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Вступ 

 

Сучасні умови економіки потребують удосконалення методів управ-

ління підприємством. Запорукою їх ефективного використання є забез-

печення високого рівня достовірності інформації, на підставі якої керів-

ником приймається управлінське рішення. Важливим джерелом такої ін-

формації є фінансова звітність підприємств, сформована на основі даних 

бухгалтерського обліку. 

Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки вимагає досто-

вірної інформації про виробничі витрати й отримані економічні результати, 

про ефективність використання активів підприємства, трудових і енерге-

тичних ресурсах, про наявні невикористані резерви. Таку інформацію  

дає бухгалтерський облік. Правильно налагоджений облік повинен дати 

відомості не тільки про те, як ведеться господарство, але й підказати,  

що потрібно зробити, щоб воно велося ефективно й було рентабельно. 

Бухгалтерський облік становить процес виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення та передачі інформації про діяль-

ність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень. Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної сис-

теми. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і спо-

живання, характеризує фінансовий стан підприємства, є основою для 

планування його діяльності. 

Для того щоб використовувати цю інформацію менеджери будь-якої 

управлінської ланки мають бути добре обізнаними з основами бухгалтер-

ського обліку, розумітися на сутності основних бухгалтерських елементів 

(рахунки, подвійний запис, документування, оцінка тощо) та методиці 

складання фінансової звітності. 

Усе це обумовлює актуальність вивчення навчальної дисципліни 

"Бухгалтерський облік". 

Студентам пропонується вирішити завдання, пов'язані з діяльністю 

підприємства, і відобразити господарські операції, скласти кореспонден-

цію рахунків, заповнити форми первинної облікової документації і розгля-

нути ситуаційні завдання. Цифрові дані умовні і є методично обробленим 

матеріалом для облікових цілей. 
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Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку,  

його предмет і методи 

 

Завдання 1. Класифікація активів, капіталу й зобов'язань під-

приємства 

Підприємство АТ "Станкобуд" за станом на 31 березня поточного 

року має в розпорядженні такі ресурси й джерела їхнього формування, 

які наведені в табл. 1. 

Необхідно дані табл. 1 об'єднати в активи, капітал і зобов'язання,  

а усередині них згрупувати в групи й підгрупи, класифікацію активів зро-

бити в табл. 2, а джерел їхнього формування в табл. 3. Підрахувати під-

сумки за групами, підгрупами і всього активів, капіталу й зобов'язань. 

 

Таблиця 1 

 

Склад активів капіталу й зобов'язань АТ "Станкобуд" 

на 31 березня 20__ р. 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Незавершені капітальні вкладення 96 000 

2 Верстати із програмно-цифровим керуванням 26 320 

3 Виробниче обладнання в механічних і складальних цехах 125 632 

4 Сталь кругла на складі 31 200 

5 Інші матеріали на складі 7 800 

6 Комплектуючі вироби й покупні напівфабрикати на складі 82 400 

7 Кольорові метали на складі 3 600 

8 Будинки виробничих цехів 42 000 

9 Будинки матеріальних складів і готової продукції 35 000 

10 Будинок адміністративного корпусу 25 000 

11 
Деталі й вироби, що не пройшли всіх стадій технологічного 

оброблення в механічних і складальних цехах 
4 680 

12 Напівфабрикати власного виготовлення 6 820 

13 Короткострокові вкладення в цінні папери інших підприємств 18 300 

14 
Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) на придбання 

акцій інших підприємств 
20 200 
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Закінчення табл. 1 
 

1 2 3 

15 Продукція, відвантажена покупцям 11 5000 

16 Аванси постачальникам за матеріали 12 100 

17 Заборгованість постачальникам за матеріали 18 200 

18 Аванси, отримані від покупців і замовників 17 600 

19 Витрати підприємства на освоєння нових видів продукції 30 725 

20 Малоцінні й швидкозношувані предмети 600 

21 Кредиторська заборгованість за електроенергію 186 

22 Короткострокові кредити 16 000 

23 Довгострокові кредити 92 000 

24 Товарні знаки продукції підприємства 457 

25 Брокерське місце на товарній біржі 2 213 

26 Ліцензії на зовнішньоторговельну діяльність 872 

27 Кошти в касі 2 020 

28 Поточний рахунок 55 890 

29 Статутний капітал 385 080 

30 Резервний фонд 16 025 

31 Нерозподілений прибуток 126 600 

32 Валютний рахунок 3 126 

33 Заборгованість працівникам підприємства з оплати праці 21 253 

34 Заборгованість бюджету 33 110 

35 
Заборгованість підприємства Пенсійному фонду й іншим  

органам страхування 
9 301 

36 Зношування основних засобів 94 832 

37 Готова продукція 94 332 

38 Векселі видані 11 600 

 

Таблиця 2 

 

Класифікація активів підприємства 

 

Найменування активів Сума, грн 

1 2 

І. Необоротні активи 

Основні засоби 

Нематеріальні активи 

Незавершене будівництво 

Довгострокові фінансові інвестиції 

Відстрочені податкові активи 

Інші необоротні активи 

 

Разом  
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Закінчення табл. 2 
 

1 2 

ІІ. Оборотні активи 
Виробничі запаси 
МШП 
Незавершене виробництво 
Готова продукція 
Заборгованість покупців за відвантажену продукцію, виконані  

роботи (послуги) 
Векселі отримані 
Аванси видані 
Поточний рахунок 
Каса 
Інші оборотні активи 

 

Разом  

ІІІ. Витрати майбутніх періодів  

Усього активів  

 

Таблиця 3 

 

Класифікація джерел утворення активів підприємства 

 

Найменування джерел утворення активів Сума, грн 

І. Власний капітал 
Статутний капітал 
Несплачений капітал 
Нерозподілений прибуток 

 

Разом  

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів  

ІІІ. Довгострокові зобов'язання  

ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банку 
Векселі видані 
Розрахунки з постачальниками за товари, роботи,послуги 
Розрахунки з бюджетом: 

зі страхування 
з оплати праці 

 

Разом 
Усього джерел формування активів 

 

 

Завдання для самоконтролю 

 

1. Зробити економічне групування активів капіталу та зобов'язань 

за такими даними: будівля складу – 102 800 грн, готова продукція – 

32 050 грн, поточний рахунок – 5 700 грн, розрахунки майбутніх періодів – 

17 200 грн, статутний капітал – 100 700 грн, несплачений капітал – 
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20 800 грн, прибуток – 3 800 грн, заборгованість постачальникам за ма-

теріали 58 200 грн, розрахунки із заробітної плати – 15 850 грн. 

2. Визначити, до яких груп активів належать ресурси підприємства: 

нематеріальні активи з остатньої вартості 7 250 грн, малоцінні та швид-

козношувальні предмети – 8 320 грн, заборгованість покупців за відван-

тажену продукцію – 27 720 грн, незавершене виробництво – 32 790 грн. 

3. Визначити, до яких груп належать наведені капітал та зобов'я-

зання підприємства: статутний капітал – 60 300 грн, прибуток – 7 200 грн, 

розрахунки з бюджетом – 3 700 грн, розрахунки з постачальниками  

за сировину – 4 880 грн. 

4. Розподілити вказані види заборгованості до дебіторської та креди-

торської: заборгованість покупців за відвантажену продукцію – 12 100 грн, 

аванси видані – 7 250 грн, розрахунки з підзвітними особами – 375 грн, 

заборгованість постачальникам за матеріалами – 15 700 грн, заборго-

ваність бюджету за податками – 8 300 грн, заборгованість Пенсійному  

фонду 5 200 грн. Визначити співвідношення між дебіторською і креди-

торською заборгованостями. 

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

 

Завдання 2. Бухгалтерський баланс 

Скласти бухгалтерський баланс на 31 березня звітного року АТ 

"Станкобуд" за діючою формою, використовуючи дані завдання 1. 

Задача 2.1. Скласти бухгалтерський баланс підприємства на 30 ве-

ресня звітного року за діючою формою, використовуючи дані табл. 4. 

 

Дані для виконання роботи 

Таблиця 4 

 

Склад активів, капіталу та зобов'язань підприємства  

за станом на 30 вересня 

 

№ 

п/п 
Активи, капітал та зобов'язання 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Каса 200 

2 Виробничі запаси 639 200 

3 
Кредиторська заборгованість постачальникам за товари, 

роботи, послуги 
100 400 
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Закінчення табл. 4 
 

1 2 3 

4 Статутний капітал 1 985 600 

5 Інша дебіторська заборгованість 46 500 

6 Інша кредиторська заборгованість 32 300 

7 Готова продукція 223 500 

8 Товари 38 000 

9 Резервний капітал 21 600 

10 Розрахунки за виданими авансами 300 

11 Основні засоби (первісна вартість) 1 674 000 

12 Векселя отримані 556 100 

13 Поточний рахунок 20 000 

14 Короткострокові кредити банку 518 000 

15 Прибуток 517 000 

16 Малоцінні та швидкозношувані предмети 202 000 

17 Розрахунки з оплати праці 82 000 

18 Зношування основних засобів 100 000 

19 Накопичена амортизація нематеріальних активів 58 000 

20 Незавершене виробництво 305 000 

21 Розрахунки зі страхування 16 800 

22 Розрахунки з бюджетом 282 500 

23 Нематеріальні активи (первісна вартість) 10 000 

 

Завдання для самоконтролю 

 

1. Скласти бухгалтерський баланс ТОВ "Фонд" на 30 червня поточ-

ного року за такими даними: земельна ділянка, на якій розташовано під-

приємство – 28 000 грн, будівля офісу – 35 500 грн, бетонна огорожа 

7 500 грн, офісні меблі та приладдя – 6 530 грн, малоцінні виробничі 

приладдя та інвентар, термін служби якого менше року – 900 грн, верс-

тати та інше виробниче устаткування – 45 000 грн, патент на технологію 

виробництва виробу – 2 800 грн, зношування (амортизація) нематеріаль-

них активів – 2 570 грн, матеріали для виробництва продукції – 23 720 грн, 

незавершене виробництво – 1 800 грн, готівка в касі – 350 грн, гроші  

на поточному рахунку – 5 500 грн, сума авансів видана підзвітним осо-

бам 250 грн, статутний капітал 59 700 грн, нерозподілений прибуток – 

25 000 грн, короткостроковий кредит банку – 45 000 грн, заборгованість 

постачальникам матеріалів і послуг – 15 000 грн, заборгованість пра-

цівникам за заробітною платою – 6 980 грн, заборгованість бюджету  
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за податками – 1 200 грн, заборгованість органам соціального страху-

вання – 2 400 грн. 

2. Визначити, в якому розділі активу чи пасиву балансу відображені 

такі статті: нематеріальні активи, статутний капітал, каса, забезпечення 

витрат персоналу, поточні фінансові інвестиції, готова продукція, векселі 

видані, цільове фінансування, дебіторська заборгованість за розрахун-

ками з бюджетом, видані аванси, резервний капітал, кредиторська забо-

ргованість за товари, роботи, послуги, витрати майбутніх періодів. 

 

Завдання 3. Вплив господарських операцій на баланс підприємства 

Визначити, до якого з чотирьох типів змін у балансі під впливом го-

сподарських операцій відноситься кожна з наведених у табл. 5 операцій, 

та вказати тип змін у спеціально відведену для цього графу. 

 

Таблиця 5 

 

Перелік господарських операцій 

 

№ 

п/п 
Зміст операцій Сума, грн Тип змін 

1 2 3 4 

1 Випущено з виробництва готової продукції 12 000  

2 

Підприємство перерахувало в борг іншому під-

приємству грошові кошти за безготівковим роз-

рахунком 

250 000  

3 
Одержані виробничі запаси від постачальника 

на суму 
15 500  

4 Відпущені матеріали на виробництво продукції 7 200  

5 
Нарахована оплата праці робітникам із вироб-

ництва продукції 
12 000  

6 
Утримано із заробітної плати податок із дохо-

дів фізичних осіб 
175  

7 

Отримано за чеком у касу з поточного рахунку 

в банку готівку для виплати заробітної плати, 

допомоги з тимчасової непрацездатності 

4 500  

8 
Видано з каси заробітну плату, допомогу з тим-

часової непрацездатності 
4 500  

9 
На поточний рахунок у банку надійшла коротко-

строкова позика банку 
25 000  
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Закінчення табл. 5 
 

1 2 3 4 

10 

З поточного рахунку в банку перераховано за-

боргованість 
  

а) постачальникам 3 000  

б) платежі в бюджет 1 900  

в) фондам соціального страхування 500  

г) іншим кредиторам (аліменти) 300  

11 

Зараховано на поточний рахунок від покупців  

в погашення заборгованості за отриману про-

дукцію 

45 000  

12 
Повернута з основного виробництва на склад 

невикористані сировина та матеріали 
920  

 

Рішення завдання: 

 

№ 

п/п 
Зміст операцій 

Сума, 

грн. 

Тип 

змін 

1 Випущено з виробництва готової продукції 12 000 А 

2 
Підприємство перерахувало борг іншому підприєм-

ству грошові кошти за безготівковим розрахунком 
250 000 А – П –  

3 Одержані виробничі запаси від постачальника 15 500 А + П +  

4 Відпущені матеріали на виробництво продукції 7 200 А 

5 
Нарахована оплата праці робітникам із виробництва 

продукції 
12 000 А + П +  

6 
Утримано із заробітної плати податок із доходів фі-

зичних осіб 
175 П 

7 

Отримано за чеком у касу з поточного рахунку в бан-

ку готівку для виплати заробітної плати, допомоги з 

тимчасової непрацездатності 

4 500 А 

8 
Видано з каси заробітну плату, допомогу з тимчасо-

вої непрацездатності 
4 500 А – П –  

9 
На поточний рахунок у банку надійшла короткостро-

кова позика банку 
25 000 А + П +  

10 

З поточного рахунку в банку перераховано заборго-

ваність 
  

а) постачальникам 3 000 А – П –  

б) платежі в бюджет 1 900 А – П –  

в) фондам соціального страхування 500 А – П –  

г) іншим кредиторам (аліменти) 300 А – П –  

11 
Зараховано на поточний рахунок від покупців в по-

гашення заборгованості за отриману продукцію 
45 000 А 

12 
Повернута з основного виробництва на склад неви-

користані сировина та матеріали 
920 А 
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Завдання для самоконтролю 

 

Визначити, до якого типу змін в балансі під впливом господарських 

операцій належить кожна з наведених в табл. 6. 

 

Таблиця 6 

 

Перелік господарських операцій 

 

№ 
п/п 

Зміст операцій 
Сума, 
грн. 

Тип 
змін 

1 
З поточного рахунку погашена заборгованість за 
короткострокову позику 

151 000  

2 
Нарахована заробітна плата робітникам основного 
виробництва 

  

3 
Нарахована за рахунок коштів соціального стра-
хування працівникам допомога з тимчасової не-
працездатності 

3 100  

4 
Отримані та оприбутковані малоцінні та швидко-
зношувані предмети від постачальників 

820  

5 
Одержано від постачальника верстат (в тому числі 
ПДВ 3 000 грн.) 

18 000  

6 
Прийнято до оплати рахунок організації, що мон-
тувала придбаний підприємством верстат (у тому 
числі ПДВ 1 050 грн.) 

6 300  

7 
Зараховано до складу основних засобів придба-
ний змонтований верстат 

20 250  

8 
Нарахована амортизація основних засобів, що ви-
користовуються у виробничому процесі 

400  

9 Видано під звіт на господарські потреби 2 520  

10 
Придбано підзвітною особою виробничі запаси  
(у тому числі ПДВ 420 грн) 

2 100  

 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 

 

Завдання 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 

Задача 4.1 

1. Відкрити рахунки і записати суми залишків, які наведені в табл. 7 

відповідно за дебітом або кредитом рахунку. 

2. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій за формою, 

що наведена в табл. 8 (вихідні дані подані в табл. 9). Установити кореспон-

денцію рахунків за кожною з них, користуючись планом рахунків. 

3. Записати господарські операції на рахунках. Підрахувати за кожним 

рахунком дебітові та кредитові обороти, вивести сальдо на кінець місяця. 
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4. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками (табл. 10). 

5. Скласти бухгалтерський баланс на 31 березня звітного року (з.р.) 

за діючою формою. 

 

Дані для виконання роботи 

 

Таблиця 7 

 

Дані статей балансу підприємства на 1 березня звітного року 

 

№ 

п/п 
Статті балансу 

Сума, грн 

актив пасив 

1 Основні засоби (первісна вартість) 264 000  

2 Статутний капітал  143 825 

3 Короткострокові кредити  89 100 

4 Розрахунки з постачальниками  88 000 

5 Виробничі запаси 106 700  

6 Знос основних засобів  154 220 

7 Розрахунки з підзвітними особами 396  

8 Нерозподілений прибуток  13 200 

9 Розрахунки з покупцями і замовниками 110 220  

10 Розрахунки з бюджетом  11 000 

11 Каса 990  

12 Поточний рахунок 6 600  

13 Незавершене виробництво 49 280  

14 Розрахунки з оплати праці  28 600 

15 Розрахунки зі страхування  10 241 

Усього 538 186 538 186 

 

Таблиця 8 

 

Журнал реєстрації господарських операцій за березень 20__ р. 

 

№ 

п/п 
Зміст операції 

Сума, 

грн 

Кореспондентські 

рахунки 

дебет кредит 

     

     

     

     

Разом:     
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Відкриття та заповнення рахунка зробити за формою: 

 

Розрахунки з постачальниками 

 

8) 49 500 С 1  88 000 

14) 10 200 

Оборот 49 500 оборот 10 200 

 С 2  48 700 

 

Таблиця 9 

 

Господарські операції за березень звітного року 

 

№ 

п/п 
Господарські операції 

Сума, 

грн 

1 Видано з каси на відрядження Степанову Л.Д. 275 

2 
Нараховано заробітну плату робітникам основного ви-

робництва 
27 940 

3 
Утримано із заробітної плати податок із доходів фізич-

них осіб 
3 740 

4 
Надійшло в касу з поточного рахунку на виплату заро-

бітної плати 
2 794 

5 
Перераховано з поточного рахунку заборгованість перед 

бюджетом 
4 620 

6 
Перераховано з поточного рахунку заборгованість орга-

нам соціального страхування 
7 700 

7 Видано із каси Казанській Г. Г. на господарчі потреби 220 

8 
Погашена заборгованість постачальникам з поточного 

рахунку підприємства 
49 500 

9 Видано з каси заробітну плату робітникам підприємства 27 390 

10 
На поточний рахунок підприємства надійшла заборго-

ваність від покупців продукції 
88 000 

11 
Оприбутковані на склад підприємства запчастини, які 

надійшли від фірми"Запчастини" 
1 650 

12 Списані на потреби основного виробництва запчастини 1 650 

13 
Придбані Казанській Г. Г. МБП за рахунок грошей, ви-

даних під звіт 
286 

14 Надійшли на склад від постачальників матеріали 10 200 
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Таблиця 10 

 

Оборотна відомість за синтетичними рахунками 

 

Код 

рахунку 

Назва 

рахунку 

Сальдо 

на 01.03 звітного 

року 

Обороти 

за місяць 

Сальдо 

на 31.03 звітного 

року 

Дебіт Кредит Дебіт Кредит Дебіт Кредит 

        

        

        

 Разом       

 

Задача 4.2 

Необхідно розкрити економічний зміст кожної операції і визначити 

тип змін, який вона визиває у бухгалтерському балансі (табл. 11). 

Наприклад: у завданні наведена бухгалтерська проводка Дебіт ра-

хунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" та кредит рахунку 601 

"Короткострокові кредити банку в національній валюті" – 250 000 грн. 

Відповідь: операція відображає надходження на поточний рахунок 

підприємства короткострокового кредиту банку. У результаті даної опе-

рації збільшилась сума коштів на поточному рахунку та збільшилась за-

боргованість банку за кредитом. 

 

Таблиця 11 

 

Кореспонденція рахунків за операціями ТОВ "Лагуна" 

 

Дебіт рахунку Кредит рахунку Сума,грн 

Зміст  

господарської 

операції 

Тип  

зміну  

балансу 

1 2 3 4 5 

23 "Виробництво" 

22 "Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети" 

1 200   

631 "Розрахунки з віт-

чизняними постачаль-

никами" 

311 "Поточний ра-

хунок у національ-

ній валюті" 

135 200   
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Закінчення табл. 11 

 

1 2 3 4 5 

372 "Розрахунки з під-

звітними особами" 

301 "Каса в націо-

нальній валюті" 
720   

471 "Забезпечення ви-

плат відпусток" 

661 "Розрахунки по 

заробітній платі" 
18 700   

12 "Нематеріальні ак-

тиви" 

154 "Придбання не-

матеріальних акти-

вів" 

7 800   

23 "Виробництво" 
131 "Зношування 

основних засобів" 
10 500   

20 "Виробничі запаси" 23 "Виробництво" 5 700   

301 "Каса в національ-

ній валюті" 

372 "Розрахунки з 

підзвітними особа-

ми" 

275   

92 "Адміністративні ви-

трати" 

661 "Розрахунки із 

заробітної плати" 
13 700   

20 "Виробничі запаси" 
46 "Не оплачений 

капітал" 
20 500   

10 "Основні засоби" 
15 "Капітальні ін-

вестиції" 
250 000   

24 "Брак у виробниц-

тві" 

20 "Виробничі за-

паси" 
300   

281 "Товари на складі" 

631 "Розрахунки з 

вітчизняними пос-

тачальниками" 

12 500   

661 "Розрахунки із за-

робітної плати" 

24 "Брак у вироб-

ництві" 
120   

641 "Розрахунки з бю-

джетом" 

311 "Поточний ра-

хунок у національ-

ній валюті" 

1 320   

10 "Основні засоби" 

424 "Безкоштовно 

отримані необорот-

ні активи" 

25 000   

91 "Загальновиробни-

чі витрати" 

20 "Виробничі за-

паси" 
780   
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Завдання для самоконтролю 

 

1. Скласти кореспонденцію рахунків за такими господарськими 

операціями руху грошових коштів на рахунку в банку: 

а) зараховано на поточний рахунок у банку: 

з каси невидану заробітну плату – 850 грн; 

від покупців на погашення заборгованості – 14 527 грн; 

короткострокові позики – 70 000 грн; 

аванс від покупця – 15 600 грн; 

б) перераховано з поточного рахунку у банку: 

постачальнику заборгованість за сировину – 21 860 грн; 

банку процент за розрахунково-касове обслуговування – 120 грн. 

 

2. Скласти кореспонденцію рахунків за господарськими операціями: 

а) видано з каси у підзвіт на господарські витрати – 270 грн; 

б) затверджено звіт робітника про використання коштів на госпо-

дарські витрати – 240 грн; 

в) здано в касу залишок авансу підзвітних сум – 30 грн. 

 

3. Скласти кореспонденцію рахунків за розрахунками з оплати  

праці: 

а) нараховано заробітну плату: робітникам виробництва – 12 000 грн; 

обслуговуючому персоналу цеху – 8 300 грн; адміністративному персо-

налу – 6 450 грн; 

б) утримано податок з доходів фізичних осіб з заробітної плати 

працюючих – 1 220 грн; 

в) видано з каси заробітну плату працюючим – 980 грн. 

 

4. За даними кореспонденціями рахунків скласти зміст господар-

ських операцій, які відбулися на підприємстві: 

1. Д-т 301 К-т 375. 6. Д-т 23 К-т 22. 11. Д-т 79 К-т 92. 

2. Д-т 311 К-т 361. 7. Д-т 92 К-т 661. 12. Д-т 92 К-т 209. 

3. Д-т 311 К-т 501. 8. Д-т 23 К-т 372. 13. Д-т 443 К-т 40. 

4. Д-т 91 К-т 201. 9. Д-т 23 К-т 91. 14. Д-т 91 К-т 209. 

5. Д-т 93 К-т 133. 10. Д-т 201 К-т 23. 15. Д-т 311 К-т 42. 
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Тема 5. Документація й інвентаризація, техніка і форми  

бухгалтерського обліку 

 

Завдання 5. Форми бухгалтерського обліку 

Баланс підприємства "Електа" станом на 31 грудня 20__ р. на-

ведено у табл. А1 Додатка А. Протягом січня на підприємстві відбували-

ся господарчі операції, наведенні у реєстраційному журналі в табл. Б1 

Додатка Б. 

Необхідно: скласти кореспонденцію рахунків за операціями, відо-

бразити господарчі операції в журналах і відомостях. У головній книзі 

табл. 12, відкрити рахунки на основі балансу на 31 грудня. 

Підрахувати підсумки операцій записаних у журналах і перенести їх 

у головну книгу. У головній книзі підрахувати обороти та вивести сальдо 

на рахунках бухгалтерського обліку на 31 січня. 

За даними головної книги скласти баланс підприємства на 31 січня 

20__ р. 

 

Журнал 1 

 

за кредитом рахунку 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші засоби" 

за ____________ 20__ р. 

 

1. З кредиту рахунку 301 "Каса" у дебет рахунків. 

Номер 

операції 
372 661 377 …  Усього 

       

       

Усього       

 

2. Відомість 1.1 за дебетом рахунку 301 "Каса" з кредиту рахунків. 

 

Сальдо на початок місяця ________ 

Номер  

операції 
311 372 … Усього 

     

     

Усього     

Усього за кредитом __________ за дебетом __________ 

Сальдо на кінець місяця ________ 
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3. З кредиту рахунку 311 "Поточний рахунок" у дебет рахунків. 

Номер 

операції 
92 301 631 …  Усього 

       

       

       

Усього       

 

4. Відомості 1.2 у дебет рахунку 311 "Поточний рахунок" з кредиту 

рахунків. 

 

Сальдо на початок місяця ________ 

Номер  

операції 
361 … … Усього 

     

     

Усього     

Усього за кредитом __________ за дебетом __________ 

Сальдо на кінець місяця ________ 

 

 

Журнал 3 

"Облік розрахунків довгострокових та поточних зобов'язань" 

за _____________ 20__ р. 

 

1. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 64, 68 у дебет  

рахунків. 

Номер 

операції 

Дебет 

рахунків 

Кредит рахунків 
Усього 

16 34 361 372 38 51 62 631 641 

            

            

            

            

            

            

            

 Усього           
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Відомість 3.1 

аналітичного обліку розрахунків із постачальниками та замовниками  

за рахунком 361 

за _______________ 20__ р. 

Номер 

операції 

Покупець 

(замовник) 

Сальдо 

на початок 

місяця 

У дебет рахунку 

361 з кредиту 

З кредиту 361 

у дебет рахунку 

Сальдо 

на кінець 

місяця 701 разом 311 разом 

        

        

 Усього       

 

Відомість 3.2  

аналітичного обліку розрахунків із різними дебіторами  

за рахунком 372 

за _______________ 20__ р. 

№  

опе-

рації 

Наймену-

вання  

дебітора 

(підзвітна 

особа) 

Сальдо 

на початок  

місяця 

У дебет 372 

з кредиту 

рахунків 

З кредиту 372 

у дебет рахунків 

Сальдо на 

кінець місяця 

дебет кредит 301 разом 301 92 разом дебет кредит 

           

           

           

 Усього          

 

Відомість 3.3 

аналітичного обліку розрахунків із постачальниками та підрядниками  

за рахунком 631 

за ________________ 20__ р. 

№ 

опе-

рації 

Найменування 

постачальника 

Сальдо 

на по-

чаток 

місяця 

У дебет 631  

з кредиту 

рахунків 

З кредиту 631 у дебет 

рахунків 

Сальдо 

на кінець 

місяця 

311 разом 201 23 641 разом  

          

          

          

          

 Усього         
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Відомість 3.6 

аналітичного обліку розрахунків з бюджетом  

за рахунком 641 

за _______________ 20__ р. 

№ 

опе-

рації 

Показник 

Сальдо 

на початок 

місяця 

У дебет 641 

з кредиту 

рахунків 

З кредиту 641 

у дебет 

рахунків 

Сальдо 

на кінець 

місяця 

дебет кредит 631 разом 701 разом дебет кредит 

          

          

          

          

 Усього         

 

 

Журнал 5 

"Облік витрат" 

з кредиту рахунків: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,39, 65, 66, 90, 92, 93,  

94, 95, 96, 97, 98, 99 

за _______________ 20__ р. 

№ 

опе-

рації 

Дебет 

рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 
901 92 93 94 95 96 97 98 99 

            

            

            

 Усього           

 

ІІІ. Витрати діяльності 

 

№ 

опе-

рації 

Дебет 

рахунків 

Кредит рахунків 

У
с
ь
о
го

 з
а
 

ж
у
р

н
а
л

о
м

 З журналів  

1,2,3,4,6,7 

У
с
ь
о
го

  

в
и

тр
а

т 

201 23 26 65 661 91 1 3 7 

             

             

             

 Усього            
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Журнал 6 

Облік доходів і результатів діяльності  

з кредиту рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 

за _____________ 20__ р. 

№ 

опе-

рації 

Дебет 

рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 
701 71 72 73 74 75 76 791 

           

           

 Усього          

 

 

Журнал 7 

"Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань" 

з кредиту рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

за ______________ 20___ р. 

№ 

опе-

рації 

Дебет 

рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 
40 41 42 43 441 45 46 47 48 49 

             

 Усього            

 

Таблиця 12 

 

Головна книга 

Рахунок _____________ 

(номер і назва рахунку) 

 

Місяць 

Обороти за дебетом 

Усього 

за де-

бетом 

Усього 

за кре-

дитом 

Сальдо 

З кре-

дита 

___ за 

журн. 

_____ 

З кре-

дита 

___ за 

журн. 

_____ 

З кре-

дита 

___ за 

журн. 

_____ 

З кре-

дита 

___ за 

журн. 

_____ 

і т.д. дебет кредит 
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Змістовий модуль 2 

Бухгалтерський облік активів, капіталу,  

зобов'язань та господарських операцій підприємства 

 

Тема 6. Облік необоротних активів 

 

Завдання 6. Облік необоротних активів 

Мета використання практичних задач – засвоєння обліку надхо-

дження та вибуття, необоротних активів, облік зношування. 

Задача 6.1 

Підприємством придбано будівля для виробничих цілей вартістю 

240 000 грн. Під час купівлі будівлі сплачено збір на обов'язкове держав-

не пенсійне страхування (1%) у сумі 2 400 грн. Будівля введена в екс-

плуатацію. Господарчі операції наведені в табл. 13. 

Залишки на рахунках на початок місяця такі: 

311. Поточний рахунок – 35 000 грн; 

103. Будівлі та споруди – 150 000 грн; 

40. Статутний капітал – 185 000 грн. 

Необхідно в реєстраційному журналі скласти кореспонденцію рахун-

ків за операціями, відкрити рахунки, зробити розноску операцій за ними, 

підрахувати звороти і вивести залишки за рахунками на кінець місяця, 

скласти зворотну відомість. 

 

Таблиця 13 

 

Господарчі операції за ___________ 20__ р. 

 

№  

п/п 
Зміст операцій 

Сума,  

грн 

1 Здійснена передоплата постачальнику за будівлю 240 000 

2 На суму податкового кредиту за ПДВ 40 000 

3 Перераховано з поточного рахунку 1 % у Пенсійний фонд 2 400 

4 Придбана будівля у постачальника 200 000 

5 Відображена сума податкового кредиту за ПДВ 40 000 

6 Відбувся залік передоплати 240 000 

7 Списано збір у Пенсійний фонд (1 %) 2 400 

8 Будівля введена в експлуатацію 202 400 
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Задача 6.2 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку 

амортизації основних засобів, відкрити рахунки, зробити розноску опера-

цій по рахункам, підрахувати обороти, вивести кінцеве сальдо, скласти 

оборотну відомість. Господарчі операції наведені в табл. 14. 

 

Таблиця 14 

 

Господарчі операції з обліку амортизації основних засобів 

 

№ 

п/п 
Зміст операцій 

Сума, 

грн 

1 

Нараховано зношування (амортизація) за основними засобами  

а) цехів основного виробництва 1 570 

б) обслуговуючих виробництв 980 

2 
Нараховано зношування (амортизація) за основними засобами 

загальновиробничого призначення 
1 230 

3 
Нараховано зношування (амортизація) за будівлею складу гото-

вої продукції 
1 050 

4 
Відображається сума індексації амортизаційних відрахувань ос-

новних засобів, введених до 01.01.1994 р. 
25 000 

5 Списується сума зношування за вибувшими основними засобами 1 300 

 

Тема 7. Облік запасів 

 

Завдання 7. Облік запасів 

Мета використання практичних задач – засвоєння обліку вступу  

і використання виробничих запасів, готової продукції, малоцінних та швидко-

зношуваних предметів. 

Задача 7.1. 

Підприємство придбало виробничі запаси у постачальника. Залишки 

за синтетичними рахунками підприємства такі: 

Сировина і матеріали    5 000 грн. 

Поточний рахунок   120 000 грн. 

Розрахунки з постачальниками 13 700 грн. 

 

Господарчі операції за звітний період наведені у табл. 15. 
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Таблиця 15 
 

Господарчі операції за звітний період 
 

№ 

п/п 
Зміст операцій 

Сума, 

грн 

1 Проведено передоплату постачальнику 10 200 

2 Нараховано податковий кредит з ПДВ 1 700 

3 Оприбутковані запаси, які надійшли від постачальника 8 500 

4 Відображено податковий кредит з ПДВ 1 700 

5 Оприбутковані матеріали, які придбані через підзвітних осіб 740 

6 Нараховано податковий кредит з ПДВ 148 

 

Необхідно: 

скласти кореспонденцію рахунків за наведеними операціями; 

скласти за даними синтетичних рахунків шахматну й оборотну ві-

домості. 

 

Задача 7.2. 

Підприємством придбані малоцінні та швидкозношувані предмети 

на суму 840 грн, у тому числі ПДВ. Протягом звітного місяця передані  

зі складу МШП на виробництво продукції у сумі 500 грн. Оприбутковані 

МШП виявлені під час проведення інвентаризації на суму 120 грн, МШП 

внесені засновниками у рахунок формування статутного капіталу 1 700 грн, 

безкоштовно надійшли МШП на суму 570 грн за справедливою вартістю. 

Необхідно скласти кореспонденцію рахунків за операціями, наведе-

ними у табл. 16 та скласти шахматну та оборотну відомості. 

Залишки на початок місяця за синтетичними рахунками: 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 1 500 грн. 

Розрахунки з постачальниками 32 000 грн. 

Поточний рахунок 1 700 грн. 

 

Таблиця 16 
 

Господарчі операції за місяць 
 

№ 

п/п 
Зміст операцій 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Перераховано з поточного рахунку постачальнику за МШП 840 

2 Надійшли та оприбутковані МШП на складі 700 
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Закінчення табл. 16 
 

1 2 3 

3 Відображена сума податкового кредиту з ПДВ ? 

4 Передані МШП на виробництво продукції 500 

5 Оприбутковані МШП, які виявлені під час інвентаризації 120 

6 
МШП внесені засновниками у рахунок формування статутного  

капіталу 
1 700 

7 Безкоштовно надійшли МШП 750 

 

Тема 8. Облік коштів і дебіторської заборгованості 

 

Завдання 8. Облік грошових коштів, розрахунків із дебіторами  

Мета завдання – закріплення теоретичних знань з обліку грошових 

коштів у касі та поточних рахунках, а також облік розрахунків із дебіто-

рами через рішення завдань зі складанням бухгалтерських проводок  

та обчислення задач за розрахунками з підзвітними особами. 

Задача 8.1. 

За вихідними даними скласти бухгалтерські проводки та бухгалтер-

ський баланс. 

Дані для виконання завдання. 

На підприємстві "Зоря" за жовтень 20ХХ р. відбулися такі господар-

ські операції (табл. 17), за якими треба скласти бухгалтерські проводки 

та оборотну відомість синтетичних рахунків (табл. 18). 

 

Таблиця 17 

 

Господарчі операції "Зоря" за жовтень 20ХХ р. 

 

№ 

п/п 
Зміст господарських операцій 

Бух. пров. 
Сума 

Д К 

1 2 3 4 5 

1 

Одержані в касу з поточного рахунку грошові 

кошти на виплату авансів робітникам на від-

рядження 

  2 800 

2 
Внесена в касу сума грошей – залишок з від-

рядження В. Т. Галича 
  40 

3 

Видані гроші підзвітним особам    

Г. Л. Черняку на господарські потреби   1 200 

В. Т. Галичу на відрядження   1 600 
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Продовження табл. 17 
 

1 2 3 4 5 

4 
До каси з чеку з поточного рахунку одержані 

гроші на виплату заробітної плати 
  28 600 

5 Виплачена заробітна плата із каси   28 600 

6 
Невиплачена заробітна плата, яка депоно-

вана (суму визначити) 
   

7 
До каси поступив внесок із заборгованості  

в статутний капітал 
  5 300 

8 
На поточний рахунок зараховані депоненти 

та залишок каси 
  5 900 

9 
На поточний рахунок зарахована заборгова-

ність за векселями одержаними 
  96 600 

10 
З поточного рахунку перерахована заборго-

ваність бюджету 
  3 190 

11 

Звіт В. Т. Галича після повернення з відря-

дження, до якого додані квитки та чеки: 

Проїзд – сума 580 грн; проживання в готелю  

з харчуванням: два дні з одноразовим хар-

чуванням на суму 920 грн, два дні з двора-

зовим харчуванням 1 338 грн, один день із 

трьохразовим харчуванням 1 173 грн, добові 

на суму 125; чек на суму 600 грн. у тому чис-

лі ПДВ за куплену програму з технології ви-

робництва. 

Отже, треба перевірити звіт та проставити 

правильні суми 

   

12 
Одержані в касу гроші з поточного рахунку 

на виплату позики та підзвіт 
  4 600 

13 
З каси видані гроші підзвіт К. О. Бойко на гос-

подарські потреби 
  600 

14 
З каси видана позика робітникові підприєм-

ства О. В. Коваленку 
  4 000 

15 

Одержано звіт від Г. Л. Черняка із доданням 

рахунків та чеків на куплені виробничі запа-

си на виконання поточного ремонту 

  ? 

Запаси передані на склад, про що є підпис 

комірника 
  1 000 

На суму ПДВ   200 

16 

Одержано звіт від К. О. Бойко, згідно з яким 

була проведена передплата на періодичні 

видання у відділку пошти на майбутній рік 

  600 

На суму ПДВ   120 
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Закінчення табл. 17 
 

1 2 3 4 5 

17 

З поточного рахунку перераховано    

страхові внески соцстраху   3 600 

обов'язкові податки та збори   700 

відкрито акредитив   5 000 

проведені короткострокові фінансування ін-

вестицій 
  2 000 

Перераховані грошові кошти на виплату пен-

сій своїм пенсіонерам 
  8 000 

18 

На поточний рахунок зараховано    

одержані дивіденди   3 000 

суми претензій, пені   1 200 

цільові надходження   5 000 

відшкодування з бюджету   3 400 

відшкодування винуватців   540 

 

Таблиця 18 

 

Оборотна відомість із синтетичних рахунків 

 

Шифр 

рахунку 
Назва рахунку 

Залишок 

на початок 

місяця 

Обороти 

за місяць 

Залишок 

на кінець місяця 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

        

        

 Усього       

 

Тема 13. Облік витрат на діяльність підприємства 

 

Завдання 9. Облік витрат основної діяльності підприємства 

Мета завдання – ознайомитися та освоїти склад витрат на виго-

товлення продукції, та їх облік на синтетичних рахунках. 

Методичні рекомендації 

Облік витрат на виготовлення продукції ведеться на рахунку 23 

"Виробництво". На суми заробітної плати, треба нарахувати частку  

на обов'язкове пенсійне страхування, соцстраху, резерв забезпечення  

та інші, згідно з чинним законодавством. 
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Для визначення фінансового результату треба обчислити всі ви-

трати з реалізації продукції. 

Згідно з бухгалтерським балансом підприємство має залишки таких 

синтетичних рахунків у грн: 

основні засоби – 268 400, зношування основних засобів – 141 000, 

виробництво – 274 500, малоцінні та швидкозношувані предмети – 82 100, 

готова продукція – 389 000, каса – 2 100, поточний рахунок – 210 400,  

резерв сумнівних боргів – 54 000, статутний капітал – 457 000, нероз-

поділені прибутки – 381 000, розрахунки за податками й платежами –

93 900, розрахунки за страхуванням – 96 000, розрахунки за іншими  

операціями – 3 100. 

Журнал реєстрації господарських операцій за вересень 20ХХ р. на-

ведено в табл. 19. 

 

Таблиця 19 

 

Журнал реєстрації господарських операцій за вересень 20ХХ р. 

 

№ 

п/п 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн 

дебет кредит  

1 2 3 4 5 

1 
Нарахована заробітна плата робітникам, зайня-

тим збутом продукції 
  1 200 

2 
Нарахування на заробітну плату згідно з чинним 

законодавством ЄСВ (36,7 %) 
  ? 

3 
Видано під звіт робітникам відділу збуту на від-

правку продукції покупцям 
  1 300 

4 
Списані по акту малоцінні та швидкозношувані 

предмети збутового призначення 
  680 

5 
Списані на упаковку та відправку готової про-

дукції тара і тарні матеріали 
  420 

6 
Нарахована амортизація основних засобів, ви-

користовуваних на збут продукції 
  3 200 

7 
Нарахована амортизація інвентарної тари на 

складі готової продукції 
  1 300 

8 
Списуються витрати підзвітних осіб, зайнятих 

збутом продукції 
  1 260 

9 
Списуються витрати транспортної установи (опла-

чені раніше) зі збуту продукції, у тому числі ПДВ 
  

1 440 

240 
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Закінчення табл. 19 

 
1 2 3 4 5 

10 
Списуються на витрати операційної діяльності 

собівартість реалізованих виробничих запасів 
  960 

11 
Списуються на витрати операційної діяльності 

втрати від знецінення виробничих запасів 
  450 

12 Створюється резерв сумнівних боргів   1 100 

13 Відображені витрати від нестачі палива   230 

14 
Одержано в касу залишки невикористаних під-

звітних сум 
  40 

15 
Згідно з договором відвантажена готова про-

дукція покупцю, у тому числі ПДВ 
  

54 0000 

90 000 

16 
Визначена фактична собівартість відвантаженої 

продукції 
  350 460 

17 
На поточний рахунок зарахована виручка від 

реалізації відвантаженої продукції 
  540 000 

18 
Списується собівартість реалізованої продукції 

(суму визначити) 
  ? 

19 
Списується дохід, одержаний від реалізації про-

дукції (суму визначити) 
  ? 

20 

Списані на фінансові результати: 

витрати на збут (суму визначити); 

інші операційні витрати (суму визначити) 

  

 

? 

? 

21 

Визначити фінансовий результат підприємства 

та списати на синтетичний рахунок 44 "Нероз-

поділені прибутки (нерозподілені збитки)" (суму 

визначити) 

  ? 

 

Тема 15. Фінансова звітність 

 

Завдання 10. Основи фінансової звітності 

Метою завдання є ознайомлення на практиці зі складом фінансової 

звітності, розібратися в змісті форм, вивчити форму балансу, його розділи, 

а також форми "Зміст про фінансові результати", "Зміст про рух грошо-

вих коштів", "Звіт про рух власного капіталу". 

У завданні потрібно на основі наведених даних синтетичних рахун-

ків скласти фінансовий звіт підприємства. 

Умова завдання. Згідно з наведеними даними (табл. 20) скласти 

баланс підприємства (табл. 21). 

Приклад фінансової звітності наведено у табл. 22. 
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Таблиця 20 

 

Залишки синтетичних рахунків ТОВ "Зоря" 

 

Код  

синтетичного 

рахунку 

Назва синтетичного рахунку 

Сума, 

тис. грн 

на початок 

року 

на кінець 

року 

1 2 3 4 

10 
Основні засоби: первісна вартість,  

зношування 

45 878,3 

28 844,3 

52 716,8 

30 690,0 

12 
Нематеріальні активи: первісна вартість, 

накопичена амортизація 

204,9 

50,6 

216,9 

71,9 

15 Капітальні інвестиції 2 697,7 2 715,8 

50 Довгострокові позики 8 000,0 8 000,0 

34 Короткострокові векселі одержані 573,7 682,1 

17 Відстрочені податкові активи 1 092,0 1 887,0 

 Інші оборотні активи 2 844,9 7 531,3 

46 Неоплачений капітал 5 346,5 – 

63 
Розрахунки з постачальниками та підряд-

никами 
4 234,7 2 659,5 

20 Виробничі запаси 16 948,1 18 370,7 

28 Товари 761,6 364,1 

67 Розрахунки з учасниками 7 510,3 2 163,8 

16 Довгострокова дебіторська заборгованість 23,2 19,1 

644 Податковий кредит 3 349,3 4 965,4 

40 Статутний капітал 27 083,0 27 083,0 

65 Розрахунки за страхуванням 540,7 807,0 

371 Розрахунки за виданими авансами 11 513,3 8 269,7 

142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам 656,7 670,7 

641 Розрахунки за податками 2 425,8 1 653,6 

43 Резервний капітал 2 271,1 2 271,1 

301 Каса в національній валюті 1,6 1,5 

441 Нерозподілений прибуток 23 383,1 51 009,5 

23 Виробництво 6 937,9 9 013,6 

62 Короткострокові векселі видані 2 689,4 2 937,6 

35 Поточні фінансові інвестиції 1 718,6 1 519,7 

66 Розрахунки з оплати праці 872,4 1 170,1 

38 Резерв сумнівних боргів 110,2 0,8 

377 Розрахунки з іншими дебіторами 470,0 517,0 

39 Витрати майбутніх періодів 13,8 22,6 
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Закінчення табл. 20 

 

1 2 3 4 

36 Розрахунки з покупцями та замовниками 11 946,3 24 413,6 

681 Розрахунки за авансами одержаними 6 926,2 5 415,2 

311 Поточні рахунки в національній валюті 991,0 34,0 

26 Готова продукція 1 959,3 4 357,6 

372 Розрахунки з підзвітними особами 3,2 7,2 

60 Короткострокові позики – 598,8 

685 Розрахунки з іншими кредиторами 2 007,3 1 304,5 

312 Поточні рахунки в іноземній валюті 180,1 – 

374 Розрахунки за претензіями 320,0 613,0 

684 Розрахунки за нарахованими відсотками 1 106,0 1 073,0 

 

Таблиця 21 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на ____________ 20__ р. 

 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На поча-

ток звітно-

го періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

 

1000 

 

 

 

 

первісна вартість 1001   

накопичена амортизація 1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005   

Основні засоби 1010   

первісна вартість 1011   

зношування 1012   

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції    

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030   

інші фінансові інвестиції 1035   

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   
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Продовження табл. 21 

 

1 2 3 4 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   

Відстрочені податкові активи 1045   

Інші необоротні активи 1090   

Усього за розділом I 1095   

II. Оборотні активи 

Запаси 

 

1100 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи 1110   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125   

Дебіторська заборгованість за розрахунками    

за виданими авансами 1130   

з бюджетом 1135   

у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   

Поточні фінансові інвестиції 1160   

Гроші та їх еквіваленти 1165   

Витрати майбутніх періодів 1170   

Інші оборотні активи 1190   

Усього за розділом II 1195   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу  

та групи вибуття 
1200   

Баланс 1300   

Пасив 
Код 

рядка 

На поча-

ток звітно-

го періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400 

 

 

 

 

Капітал у дооцінках 1405   

Додатковий капітал 1410   

Резервний капітал 1415   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420   

Неоплачений капітал 1425 (             ) (             ) 

Вилучений капітал 1430 (             ) (             ) 

Усього за розділом I 1495   

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов'язання 1515   
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Закінчення табл. 21 

 

1 2 3 4 

Довгострокові забезпечення 1520   

Цільове фінансування 1525   

Усього за розділом II 1595   

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 

 

1600 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за    

довгостроковими зобов'язаннями 1610   

товари, роботи, послуги 1615   

розрахунками з бюджетом 1620   

у тому числі з податку на прибуток 1621   

розрахунками зі страхування 1625   

розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов'язання 1690   

Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними  

активами, утримуваними для продажу,  

та групами вибуття 

1700   

Баланс 1900   

 

Таблиця 22 

 

Приклад складання фінансової звітності 

Формування статей балансу за Планом рахунків 

 

Актив 
Код 

рядка 
Зміст статей балансу за Планом рахунків 

1 2 3 

І. Необоротні активи   

Нематеріальні активи   

залишкова вартість 010 ряд.011 – ряд.012 

первісна вартість 011 СД12 

Зношування 012 СК133 

Незавершене будівництво 020 СД151 + СД152 + СД153 + СД154 + СД155 

Основні засоби   

залишкова вартість 030 ряд.031 – ряд.032 

первісна вартість 031 СД10 

Зношування 032 СК131 
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Закінчення табл. 22 

 

1 2 3 

Довгострокові фінансові інве-
стиції 

  

які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підпри-
ємств 

040 СД141 

Інші фінансові інвестиції 045 СД142 + СД143 

Довгострокова дебіторська за-
боргованість 

050 СД16 

Відстрочені податкові активи 060 СД17 

Інші необоротні активи 070 СД18 + СД11 – СК132 – СК19 

Усього за розділом І 080 
ряд.010 + ряд.020 + ряд.030 + ряд.040 +  
+ ряд.045 + ряд.050 + ряд.060 + ряд.070 

ІІ. Оборотні активи   

Запаси   

виробничі запаси 100 СД20 + СД22 + СД25 

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

110 СД21 

незавершене виробництво 120 СД23 

готова продукція 130 СД26 + СД27 

Товари 140 СД28 

Векселі одержані 150 СД34 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

  

чиста реалізаційна вартість 160 ряд.161 – ряд.162 

первісна вартість 161 СД36 

резерв сумнівних боргів 162 СК38 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками 

  

з бюджетом 170 СД641 + СД644 + СД6421 

за виданими авансами 180 СД371 

з нарахованих доходів 190 СД373 

із внутрішніх розрахунків 200 СД682 

Інша поточна дебіторська за-
боргованість 

210 
СД372 + СД374 + СД375 + СД376 + СД377 +  
+ СД63 – СД65 – СД66 – СД685 

Поточні фінансові інвестиції 220 СД35 

Грошові кошти та їх еквіваленти 230  

у національній валюті 240 СД301 + СД311 + СД313 + СД331 + СД333 

в іноземній валюті 250 СД302 + СД312 + СД314 + СД332 + СД334 

Інші оборотні активи 260  

Усього за розділом ІІ 270 

ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 +  
+ ряд.140 + ряд.150 + ряд.160 + ряд.170 +  
+ ряд.180 + ряд.190 + ряд.200 + ряд.210 +  
+ ряд.220 + ряд.230 + ряд.240 + ряд.250 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 СД39 

Баланс 280 ряд.080 + ряд.260 + ряд.270 
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Додатки 

 

Додаток А 

Таблиця А.1 

 

Баланс на 31 грудня 20__ р. 

 

Актив 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Основні засоби   

залишкова вартість 1 750 000  

первісна вартість (10) 2 570 000  

зношування (131) 820 000  

Виробничі запаси (20) 470 800  

Незавершене виробництво (23) 21 000  

Готова продукція (26) 36 500  

Грошові кошти та їх еквіваленти   

каса (301) 840  

поточний рахунок (311) 17 520  

Інша поточна заборгованість (372) 350  

Баланс 2 297 010  

Пасив   

Зареєстрований капітал (40) 1 997 770  

Додатковий вкладений капітал (42) 25 000  

Нерозподілений прибуток (441) 3 540  

Довгострокові кредити (50) 165 000  

Розрахунки з постачальниками (631) 36 000  

Розрахунки з оплати праці (661) 48 700  

Розрахунки з бюджетом (64) 21 000  

Баланс 2 297 010  
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

 

Реєстраційний журнал 

господарчих операцій за січень 20___ р. 

 

№ 

п/п 
Зміст операцій 

Сума, 

грн 

Номер 

журналу 

Номер 

відомості 

Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Надійшли матеріали від ме-

талургійного заводу та опри-

бутковані на склад за прибут-

ковим ордером 

42 000     

2 На суму ПДВ 8 400     

3 

Прийнято до сплати рахунок 

№ 120 заводу "Прилад" за ви-

конані роботи для основного 

виробництва 

5 700     

4 На суму ПДВ 1 140     

5 

За лімітно-забірною карткою 

відпущені матеріали зі складу 
     

а) на виготовлення продукції 35 000     

б) для потреб цеху 6 000     

в) для потреб заводоуправ-

ління 
8 000     

6 

За видатковим касовим ор-

дером № 5 видано в підзвіт 

Шевченко А. К. на господар-

ські потреби 

220     

7 

Згідно з випискою банку      

а) сплачено з поточного ра-

хунку за розрахунково-касове 

обслуговування 

235     

б) за грошовим чеком надій-

шло в касу на виплату заро-

бітної плати 

42 300     

8 

За платіжною відомістю ви-

плачена заробітна плата ро-

бітникам 

42 300     
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Продовження додатка Б 

Продовження табл. Б.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Підзвітною особою Кононен-

ко І. В. наданий звіт про ви-

користані кошти на адмініст-

ративні витрати 

150     

10 

Невикористані гроші підзвіт-

на особа Шевченко А. К. по-

вернула в касу 

220     

11 

Згідно з розрахунковою відо-

містю нарахована заробітна 

плата 

     

а) робітникам основного ви-

робництва 
38 200     

б) цеховому персоналу 12 000     

в) персоналу заводоуправлін-

ня 
5 200     

12 

Виконані нарахування на со-

ціальні потреби 
     

а) робітникам основного ви-

робництва 
14 134     

б) цеховому персоналу 4 440     

в) персоналу заводоуправлін-

ня 
1 924     

13 

Згідно з накопичувальними ві-

домостями списуються на ос-

новне виробництво загально-

виробничі витрати 

22 440     

14 

Списуються на фінансові ре-

зультати адміністративні ви-

трати 

15 509     

15 

Згідно з накладними оприбут-

кована на склад готова про-

дукція основного виробництва 

68 520     

16 

Реалізовано покупцям готова 

продукція за договірними ці-

нами 

126 000     

на суму ПДВ 21 000     
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Закінчення додатка Б 

Закінчення табл. Б.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

17 

Згідно з виписками банку за-

рахована на поточний раху-

нок оплата за відгружену про-

дукцію 

126 000     

18 

Згідно з розрахунком спису-

ється фактична собівартість 

реалізованої продукції 

70 950     

19 

Згідно з розрахунком списують-

ся на фінансові результати 
     

собівартість реалізованої го-

тової продукції 
70 950     

дохід від реалізації готової про-

дукції 
105 000     

20 
Відображено фінансовий ре-

зультат від основної діяльності 
18 541     

21 

Згідно з випискою банку пере-

рахована заборгованість по-

стачальникам 

     

а) металургійному заводу 50 400     

б) заводу "Прилад" 6 840     
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