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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

дисципліни «Облік у галузях економіки»  

Показник 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів/годин 4 4 

Аудиторні заняття, год. 64 20 

Самостійна робота, год. 56 100 

Аудиторні заняття: 

лекції, год. 32 10 

лабораторні заняття, год. - - 

практичні заняття, год. 32 10 

семінарські заняття, год. - - 

Самостійна робота: 

опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичних занять 
14 27 

опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться  на лекції 
6 27 

виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань  - 12 

виконання курсових робіт - - 

підготовка та складання екзамену, рефератів, тестування 32 30 

Залік 4 4 
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Зміст самостійної роботи 

дисципліни «Облік у галузях економіки» 

(для студентів денної форми навчання) 

 
№ 

з/п 

Назва теми, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1. Облік у будівельному виробництві 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Групування витрат будівельних організацій за економічними 

елементами. 

2. Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання.  

3. Особливості обліку витрат на управління та обслуговування 

будівельного виробництва.  

4. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та 

вдосконалення технології. 

Рекомендовані джерела [1, 2, 7, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 24] 

2 

2. Облік у сільському господарстві 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Облік формування власного капіталу в сільськогосподарських 

виробництвах різних організаційно-правових форм.  

2. Визначення собівартості продукції сільськогосподарського 

виробництва. 

3. Особливості організації обліку в селянських (фермерських) 

господарствах. 

Рекомендовані джерела [1, 4, 6, 11, 13, 14, 19, 29] 

4 

3. Облік на підприємствах торгівлі  
Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Класифікація і функції роздрібних торгових підприємств та їх вплив на 

організацію обліку. 

2. Облік у роздрібних торгових підприємствах. 

3. Особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг. 

4. Облік надходження і зберігання товарів. 

5. Облік витрат і доходів від продажу товарів. 

6. Особливості обліку комісійної торгівлі. 

7. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі. 

Рекомендовані джерела [6, 11, 15, 19, 28, 31] 

4 

4. Облік на автотранспортних підприємствах 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Законодавчі та нормативні акти, які встановлюють правові засади 

здійснення автотранспортних перевезень.  

2. Оперативна (операційна) оренда автомобілів. 

3. Обліково-правові особливості міжнародних перевезень. 

4. Облік пасажирських перевезень. Облік експедиційних послуг. 

Рекомендовані джерела [1, 4, 6, 17, 19, 22, 23, 25, 26] 

2 
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5. Облік у громадському харчуванні 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Формування операційного прибутку (збитку). 

2. Особливості обліку в самостійних кондитерських цехах. 

3. Пільгове харчування працівників. 

4. Організаційний процес і методика проведення інвентаризації на 

підприємствах громадського харчування. 

Рекомендовані джерела [3, 6, 8, 15, 28, 31] 

2 

6 Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Облік реалізації комунальних послуг. 

2. Облік розрахунків з квартиронаймачами та орендарями нежитлових 

помешкань. 

3. Бухгалтерський облік доходів і витрат в ОСББ 

Рекомендовані джерела [4, 6, 9, 19, 31] 

2 

7. Облік на малих підприємствах 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Рекомендовані джерела [3, 5, 18, 27, 28, 30] 

2 

8. Облік у туристичній діяльності 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Визнання витрат на туристичних підприємствах, їх склад, класифікація 

та відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 

2. Облік доходів від реалізації туристичних послуг. 

Рекомендовані джерела [6, 7, 27, 31] 

2 

 Разом 20 
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Зміст самостійної роботи 

дисципліни «Облік у галузях економіки» 

(для студентів заочної форми навчання) 

 
№ 

з/п 

Назва теми, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1. Облік у будівельному виробництві 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Групування витрат будівельних організацій за економічними 

елементами. 

2. Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання.  

3. Особливості обліку витрат на управління та обслуговування 

будівельного виробництва.  

4. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та 

вдосконалення технології. 

Рекомендовані джерела [1, 2, 7, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 24] 

10 

2. Облік у сільському господарстві 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Облік формування власного капіталу в сільськогосподарських 

виробництвах різних організаційно-правових форм.  

2. Визначення собівартості продукції сільськогосподарського 

виробництва. 

3. Особливості організації обліку в селянських (фермерських) 

господарствах. 

Рекомендовані джерела [1, 4, 6, 11, 13, 14, 19, 29] 

12 

3. Облік на підприємствах торгівлі  
Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Класифікація і функції роздрібних торгових підприємств та їх вплив на 

організацію обліку. 

2. Облік у роздрібних торгових підприємствах. 

3. Особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг. 

4. Облік надходження і зберігання товарів. 

5. Облік витрат і доходів від продажу товарів. 

6. Особливості обліку комісійної торгівлі. 

7. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі. 

Рекомендовані джерела [6, 11, 15, 19, 28, 31] 

12 

4. Облік на автотранспортних підприємствах 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Законодавчі та нормативні акти, які встановлюють правові засади 

здійснення автотранспортних перевезень.  

2. Оперативна (операційна) оренда автомобілів. 

3. Обліково-правові особливості міжнародних перевезень. 

4. Облік пасажирських перевезень. Облік експедиційних послуг. 

Рекомендовані джерела [1, 4, 6, 17, 19, 22, 23, 25, 26] 

10 
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5. Облік у громадському харчуванні 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Формування операційного прибутку (збитку). 

2. Особливості обліку в самостійних кондитерських цехах. 

3. Пільгове харчування працівників. 

4. Організаційний процес і методика проведення інвентаризації на 

підприємствах громадського харчування. 

Рекомендовані джерела [3, 6, 8, 15, 28, 31] 

10 

6 Облік на підприємствах житлово-комунального господарства 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Облік реалізації комунальних послуг. 

2. Облік розрахунків з квартиронаймачами та орендарями нежитлових 

помешкань. 

3. Бухгалтерський облік доходів і витрат в ОСББ. 

Рекомендовані джерела [4, 6, 9, 19, 31] 

10 

7. Облік на малих підприємствах 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Рекомендовані джерела [3, 5, 18, 27, 28, 30] 

10 

8. Облік у туристичній діяльності 

Опрацювання матеріалу теми, підготовка до семінарського заняття. 

Вивчення питань:  

1. Визнання витрат на туристичних підприємствах, їх склад, класифікація 

та відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 

2. Облік доходів від реалізації туристичних послуг. 

Рекомендовані джерела [6, 7, 27, 31] 

10 

 Разом 54 
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Тематика і задачі для самостійних завдань 
 

Згідно навчального плану студенти виконують самостійні завдання. 

Завдання (роботи) складаються з двох частин: теоретичної і практичної. 

Теоретична частина передбачає письмовий виклад відповідного питання, 

практична частина – розв’язання двох задач.  

Індивідуалізація завдань досягається за рахунок застосування 10 варіантів 

теоретичних питань і 10 варіантів задач, вибір котрих відбувається за 

допомогою останньої цифри залікової книжки студента. 

Завдання (контрольні роботи) виконуються в шкільних зошитах обсягом 

12 аркушів. На виклад теоретичного питання рекомендується відводити не 

менше 6 аркушів, а решту – на розв’язування задач. 

На обкладинці роботи обов’язково вказується номер залікової книжки 

студента, наприкінці – список використаної літератури згідно існуючих 

стандартів, а також дата і підпис автора. 

Студентами денної форми навчання завдання здаються на кафедру за 

тиждень до проведення заліку. 

 

Теоретичні питання самостійної роботи 
 

1. Облік витрат і доходів будівельного виробництва. 

2. Облік витрат і виходу продукції сільськогосподарського виробництва. 

3. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за 

будівельним контрактом. Облік тимчасових будівель і споруд. Облік 

незавершеного будівництва. 

4. Калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських 

підприємств. 

5. Облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних послуг. 

6. Облік молодняка тварин, птиці й тварин на відгодівлі. Облік витрат на 

формування основного стада й на закладання та вирощування багаторічних 

насаджень. 

7. Облік наявності та руху автотранспортних засобів. Облік запасних 

частин, автомобільних шин  та паливно-мастильних матеріалів. 

8. Облік витрат торгового підприємства (витрат обігу). 

9. Особливості обліку на підприємствах оптової торгівлі. 

10. Особливості обліку на підприємствах роздрібної торгівлі. 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
 

Варіант 1. 
Задача № 1. 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських 

операцій ТзОВ “Будівельні послуги”. 
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Дані для виконання: 
ТзОВ “Будівельні послуги” здійснює для власних потреб будівництво 

магазину для продажу будівельних матеріалів (господарський спосіб 

будівництва). 

Реєстр господарських операцій ТзОВ “Будівельні послуги”  

за квітень 20__р. 
 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн.. 

02.04 
Перераховано кошти на рахунок в банку на капітальні 

вкладення 
100 000 

03.04 
Акцептовано рахунок ПП “Віра” за будівельні матеріали, що 

надійшли, в т.ч. ПДВ 
16000 

05.04 

Акцептовано рахунок автотранспортного підприємства за 

доставку будівельних матеріалів на місце будівництва, в т.ч. 

ПДВ  

1800 

07.04 Витрачено будівельні матеріали на спорудження магазину 52000 

08.04 

Відображено заборгованість перед проектно-

конструкторським бюро за проектно-кошторисну 

документацію, надану для потреб будівництва, в т.ч. ПДВ  

1600 

10.04 
Надано послуги стороннім підприємствам по забезпеченню 

будівельного майданчика електроенергією, в т.ч. ПДВ 
2500 

12.04 

Оплачено послуги стороннього підприємства за 

електроенергію, використану для потреб будівництва, за 

рахунок коштів на капітальні вкладення 

? 

14.04 

Оплачено рахунок проектно-конструкторського бюро за 

проектно-кошторисну документацію, надану для потреб 

будівництва, за рахунок коштів на капітальні вкладення 

? 

15.04 Нараховано заробітну плату робітникам будівництва 60000 

16.04 
Проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним 

законодавством 
? 

17.04 
Оплачено рахунок ПП “Віра” за рахунок коштів на 

капітальні вкладення 
? 

18.04 
Оплачено рахунок автотранспортного підприємства за 

рахунок коштів на капітальні вкладення 
? 

20.04 Введено в експлуатацію завершений об’єкт (магазин) ? 

 

Задача № 2. 

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

1.  Д-т 371 К-т 311 

2.  Д-т 15 К-т 685 

3.  Д-т 105 К-т 15 

4.  Д-т 15 К-т 22 

5.  Д-т 15 К-т 65 

6.  Д-т 15 К-т 207 

7.  Д-т 23 К-т 15 

8.  Д-т 92 К-т 207 
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9.  Д-т 79 К-т 93 

10.  Д-т 79 К-т 972 

 

Варіант 2. 
Задача № 1. 

Необхідно: 
 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми. 

Дані для виконання: 

 

Реєстр господарських операцій ТзОВ “Конус” за жовтень 20__р. 

№ 

п/п 
Зміст господарських операцій Сума, грн.. 

У постачальника при оптовій торгівлі 

1.  Отримано передоплату за товар 36000 

2.  Відображено зобов’язання по ПДВ ? 

3.  Відвантажено 1 партію товару покупцю 46000 

4.  Списано податкове зобов’язання по ПДВ ? 

5.  Списано собівартість відвантажених товарів 27000 

6.  Відвантажено 2 партію товарів покупцю 24000 

7.  Відображено податкове зобов’язання по ПДВ ? 

8.  Списано собівартість відвантажених товарів ? 

9.  Списано на фінансовий результат собівартість товарів ? 

10.  Відображено фінансовий результат ? 

У покупця при оптовій торгівлі 

1.  Перераховано передоплату за товар 36000 

2.  Відображено суму податкового кредиту по ПДВ ? 

3.  Оприбутковано 1 партію товару 30000 

4.  Списано суму податкового кредиту ? 

5.  Оприбутковано 2 партію товару 20000 

6.  Відображено суму податкового кредиту ? 

У продавця при роздрібній торгівлі 

1.  Перераховано передоплату за товар, в т.ч. за тару 30000 

2.  Відображено суму податкового кредиту по ПДВ ? 

3.  Оприбутковано товар 20000 

4.  Оприбутковано склотару 6000 

5.  Включено до вартості товару вартість тари 6000 

6.  Списано суму податкового кредиту ? 

7.  Нараховано торгову надбавку на товар 6700 

8.  Оприбутковано виручку за проданий товар  32700 

9.  Нараховані податкові зобов’язання  ? 

10.  Відображено вартість склотари, закупленої у населення 4000 

11.  Списано собівартість відвантажених товарів ? 

12.  Відображено фінансовий результат ? 
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13.  Списано торгову надбавку на реалізовані товари ? 

 

Задача № 2. 

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

1.  Д-т 641 К-т 644 

2.  Д-т 685 К-т 371 

3.  Д-т 685 К-т 311 

4.  Д-т 15 К-т 201 

5.  Д-т 15 К-т 66 

6.  Д-т 15 К-т 203 

7.  Д-т 207 К-т 631 

8.  Д-т 93 К-т 65 

9.  Д-т 92 К-т 661 

10.  Д-т 742 К-т 79 

 

Варіант 3. 

Задача № 1. 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми. 

Дані для виконання: 
Придбано товар для продажу поштою (5 одиниць по 600 грн.) на суму 

? грн., в т.ч. ПДВ. 

Одержано замовлення-заяву на купівлю 1 одиниці товару. 

Продажна вартість товару – 960 грн. за одиницю, в т.ч. ПДВ. 

Послуги пошти по доставці товару – 12 грн., в т.ч. ПДВ. 

Потрібно розглянути 2 варіанти: 

1) проведено попередню оплату за реалізований товар; 

2) оплата проводиться у відділенні зв’язку при одержанні поштового 

відправлення. 

 

Реєстр господарських операцій ПП “Збруч” за вересень ц.р. 

№ 

п/п 
Зміст господарських операцій Сума, грн.. 

1.  Проведено закупівлю товару ? 

2.  Відображено суму податкового кредиту ? 

3.  Проведено оплату за одержаний товар  ? 

Реалізація по передоплаті 

4.  
Одержано передоплату за товар, включаючи вартість 

поштової послуги 
750 

5.  Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ ? 

6.  Відправлено товар покупцю ? 

7.  Відображено суму податкових зобов’язань по ПДВ ? 

8.  Проведено закриття одержаного авансу ? 
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9.  Списано собівартість реалізованого товару ? 

10.  
Відображено витрати по доставці товару поштою. 

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ 
? 

11.  Оплачено послуги відділення зв’язку ? 

12.  
 Віднесено на фінансовий результат суму доходу від 

реалізації товару 
? 

13.  
Віднесено на фінансовий результат собівартість 

реалізованого товару 
? 

14.  Віднесено на фінансовий результат витрати на збут ? 

Реалізація з наступною оплатою 

15.  Відправлено товар покупцю 960 

16.  Нараховано податкові зобов’язання щодо ПДВ ? 

17.  
Відображено витрати по доставці товару 

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ 

? 

? 

18.  Оплачено послуги відділення зв’язку ? 

19.  Списано собівартість реалізованого товару ? 

20.  
Віднесено на фінансовий результат сума доходу від 

реалізації товару 
? 

21.  
Віднесено на фінансовий результат собівартість 

реалізованого товару 
? 

22.  Віднесено на фінансовий результат витрати на збут ? 

23.  Одержано плату за реалізований товар ? 

 

Задача № 2. 

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

1.  Д-т 105 К-т 152 

2.  Д-т 152 К-т 631 

3.  Д-т 105 К-т 131 

4.  Д-т 79 К-т 90 

5.  Д-т 70 К-т 641 

6.  Д-т 631 К-т 361 

7.  Д-т 36 К-т 42 

8.  Д-т 46 К-т 40 

9.  Д-т 105 К-т 46 

10.  Д-т 104 К-т 46 

 

Варіант 4. 

Задача № 1. 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку; 

 визначити необхідні суми. 

Дані для використання: 
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У березні ц.р. підприємство придбало легковий автомобіль. Продавець – 

професійний торговець автомобілями, платник ПДВ. Покупець – юридична 

особа, платник ПДВ.  

Вартість придбання легкового автомобіля в супровідних документах – 

660000 грн., в т.ч. ПДВ - ? 

Об’єм циліндрів двигуна – 1500 см
3
. 

Вартість державної реєстрації в органах ДАІ та інших витрат, пов’язаних з 

придбанням автомобіля (умовна сума) – 290 грн. 

Сума податку за першу реєстрацію транспортних засобів – ? грн. 

 

Задача № 2. 

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

 
1.  Д-т 641 К-т 685 

2.  Д-т 92 К-т 131 

3.  Д-т 153 К-т 22 

4.  Д-т 972 К-т 205 

5.  Д-т 14 К-т 105 

6.  Д-т 151 К-т 132 

7.  Д-т 10 К-т 10 

8.  Д-т 105 К-т 745 

9.  Д-т – К-т 01 

10.  Д-т 153 К-т 66 

Варіант5. 

Задача № 1. 

Необхідно: 

 визначити собівартість 1 ц зерна, зерновідходів, соломи озимої 

пшениці. 

Дані для використання: 

Валовий збір зерна озимої пшениці з площі 1100 га у бункерній вазі склав 

36000 ц. 

Планова собівартість 1 ц зерна озимої пшениці склала – 110 грн. 

Загальні фактичні витрати на вирощування, збирання і доробку основної, 

супутньої і побічної продукції озимої пшениці склали – 750 000 грн. 

Установлена загибель пасивів від стихійного лиха на площі 80 га в сумі 

фактичних затрат – 185000 грн. 

Допущене псування пасивів приватною особою на площі 0,3 га, що за 

балансовою вартістю становить – 102 грн. 

Після доробки і сушки зерна отримані зернові відходи в кількості 4000 ц, 

які за даними лабораторного аналізу, містять 38% повноцінного зерна; не 

використовувані відходи та усихання – у кількості 930 ц. 

Закладено до насіннєвого фонду – 2500 ц зерна пшениці озимої і 

реалізовано 20000 ц. Крім того отримано 39000 ц. соломи. 

Фактичні витрати на збирання, транспортування і скиртування соломи 

склали – 22000 грн. 
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Задача № 2. 

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій: 

1. Акцептовано рахунок підрядника за послуги по поточному ремонту 

основних засобів. 

2. Передано безоплатно основні засоби іншому підприємству. 

3. Нараховано знос основних засобів, які приймають участь у процесі 

будівництва. 

4. Оприбутковані на склад будівельні матеріали, що надійшли в результаті 

розбирання тимчасових споруд. 

5. Внесено основні засоби засновником в рахунок поповнення статутного 

капіталу. 

6. Отримано у фінансову оренду основні засоби. 

7. Відпущено паливо на експлуатацію будівельних машин. 

8. Віднесено нестачу будівельних матеріалів на винну особу. 

9. Відображено дохід від реалізації будівельних матеріалів стороннім 

підприємством. 

10. Передано МШП у будівництво. 

 

Варіант6 
Задача № 1 

Необхідно: 
 визначити приріст живої маси тварин.  

 розрахувати фактичну собівартість 1ц живої маси молодняку великої 

рогатої худоби і тварин на відгодівлі. 

 Відобразити приріст живої маси, реалізацію, забій, падіж худоби з вини 

господарства в обліку. 

Дані для виконання: 
На початок звітного періоду в господарстві залишилось 945 голів великої 

рогатої худоби, живою масою 980 ц і вартістю 454800грн. За звітний період 

надійшло: 700 голів приплоду масою 300 кг, вартістю 82000грн.; куплено в 

інших господарствах – 250 голів, масою 300ц, вартістю 92500грн. 

За звітний період вибуло: реалізовано 350 голови, масою 900 ц, забито на 

м’ясо – 150 голів живою масою 200ц; загинуло з вини господарства – 20 голів 

живою масою 16ц. 

Залишилось на кінець року 1545 голів, живою масою 1350ц. 

Витрати на вирощування і відгодівлю великої рогатої худоби за звітний 

період склали 918435грн., з них віднесено на гній 25000грн. 

 

Задача № 2 

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

 

1.  Д-т 47 К-т 23 

2.  Д-т 23 К-т 66 
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3.  Д-т 91 К-т 13 

4.  Д-т 91 К-т 63 

5.  Д-т 91 К-т 37 

6.  Д-т 23 К-т 112 

7.  Д-т 23 К-т 71 

8.  Д-т 15 К-т 23 

9.  Д-т 90 К-т 91 

10.  Д-т 24 К-т 205 

 

Варіант7 
Задача № 1 

Необхідно: 
 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи. 

 

№ 

п/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспондуючі рахунки 

Д-т К-т 

1.  Оприбутковано приплід: 

 від продуктивних тварин 

 від робочих тварин 

  

2.  Оприбутковано молодняк тварин, придбаний від 

інших підприємств: 

 вартість тварин 

 ПДВ 

  

3.  Списані витрати по придбанню молодняку тварин 

на вирощуванні і відгодівлі: 

 вартість транспортних послуг сторонніх 

організацій 

 ПДВ 

 нарахована оплата парці робітникам, які 

займалися придбанням тварин 

 відрахування на соціальні заходи 

 вартість кормів, які згодовані при 

транспортуванні 

 витрати на відрядження 

  

4.  Оприбутковано молодняк тварин, закуплений у 

громадян: 

 справедлива вартість 

  

5.  Оприбутковано молодняк тварин, придбаний 

підзвітними особами: 

 вартість придбання 

 ПДВ 

  

6.  Надійшов молодняк тварин як внесок в статутний 

капітал підприємства 

  

7.  Надійшов безкоштовно отриманий молодняк 

тварин від інших підприємств 

  

8.  Поставлені на відгодівлю тварини, вибракувані з 

основного стада 
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9.  Переведено молодняк тварин з однієї вікової групи 

в іншу, від однієї матеріально відповідальної особи 

до іншої, передача на відгодівлю громадянам 

  

10.  Оприбутковано надлишки тварин, виявлені при 

проведенні інвентаризації 

  

11.  Надійшов молодняк тварин в рахунок погашення 

заборгованості по претензіях 

  

12.  Оприбутковано приріст живої маси тварин на 

вирощуванні і відгодівлі 

  

13.  Відображені в кінці року калькуляційні різниці по 

приросту живої маси: 

 методом допроводки 

 методом “червоно сторно” (поясніть, в яких 

випадках) 

  

 

Задача № 2 

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

11.  Д-т 371 К-т 311 

12.  Д-т 15 К-т 685 

13.  Д-т 105 К-т 15 

14.  Д-т 15 К-т 22 

15.  Д-т 15 К-т 65 

16.  Д-т 15 К-т 207 

17.  Д-т 23 К-т 201 

18.  Д-т 92 К-т 207 

19.  Д-т 79 К-т 93 

20.  Д-т 79 К-т 972 

 
 

Варіант8. 
Задача № 1. 

Необхідно: 
 списати бухгалтерськими проводками понесені витрати на вирощування 

озимої пшениці і вказати виправдні документи.  

 визначити собівартість вирощеної продукції.  

 оприбуткувати від урожаю зерно, солому і зернові відходи.  

 з метою управління витратами визначити ефективність вкладено 

капіталу за умови, що планова собівартість соломи складає 40,4 грн., а 

на товарне зерно – 120 грн. за 1 ц.  

Дані для виконання: 
В агрофірмі “Мрія” на площі 200 га вирощено озиму пшеницю. Від 

урожаю одержано 7000 ц зерна і 7400 ц соломи. В результаті доочищення і 

сушіння із 7000 ц зерна одержано 6500 ц товарного зерна і 500 ц зернових 

відходів із вмістом зерна 40 %. В процесі вирощування здійснено такі витрати: 

витрати на оплату праці – 444200 грн., відрахування на соціальні заходи – ? 
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грн., насіння - 180000 грн., добрива – 80000 грн., засоби захисту рослин – 24000 

грн., роботи і послуги – 14410 грн., витрати на утримання основних засобів 

(витрачено паливо-мастильні матеріали) – 29480 грн., амортизація – 8051 грн., 

інші витрати – 500 грн., витрати на  управління – 70200 грн. Планово-

розрахункові витрати на скиртування соломи – 16100 грн.  

 

Задача № 2. 

Необхідно: 
 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми. 

 

Дані для виконання: 
Згідно з укладеним договором постачання підприємство оптової торгівлі 

ТзОВ “Маяк” реалізовує оптовому підприємству ПАТ “Гулівер” фени за ціною 

360 грн. за одиницю (в т.ч. ПДВ) і міксери за ціною 300 грн. за одиницю (в т.ч. 

ПДВ). ПАТ “Гулівер” надається знижка у розмірі 5% від продажної вартості 

фенів і міксерів за умови придбання даних товарів протягом 90 днів з моменту 

здійснення першої покупки на суму вище 200 000 грн. 

На ПАТ “Гулівер” було закуплено: в листопаді фенів в кількості 800 

одиниць; в грудні міксерів в кількості 1000 одиниць; в січні міксерів в кількості 

1400 одиниць. 

 

Варіант9. 

Задача № 1. 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських 

операцій ПП “Будкомплект”. 

Дані для виконання: 

ПП “Будкомплект” уклало договір підряду на будівництво офісу з ПП 

“Дельта”. ПП “Будкомплект” виступає генпідрядником, будівельні роботи 

виконуються за звичайним контрактом. 

 

Реєстр господарських операцій ПП “Будкомплект” за лютий ц.р. 

№ 

п/п 
Дата Зміст господарських операцій 

Сума, 

грн.. 

1.  04.02 Отримано аванс від замовника ПП “Дельта” 64000 

2.  08.02 Придбано будівельні матеріали (без ПДВ) 56000 

3.  09.02 Списано будівельні матеріали на будівництво ? 

4.  12.02 
Нараховано заробітну плату робітникам, що зайняті 

спорудженням об’єкту будівництва (офісу) 
34000 

5.  12.02 

Проведено відрахування на соціальні заходи від суми 

заробітної плати робітників, що зайняті 

спорудженням офісу, згідно з чинним 

законодавством 

? 
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6.  14.02 
Відображено вартість виконаних будівельних робіт з 

ПДВ 
126000 

7.  15.02 
Здійснено залік авансу, одержаного від замовника ПП 

“Дельта”  
64000 

8.  16.02 Передано замовнику об’єкт будівництва ? 

9.  17.02 
Визначений фінансовий результат від здачі 

будівельних робіт 
? 

 

Задача № 2. 

Сформувати зміст господарських операцій та вказати первинні документи 

на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

 

1.  Д-т 23 К-т 203 

2.  Д-т 203 К-т 203 

3.  Д-т 203 К-т 631 

4.  Д-т 92 К-т 203 

5.  Д-т 203 К-т 372 

6.  Д-т 93 К-т 65 

7.  Д-т 791 К-т 92 

8.  Д-т - К-т 08 

9.  Д-т 949 К-т 209 

10.  Д-т 361 К-т 702 

 

Варіант10. 

Задача № 1. 

 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських 

операцій ПП “Монтажник”. 

Дані для виконання: 

ТзОВ “Будівельні послуги” здійснює для власних потреб будівництво 

магазину для продажу будівельних матеріалів (господарський спосіб 

будівництва). 

Реєстр господарських операцій ТзОВ “Будівельні послуги”  

за квітень 201_р. 

Дата Зміст господарської операції 
Сума, 

грн.. 

02.04 
Перераховано кошти на рахунок в банку на капітальні 

вкладення 
100 000 

03.04 
Акцептовано рахунок ПП “Віра” за будівельні матеріали, 

що надійшли, в т.ч. ПДВ 
1600 

05.04 
Акцептовано рахунок автотранспортного підприємства 

за доставку будівельних матеріалів на місце будівництва, 
180 



19 

 

в т.ч. ПДВ  

07.04 
Витрачено будівельні матеріали на спорудження 

магазину 
5200 

08.04 

Відображено заборгованість перед проектно-

конструкторським бюро за проектно-кошторисну 

документацію, надану для потреб будівництва, в т.ч. 

ПДВ  

160 

14.04 

Оплачено рахунок проектно-конструкторського бюро за 

проектно-кошторисну документацію, надану для потреб 

будівництва, за рахунок коштів на капітальні вкладення 

? 

15.04 Нараховано заробітну плату робітникам будівництва 6000 

16.04 
Проведено відрахування на соціальні заходи згідно з 

чинним законодавством 
? 

17.04 
Оплачено рахунок ПП “Віра” за рахунок коштів на 

капітальні вкладення 
? 

18.04 
Оплачено рахунок автотранспортного підприємства за 

рахунок коштів на капітальні вкладення 
? 

20.04 Введено в експлуатацію завершений об’єкт (магазин) ? 

 

Задача № 2. 

Сформувати зміст господарських операцій та вказати первинні документи 

на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

1.  Д-т 284 К-т 631 

2.  Д-т 024 К-т - 

3.  Д-т 791 К-т 44 

4.  Д-т 703 К-т 641 

5.  Д-т 201 К-т 46 

6.  Д-т 374 К-т 631 

7.  Д-т 281 К-т 661 

8.  Д-т 371 К-т 311 

9.  Д-т 93 К-т 685 

10.  Д-т 311 К-т 361 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 
 

1. Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку в будівництві. 

2. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт за 

будівельним контрактом. 

3. Визнання витрат і доходів за будівельним контрактом. 

4. Облік витрат і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт. 

5. Об’єкти й загальна методика обліку витрат БМР. 

6. Класифікація витрат будівельної організації. 

7. Облік витрат за економічними елементами підприємств будівництва. 

8. Облік виробничих витрат підприємств будівництва за прямими статтями 

калькуляції. 

9. Облік загальновиробничих витрат у будівництві. 

10. Облік витрат, які не включають до собівартості будівельно-монтажних 

робіт. 

11. Облік тимчасових будівель і споруд. 

12. Облік незавершеного будівництва. 

13. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості продукції 

будівництва. 

14. Облік доходів і результатів діяльності будівельного виробництва. 

15. Облік розрахунків із замовником (забудовником) і субпідрядниками.  

16. Облік будівництва у замовника (забудовника). 

17. Галузеві особливості, що впливають  на організацію обліку у сільському 

господарстві. 

18. Облік молодняка тварин, птиці й тварин на відгодівлі. 

19. Облік витрат на формування основного стада й на закладання та 

вирощування багаторічних насаджень 

20. Облік витрат і виходу продукції сільськогосподарського виробництва 

21. Об’єкти й загальна методика обліку витрат підприємств 

сільськогосподарського  виробництва 

22. Класифікація витрат підприємств сільськогосподарського  виробництва 

23. Облік витрат за економічними елементами підприємств 

сільськогосподарського  виробництва. 

24. Облік виробничих витрат за прямими статтями калькуляції у 

сільськогосподарському  виробництві. 

25. Облік загальновиробничих витрат сільськогосподарського виробництва 

26. Облік витрат, які не включають до собівартості продукції 

сільськогосподарського виробництва 

27. Синтетичний та аналітичний облік витрат сільськогосподарського 

виробництва 

28. Калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських 

підприємств 

29. Об’єкти та загальна методика калькулювання собівартості продукції 

сільськогосподарських підприємств 
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30. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) допоміжних 

виробництв сільськогосподарських підприємств 

31. Калькулювання собівартості продукції рослинництва 

32. Калькулювання собівартості продукції тваринництва 

33. Калькулювання собівартості продукції підсобних (промислових) 

виробництв 

34. Облік доходів від реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг 

сільськогосподарських підприємств 

35. Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку в торгівлі. 

36. Оцінка товарів у торгівлі. 

37. Документальне оформлення операцій обігу товарів. 

38. Система рахунків обліку торгових операцій. 

39. Облік товарів на складі. 

40. Інвентаризація товарів і відображення в обліку її результатів. 

41. Облік витрат торгового підприємства (витрат обігу). 

42. Класифікація витрат витрат обігу. 

43. Облік витрат операційної діяльності підприємств торгівлі за 

економічними елементами  

44. Облік витрат діяльності підприємств торгівлі за статтями витрат. 

45. Облік витрат фінансової й інвестиційної діяльності та від надзвичайних 

подій підприємств торгівлі 

46. Особливості обліку на підприємствах оптової торгівлі. 

47. Аналітичний і синтетичний облік оптового товарообігу .  

48. Облік транзитного товарообігу. 

49. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. 

50. Облік у комісійній торгівлі. 

51. Особливості обліку на підприємствах роздрібної торгівлі. 

52. Облік торговельних націнок. 

53. Аналітичний і синтетичний облік роздрібного товарообігу. 

54. Облік тари. 

55. Облік результатів від реалізації товарів. 

56. Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку на 

автотранспортних підприємствах. 

57. Облік наявності та руху автотранспортних засобів. 

58. Облік запасних частин та автомобільних шин.  

59. Облік паливно-мастильних матеріалів. 

60. Облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних послуг. 

61. Облік витрат на експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів. 

62. Об’єкти й загальна методика обліку витрат на автотранспортних 

підприємствах 

63. Облік витрат за економічними елементами на автотранспортних 

підприємствах 

64. Облік виробничих витрат за статтями калькуляції на автотранспортних 

підприємствах 
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65. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних 

послуг. 

66. Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та їх реалізації. 

67. Організаційно-правові основи бухгалтерського обліку в громадському 

харчуванні. 

68. Облік придбання сировини та товарів і виробництва готової продукції. 

69. Облік відпуску готової продукції з виробництва в реалізацію. 
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