортизації за 

звітний період на яку було збільшено позабалансовий рахунок 

  

 

Завдання № 4 

1. Перелічити назву позабалансових рахунків та вказати їх нумерацію відповідно до 

Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

2. Якими законодавчо-нормативними документами визначено позабалансові 

рахунки. 

 

 

6.ВИМОГИ ДО  ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Загальний обсяг роботи – не більше ніж 30 – 40 сторінок друкованого тексту (без 

додатків). Роботу, як правило, друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого 

паперу формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, використовуючи шрифт 

текстового редактора Word розміру 14.  

При оформленні курсової роботи слід уникати: 

- зайвої та неточної інформації, обчислень; 

- неясного викладу, недбалого оформлення, а також граматичних помилок; 

- повторів тексту, матеріалу; 



57  

- відступу від теми курсової роботи. 

Більш детально вимоги щодо оформлення висвітлені у Методичних рекомендаціях про 

оформлення дипломних робіт. 

 

7.ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Графік захисту курсової роботи розробляється деканатом факультету. 

Процедура захисту полягає в наступному: 

а) студент стисло (до 10 хвилин) доповідає про отримані результати 

проведеного дослідження, ілюструє доповідь наочними матеріалами. У доповіді 

необхідно назвати тему курсової роботи, розкрити її актуальність, 

сформулювати мету і завдання, стисло розкрити зміст роботи. 

б) студент відповідає на питання, поставлені викладачем; 

в) студент обґрунтовує основні результати, отримані під час виконання 

практичного завдання, відповідає на поставлені запитання; 

г) оцінювання роботи. 

Результати захисту оцінюються за чотирибальною системою та 

фіксуються на титульному аркуші курсової роботи – „Захищено. Оцінка. Дата і 

підпис викладача”, у відомості та у заліковій книжці студента. 

Рівень виконання курсової роботи визначається за допомогою системи 

оцінювання, яка використовується у ВНЗ з обов’язковим переведенням оцінок 

до національної шкали та шкали ECTS. 

Шкала оцінювання курсової роботи студента 
 

 
За шкалою ЕСТS 

Оцінка 

за 100-бальною 
шкалою 

 

Оцінка за національною 
шкалою 

A 90–100 Відмінно 

В 82–89 
Добре 

C 75–81 

D 67–74 
Задовільно 

E 60–66 

Fx 35–59 Незадовільно (із можливістю 
повторного складання) F 1–34 

Оцінка „відмінно” ставиться студенту за умови всебічної і глибокої 

розробки теми на основі використання широкого кола джерел інформації; 

критичного відношення до досліджуваного матеріалу; самостійності суджень; 

правильно вибраних обґрунтованих висновків і пропозицій за результатами 

дослідження; відсутності суттєвих недоліків у стилі викладення матеріалу; 

виконання основних етапів роботи відповідно до вимог, викладених у 

методичних вказівках. У практичній частині роботи студент дотримується 
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логічної послідовності й порядку проведення розрахунків конкретних 

показників, без помилок виконує арифметичні обчислення, правильно складає 

первинні документи, облікові регістри та фінансову звітність, проводить 

розрахунки транспортно-заготівельних і розподіл загальновиробничих витрат, 



59  

визначення фінансового результату, аргументовано наводить висновки за 

результатами вирішення завдання. 

Оцінка „добре” ставиться студентові, коли курсова робота виконана 

відповідно до вимог, із незначними порушеннями, але з умовою достатньо 

повної, глибокої і самостійної розробки теми. У практичній частині роботи 

студент дотримується логічної послідовності і порядку проведення розрахунків 

конкретних показників, без помилок виконує арифметичні обчислення, 

правильно складає первинні документи, облікові регістри та фінансову 

звітність, проводить розрахунки транспортно-заготівельних і розподіл 

загальновиробничих витрат, визначення фінансового результату,, але 

недостатньо аргументовано наводить висновки за результатами вирішення 

завдання. 

Оцінка „задовільно” ставиться за роботу, яка за змістом і формою 

відповідає вимогам, викладеним у методичних вказівках до написання курсової 

роботи, однак зустрічаються певні недоліки. У практичній частині роботи 

студент дотримується логічної послідовності і порядку розрахунків конкретних 

показників, правильно складає первинні документи, з помилками виконує 

арифметичні обчислення, робить помилки під час складання облікових 

регістрів і фінансової звітності, неправильно проводить розрахунки 

транспортно-заготівельних і розподіл загальновиробничих витрат, визначення 

фінансового результату, висновки й аргументації за результатами вирішення 

завдання поверхові. 

Оцінка „незадовільно” ставиться студентові за роботу, зміст якої не 

відповідає вимогам, що висуваються до курсової роботи. У практичній частині 

порушена логічна послідовність проведених розрахунків і порядок обчислення 

конкретних показників, не складені первинні документи, облікові регістри та 

фінансова звітність, висновки помилкові, їх аргументація відсутня. У випадку 

отримання незадовільної оцінки студенту необхідно допрацювати роботу. 

Якщо курсова робота виконана та оформлена відповідно до встановлених 

вимог, але виступ студента на захисті показав, що він не володіє матеріалом, 

відповіді на питання неправильні або містять суттєві неточності, оцінка за 

роботу може бути знижена до оцінки „незадовільно”, особливо, коли під час 

захисту видно, що робота виконана студентом не самостійно. І, навпаки, якщо 

робота мала незначні помилки (в оформленні, в розрахунках, складанні 

документів) і була доопрацьована студентом, який під час захисту показав 

глибокі знання матеріалу, то він може отримати вищу оцінку. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

 Рекомендована тематика курсових робіт із дисципліни 

 „Фінансовий облік” 

 

1. Облік касових операцій 

2. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті 

3. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті 

4. Облік розрахунків з покупцями та замовниками 

5. Облік резерву сумнівних боргів 

6. Облік розрахунків з підзвітними особами 

7. Облік майна у фінансовій оренді 

8. Облік майна в оперативній оренді 

9. Облік бартерних операцій 

10. Облік розрахунків з різними дебіторами 

11. Облік операцій з цінними паперами 

12. Облік вексельних операцій 

13. Облік фінансових інвестицій 

14. Облік руху основних засобів 

15. Порядок розрахунку й облік зносу (амортизації) основних засобів 

16. Облік ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів 

17. Облік капітальних інвестицій 

18. Облік інших необоротних матеріальних активів 

19. Облік нематеріальних активів 

20. Облік матеріалів 

21. Облік запасних частин 

22. Облік пально-мастильних матеріалів 

23. Облік будівельних матеріалів 

24. Облік товарів 

25. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів 

26. Облік витрат основного виробництва 

27. Облік загальновиробничих, адміністративних та витрат на збут 

28. Облік готової продукції 

29. Облік запасів 

30. Позабалансовий облік 
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ДОДАТОК Б 
 

 Зразок заяви на виконання курсової роботи 
 

 

Завідувачу кафедри міжнародних 

відносин, управління та 

адміністрування 

Михайлик Д.П. 

студента (ки) групи ОП-110К9 

Мозгової Тетяни Петрівни 

 
 

Заява 

 

Прошу Вас затвердити тему курсової роботи: „ Облік готової продукції ” 

та призначити науковим керівником к.е.н., доцента кафедри міжнародних 

відносин, управління та адміністрування Абубекерову А.З.  

 

 
 

Дата Підпис студента 

 
 

Заяву візують: 

– науковий керівник; 

– завідувач кафедри. 

 
 

Дата Підпис наукового керівника 

 

Дата Підпис завідувача кафедри 
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ДОДАТОК В 

 Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 
 (повне найменування вищого навчального закладу) 

кафедра міжнародних відносин, управління та адміністрування 
(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 

 
з  Фінансового обліку  

(назва дисципліни) 

на тему:  _ Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів__________ 

 

 

 
Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» 

 

__________________________ 
(прізвище та ініціали) 

                                                     Керівник ___________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 
                                                                     Члени комісії          ________________  ________________   
                                                                                                                                             (підпис)                

                                                                                                                                                                               (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  __________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________ ________________ 
                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 
                                                                      

 

 

м. Запоріжжя  

 2022 рік 
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ДОДАТОК Г 

РЕФЕРАТ 

 

 

Курсова робота містить 40 сторінок комп'ютерного тексту, 4 таблиці, 2 рисунки, 20 

джерел, 5 додатків. 

Об'єкт дослідження – процес обліку будівельних матеріалів на підприємствах. 

Мета роботи - узагальнення, систематизація, закріплення й розширення 

теоретичних і практичних знань з теми «Облік малоцінних та швидкозношуваних 

предметів». 

Методи дослідження: аналітичний, узагальнюючий, порівняльний. 

Інформаційна база є законодавчо обгрунтованою, яка підкріплена нормативними 

документами. 

У курсовій роботі розкрито сутність, оцінку й класифікацію малоцінних та 

швидкозношуваних предметів на підприємствах; досліджено документальне 

оформлення, синтетичний та аналітичний облік руху малоцінних та швидкозношуваних 

предметів, а також особливості проведення інвентаризації малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

 

 

 

МАЛОЦІННІ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНІ ПРЕДМЕТИ; ОЦІНКА МАЛОЦІННИХ 

ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ; КЛАСИФІКАЦІЯ; ДОКУМЕНТУВАННЯ 

РУХУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ; СИНТЕТИЧНИЙ 

ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ; АНАЛІТИЧНИЙ 

ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ; 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 
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ДОДАТОК Д 

ВСТУП 

 

 

Будівництво є однією із провідних галузей в Україні. Незважаючи на економічну 

кризу, основні показники будівництва мають динаміку зростання. Так, якщо у 2010 році 

обсяги реалізації будівельної продукції (у фактичних цінах) дорівнювали 13095,8 млн. 

грн., то у 2011 р. – 107174,9 млн. грн.. Майже у два рази збільшилася кількість 

будівельних підприємств, на початок 2012р. у цій галузі функціонувало 41491 

підприємств, а на 1 липня 2012 року – 90252, причому зі статусом юридичної особи – 87 

446 одиниць; зменшилась частка збиткових підприємств від 40 до 32 % [15 – 16]. 

Рентабельність операційної діяльності будівельних підприємств в Україні 

коливалася у проміжку 1,2 – 3,5 %. За січень – червень 2012 року освоєно капітальних 

інвестицій майже на 66 млрд. грн., з них 45,8 млрд. грн.. (69,5 %) – власні кошти 

підприємств, які були направлені до основного капіталу (35,8 млрд. грн.). Знизилась 

кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва, та становила – 

станом на 1.01.2012 р. – 19 989 млн. грн., проти 27383 млн. грн. у 2011 р. [15 – 16]. 

Будівництво ведеться за рахунок фінансування банків, коштів населення, 

інвестиційних фондів та коштів державного та місцевих бюджетів. Таким чином, 

статистичні показники засвідчують, що будівництво на сучасному етапі в умовах кризи, 

незважаючи на проблеми економіки, має перспективи розвитку бо його «продукція» 

вкрай необхідна. 

Інформаційне забезпечення управління з метою підвищення ефективності 

діяльності підприємств є підставою до підвищення ролі бухгалтерського обліку в 

будівельній галузі. 

Методика бухгалтерського обліку в будівництві дещо збігається з методикою 

обліку на підприємствах інших видів діяльності - промисловості, сільського 

господарства, торгівлі, транспорту тощо, однак має певні особливості. Так, роботи у 

будівництві проводяться не за місцем розміщення виробника-підрядника, а на ділянці, 

яку визначив замовник - покупець; підрядник не може реалізувати результати праці будь-
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кому, а тільки замовнику; об'єктами є житлове, нежитлове будівництво. 

Окрім того, окремі будівельно-монтажні роботи потребують, окрім договору 

підряду між підрядником і замовником, багато дозвільних документів, як до початку 

будівництва, так і при здаванні в експлуатацію; процес будівництва займає кілька звітних 

періодів, а контрактна ціна обговорюється до його початку. Ці особливості повинні бути 

враховані при організації облікових процедур задля забезпечення процесу управління 

підприємством повною, правдивою і своєчасною економічною інформацією. 

Підприємства будівельної галузі в організації та веденні бухгалтерського обліку 

використовують національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, План 

рахунків та Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

[7], який значно розширює повноваження підприємств щодо організації облікового 

процесу. Підприємства самостійно можуть вибирати методи оцінки необоротних активів 

і запасів, нарахування амортизації, обліку витрат; створювати відповідні резерви для 

покриття безнадійних та сумнівних боргів, оплати відпусток; вести управлінський облік 

тощо. П(С)БО встановлюють лише загальні вимоги щодо організації і методики 

бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств. їх конкретизація є 

прерогативою підприємств. 

Будівництво як окрема галузь економіки України має суттєві організаційно-

технологічні особливості (нерухомість будівельної продукції, залежність від природних 

факторів, рухомість будівельних підрозділів, велика тривалість будівництва, переважно 

індивідуальний і малосерійний характер виробництва тощо), які значно впливають на 

методику та організацію бухгалтерського обліку. 

Саме тому виникає потреба ознайомлення та вивчення нових методик з 

формування інформації про стосунки із замовниками, субпідрядниками, обліку 

матеріальних цінностей, витрат, формування фінансових результатів у будівельній 

галузі. 

Об'єкт дослідження – процес обліку будівельних матеріалів на підприємствах. 

Мета роботи – узагальнення, систематизація, закріплення й розширення 

теоретичних і практичних знань з теми «Облік будівельних матеріалів». 

Відповідно до визначеної мети у курсовій роботі вирішуються наступні завдання: 
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- розкрити сутність, визначити оцінку й класифікацію будівельних матеріалів на 

підприємстві; 

- дослідити документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік руху 

будівельних матеріалів; 

- охарактеризувати особливості проведення інвентаризації будівельних матеріалів. 

Методи дослідження: аналітичний, узагальнюючий, порівняльний. Теоретичну та 

методологічну основу створюють законодавчі та нормативні акти, які визначають 

порядок здійснення операцій з запасами. 



73  

Пасив Актив 

Баланс 

ДОДАТОК Е 
 

 Зразок оформлення рисунка в курсовій роботі 
 

Рис. 1.2. Класифікація видів оцінки зобов’язань відповідно до Концептуальної 

основи 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.2. Структура балансу відповідно до НП(С)БО 1 „Загальні вимоги до 

фінансової звітності” 

Зобов’язання відображаються за сумою надходжень, 
отриманих в обмін на зобов’язання, або, за деяких інших 
обставин, та за сумами грошових коштів чи їх еквівалентів, 
що, як очікується, будуть сплачені з метою погашення 
зобов’язання у ході звичайної діяльності 

 
Зобов’язання відображаються за недисконтованою сумою 

грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б необхідна 

для погашення зобов’язання на поточний момент 

Зобов’язання відображаються за вартістю їх погашення, тобто 

   за недисконтованою сумою грошових коштів або їх 
еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення 
зобов’язань у ході звичайної діяльності 

Зобов’язання відображаються за теперішньою дискон- 

тованою вартістю майбутнього чистого вибуття грошових 

коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення 
зобов’язань у ході звичайної діяльності 

Види оцінки зобов’язань 

Оцінка 

зобов’язань за 

теперішньою 

вартістю 

Оцінка зобов’язань 

за вартістю 

реалізації 

(погашення) 

Оцінка зобов’язань 

за поточною 

собівартістю 

Оцінка 

зобов’язань за 

історичною 

собівартістю 

 
Необоротні 

активи 
 

Оборотні 

активи 

Необоротні 

активи,утриму 

вані для 

продажу,та 

групи вибуття 

Власний капітал 

Двгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними 

активами,утримуваними для 

продажу, та групами 

вибуття 

Поточні зобов’язання і 

забезпечення 
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 Зразок оформлення таблиць у курсовій роботі 

ДОДАТОК Ж 

 
Таблиця 1.3 

Кореспонденції рахунків з оприбуткування готівки 
 

№ 
з/п 

 

Господарська операція 
Кореспонденція 

рахунків 
Д-т К-т 

1 2 3 4 

1 Одержання довгострокової фінансової інвестиції у 
готівкові формі 

301 14 

2 Одержання коштів з операційної каси до головної 301 301 
3 Одержання готівки з банківської установи 301 311 

4 Отримання коштів у погашення векселів 301 341 

5 Отримання коштів як погашення дебіторської 
заборгованості за товари 

301 36 

6 Отримання коштів у рахунок повернення раніше 
виданого авансу 

301 371 

7 Повернення невикористаних підзвітних сум 301 372 

8 Одержання коштів за раніше пред’явленою 
претензією 

301 374 

9 Внесення коштів на погашення нестач за результа- 
тами інвентаризації 

301 375 

(наступна сторінка) 

Закінчення табл. 1.3 
 

1 2 3 4 

10 Повернення позики, отриманої працівником 301 377 

11 Оприбуткування коштів від перепродажу власних акцій 
підприємства 

301 45 

12 Внесок до статутного капіталу 301 46 

13 Отримання коштів цільового призначення як джерела 
фінансування певних заходів 

301 48 

14 Одержання довгострокової позики 301 50 

15 Оприбуткування коштів від продажу облігацій 
підприємства 

301 521 

16 Одержання короткострокової позики 301 60 
17 Оприбуткування повернутих коштів від постачальників 301 631 

18 Одержання зайво виплаченої суми заробітної плати 
працівнику 

301 661 

19 Оприбуткування одержаного авансу від покупця 301 681 

20 Одержання авансових платежів за здані в оренду 
необоротні та оборотні активи 

301 69 

21 Оприбуткування виручки від реалізації готової 
продукції, товарів, робіт, послуг 

301 70 
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ДОДАТОК К 

 

 Зразок оформлення використаної літератури у курсовій роботі 

 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Один автор 1. Блейк Джон. Европейский бухгалтерский учет : справоч- 

ник / Джон Блейк, Ореол Амат ; пер. с англ. – М. : Информ.- 

издат. дом „Филинъ”, 1997. – 400 с. 

2. Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку : в 2 ч.    

Ч. ІІ. Навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець [2-е вид., доп. і 

перероб.]. – Житомир : ПП „Рута”, 2001. – 512 с. 

3. Бухгалтерський облік : концептуальні основи теорії : 

навч.-практ. посіб. / під заг. ред. В. В. Сопко. – К. : 

Професіонал, 2004. – 180 с. 

Два і більше 

авторів 

1. Велш Глен А. Основи фінансового обліку / А. Велш Глен, 

Г. Шорт Даніел ; пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К. : 

Основи, 1997. – 943 с. 

2. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : 

навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Т. : Екон. думка, 

2004. – 236 с. 

3. Настоящий бухучет / Н. Белова, А. Бобро, Д. Винокуров и 

др. – Х. : Фактор, 2005. – 1070 с. 

Багатотомний 

документ 

1. Економічна  енциклопедія  :  у  3  т.   Т.  1  /  Редкол.  :   

С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видав. центр 

„Академія”, 2000. – 864 с. 

2. Економічна  енциклопедія  :  у  3  т.  Т.  2  /  Редкол.  :    

С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видав. центр 
„Академія”, 2001. – 848 с. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

1. Сорока Р. Н. Особливості обліку ТМЦ / Р. Н. Сорока // 

Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки 

України : матеріали Другої наук.-практ. конф. молодих 

науковців, асп., здобувачів і студ. (19–20 лист. 2009 р.) / 

відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2009. – 676 с. 

2. Збірник праць всеукраїнської науково-практичної конфе- 

ренції „Сучасний стан та перспективи розвитку державного 

контролю і аудиту в Україні” / за заг. ред. проф. В. Д. Бази- 

левича. – К. : [б. в.], 2009. – 439 с. 

Словники 1. Загородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Загородній, 

Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – Л. : Вид-во Держ. ун-ту 

„Львівська політехніка”, 1996. – 384 с. 

2. Європейський союз : словник-довідник / [ред.-упоряд.  

М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 
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Законодавчі 

та нормативні 

документи 

1. Цивільний кодекс України : станом на 16 січ. 2003 р. 

№ 435-IV // Офіційний вісник України.  – № 11. – 2003. –    

С. 461. 

2. Про оплату праці : закон України від 24.03.1995 р. 

№ 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – № 17. – 

1995. – С. 121. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 

„Фінансові інвестиції” : наказ/положення Міністерства 

фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 // Офіційний вісник 

України. – № 21. – 2000. – С. 870. 

Каталоги Статистичний щорічник України за 2006 р. / за ред. О. Г. 

Осауленка ; Держкомстат України. – К. : Консультант, 2007. 
– 552 с. 

Автореферати 

дисертацій 

Власова І. О. Облік розрахунків з дебіторами та 

кредиторами : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.06.04 „Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит” / І. О. Власова. – К., 2005. – 21 с. 

Періодичні 

видання 

1. Гура Н. Облік цільового фінансування на підприємствах 

житлово-комунального господарства / Н. Гура // Бухгалтер- 

ський облік і аудит. – № 2. – 2004. – С. 45–50. 

2. Кононенко О. Облігації підприємств : що потрібно знати 

емітенту / О. Кононенко // Бухгалтерський тиждень. – № 21 

(125). – 2004. – С. 39–41. 

3. Омецінська І. Я. Забезпечення : порядок визнання та 

відображення у балансі / І. Я. Омецінська // Зб. наук. пр. ф-

ту економіки і менеджменту інвестицій. Наукові записки. 

Випуск 1 / за ред. проф. Б. М. Литвина – Т. : [б. в.], 2006. – 

C. 121–127. 

Електронні 

ресурси 

1. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затверджено Міністерством 

фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : www. liga.net. 

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
htth://www.ukrstat.gov.ua. 

 
 

http://www/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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