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Дисципліна «Бухгалтерський облік» є складовою програми по підготовці 

дипломованих фахівців із спеціальності 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування, 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

У цьому зв’язку важливе значення набуває вивчення загальних понять про облік в 
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спеціальностей сутності принципів бухгалтерського обліку, концепції правового і 

нормативно-методологічного регулювання бухгалтерського обліку в Україні.  
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ВСТУП 

В умовах ринкових відносин докорінно змінюється  комплекс науково-

технічних, організаційно-господарських та економічних заходів в управлінні 

економікою. Зв'язку з цим особливо зростає роль обліку у забезпеченні 

раціонального використання матеріальних ресурсів та здійсненні дійового 

контролю за діяльністю підприємств по виробництву продукції. 

Основна мета бухгалтерського обліку полягає в наданні користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про 

фінансовий стан і результати діяльності підприємств. 

Економічна інформація, що відображається у бухгалтерському обліку, 

постійно змінюється в результаті удосконалення технології виробництва, 

розвитку економічних відносин. Вивчення цих питань дасть змогу студентам 

здобути теоретичні знання і набути практичних навичок з організації 

бухгалтерського обліку на підприємствах по виробництву продукції. 

Бухгалтерський облік як важлива складова інформаційної системи 

підприємства забезпечує значну частину загального обсягу економічної 

інформації. Тому сучасні менеджери, фінансисти та економісти для того, щоб 

кваліфіковано оцінити фінансовий стан підприємства, перспективи його 

розвитку та приймати обґрунтовані фінансові, економічні й управлінські 

рішення, повинні знати принципи організації і форми ведення бухгалтерського 

обліку, порядок обліку господарських процесів та формування бухгалтерської 

звітності. 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з бухгалтерського 

обліку підготовлено з метою  вдосконалення методичного забезпечення 

практичної підготовки та самостійної роботи студентів. Вони містять завдання 

для проведення практичних і індивідуальних занять з метою закріплення 

теоретичних знань і надбання практичних навичок. 

Завдання для практичних та індивідуальних занять студентів об’єднані за 

модулями та за основними темами відповідно до навчальної програми курсу. 

  



 

 

 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку. 

Визначення обліку та його види. 

Мета: навчитися визначати сутність бухгалтерського обліку. 

Самостійна робота 1 

План: 

1. Поняття господарського обліку, його виникнення і розвиток. 

2. Вимірники, що застосовуються в обліку. 

3. Характеристика оперативного (оперативно-технічного) обліку. 

4. Характеристика статистичного обліку. 

5. Характеристика бухгалтерського обліку. 

6. Роль бухгалтерського обліку в системі управління. 

7. Вимоги до бухгалтерського обліку. 

8. Завдання бухгалтерського обліку. 

9. Функції бухгалтерського обліку. 

Завдання 1.1. 

Пов’язати принципи бухгалтерського обліку з  їх характеристикою в 

таблиці 1.1. Для цього запишіть вірні літери напроти кожної принципу 

бухгалтерського обліку. 

Таблиця 1.1 

Принципи бухгалтерського обліку 

Принципи Характеристи

ка 1.Обачність А. можливість розподілу діяльності підприємства на 

певні періоди часу з метою складання фінансової 

звітності 

2. Повне 

висвітлення 

Б. вимірювання та узагальнення всіх господарських 

операцій підприємства у його фінансовій звітності 

здійснюються в єдиній грошовій одиниці 

3.Автономність В. пріоритетною є оцінка активів підприємства, 

виходячи з витрат на їх виробництво та придбання 

4.Послідовність Г. операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не 

лише виходячи з юридичної форми 

5.Безперервність Д. для визначення фінансового результату звітного 

періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з 

витратами, що були здійснені для отримання цих 

доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в 

момент їх виникнення, незалежно від дати надходження 

або сплати грошових коштів 



 

 

6.Нарахування та 

відповідність 

доходів і 

витрат 

Е. застосування в бухгалтерському обліку методів 

оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки 

зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і 

доходів підприємства 
Принципи Характеристи

ка 7.Превалювання 

сутності  над 

формою 

Є. фінансова звітність повинна містити всю інформацію 

про фактичні та потенційні наслідки господарських 

операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що 

приймаються на її основі 
8.Історична 

(фактична) 

собівартість 

Ж. кожне підприємство розглядається як юридична 

особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим 

особисте майно та зобов'язання власників не повинні 

відображатися у фінансовій звітності підприємства 

9.Єдиний грошовий 

вимірник 

З. постійне (із року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики. Зміна  облікової політики 

можлива лише у випадках, передбачених національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і 

повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій 

звітності 

10.Періодичність К. оцінка активів та зобов'язань підприємства 

здійснюється виходячи з припущення, що його 

діяльність буде тривати далі 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття обліку, його види; 

2. Завдання і вимоги до бухгалтерського обліку; 

3. Види та вимірники бухгалтерського обліку; 

4. Основні етапи розвитку господарського обліку; 

5. Мета і основні завдання бухгалтерського обліку; 

6. Принципи бухгалтерського обліку; 

7. Користувачі облікової інформації. 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 2. Групування господарських засобів і джерел їх утворення 

Самостійна робота 2 

Мета: навчитися розрізняти об’єкти бухгалтерського обліку: господарські 

засоби і джерела їх утворення. 

Завдання 2.1. 

Необхідно: За даними таблиці 2.2. зробити групування господарських 

засобів та джерел їх утворення за економічним змістом. За результатами 

групування заповнити таблицю 2.1. 

Таблиця 2.1 

Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення за 

економічним змістом в ТОВ «Інтер», тис. грн. 



 

 

Господарські засоби тис. грн. 
Джерела утворення 

господарських засобів  
тис. грн. 

    

Всього  Всього  

Таблиця 2.2 

Вихідні та розрахункові дані для групування господарських засобів та 

джерел їх утворення за економічним змістом, тис. грн. 
№ 

п/п 

Господарські засоби та джерела їх 

утворення 
З/Д В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 

1 Транспортні засоби   133 135 134 134,5 135 

2 Будівельні матеріали   112,5 113,5 113,5 114 114,5 

3 Запасні частини   20,5 21,5 21,5 22 22,5 

4 Покупні напівфабрикати   53 55 54 54,5 55 

5 Паливо   41,5 42,5 42,5 43 43,5 

6 Заборгованість постачальникам   32 35 34 36 37 

7 Заборгованість покупців   9,2 10,2 10,2 10,7 11,2 

8 
Заборгованість перед працівниками по 

оплаті праці   
31 34 33 35 36 

9 Паї в спільних підприємствах   15 17 16 16,5 17 

10 Цільове фінансування    1 4 3 5 6 

11 Додатковий капітал   3 6 5 7 8 

12 Витрати на незавершене будівництво   323,4 324,4 324,4 324,9 325,4 

13 Сировина   42,2 43,2 43,2 43,7 44,2 

14 Тара і тарні матеріали   0,8 1,8 1,8 2,3 2,8 

15 Програмне забезпечення   22,5 23,5 23,5 24 24,5 

16 Незавершене виробництво   1230 1232 1231 1231,5 1232 

17 Машини та обладнання   535 536 536 536,5 537 

18 Матеріали, що передані в переробку   3,6 4,6 4,6 5,1 5,6 

19 МШП   2,7 3,7 3,7 4,2 4,7 

20 Столи офісні   1,6 2,6 2,6 3,1 3,6 

21 Канцелярське приладдя   0,9 1,9 1,9 2,4 2,9 

22 Комп'ютери   13 14 14 14,5 15 

23 Меблі   195 196 196 196,5 197 

24 Інші матеріали   1 2 2 2,5 3 

25 Зареєстрований капітал   2547,9 2550,9 2549,9 2551,9 2552,9 

26 Товари   3,5 4,5 4 5 5,5 

27 Електричний станок   3 4 3,5 4,5 5 

28 Резервний капітал   20 23 22 24 25 

29 Приміщення майстерні   34 35 34,5 35,5 36 

30 Розрахунки з дебіторами   16,2 17,2 16,7 17,7 18,2 

31 Адміністративна будівля   97,5 98,5 98 99 99,5 

32 Витрати на утримання тварин   269 270 269,5 270,5 271 

33 Забезпечення майбутніх витрат   5 8 7 9 10 

34 Акції   11,2 12,2 11,7 12,7 13,2 

35 Мастило   0,7 1,7 1,2 2,2 2,7 



 

 

36 Паливо   2,8 3,8 3,3 4,3 4,8 

37 Дошки   2 3 2,5 3,5 4 

38 Доїльне обладнання   7,4 8,4 7,9 8,9 8,4 

39 Капітал у дооцінках   378 381 380 382 383 

40 Лопати   0,8 1,8 1,3 2,3 1,8 

41 Каса   0,2 1,2 0,2 1,7 1,2 

42 Грошові кошти на рахунках у банках   220 221 220 221,5 221 

43 
Заборгованість за розрахунками з 

бюджетом   
1,8 4,8 3,8 5,8 6,8 

44 Заборгованість до пенсійного фонду   72 75 74 76 77 

45 Нерозподілені прибутки   23 26 25 27 28 

46 Короткострокові позики банку   85 88 87 89 90 

47 Довгострокові позики банку   250 253 252 254 255 

48 Витрати на будівництво автогаража   25 26 25 26 26 

 Всього   6899,4 6977,4 6951,4 7003,4 7029,4 

 

Питання для обговорення: 

1. Предмет бухгалтерського обліку; 

2. Основні об’єкти предмета бухгалтерського обліку; 

3. Ознаки групування ресурсів підприємства; 

4. Метод бухгалтерського обліку;  

5. Елементи методу бухгалтерського обліку; 

6. Групування господарських засобів за складом і розміщенням; 

7. Групування джерел утворення активів підприємства. 

 

Змістовий модуль 2 

Тема 3. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення 

Самостійна робота 3 

Мета: навчитися класифікувати об’єкти бухгалтерського обліку: 

господарські засоби і джерела їх утворення. 

Завдання 3.1.  

Необхідно: визначити, які з наведених нижче статей належать до 

оборотних активів, а які до необоротних. 

Дані для виконання: 

Незавершене виробництво, нематеріальні активи, готова продукція, векселі 

одержані, виробничі запаси, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова 

дебіторська заборгованість, грошові кошти в іноземній валюті, малоцінні та 

швидкозношувані предмети, поточні біологічні активи, товари, основні засоби. 

Таблиця 3.1 

Склад активів ТОВ «Інтер», тис. грн. 

Активи оборотні Активи необоротні 

  

 

Завдання 3.2.  

Необхідно: 



 

 

- визначити, які з наведених нижче статей відносять до зобов’язань.  

Дані для виконання: 

1) обладнання; 2) кредиторська заборгованість; 3) автомобіль; 4) грошові 

кошти на рахунках в банку; 5) короткострокова позика; 6) резервний капітал; 7) 

заборгованість перед постачальниками; 8) заборгованість перед бюджетом; 9) 

заборгованість підзвітних осіб; 10) заборгованість власнику фірми; 11) 

заборгованість перед працівниками підприємства. 

 

Завдання 3.3.  

Необхідно: 

- згрупувати джерела утворення майна за наступними ознаками: капітал і 

зобов’язання. 

Таблиця 3.2 

Склад джерел утворення господарських засобів в ТОВ «Інтер», тис. грн. 

Капітал Поточні зобов’язання Довгострокові зобов’язання 

   

Дані для виконання: 

1) короткострокові кредити банків; 2) кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги; 3) суми резервів, створених підприємством; 4) сума 

пайових внесків; 5) зареєстрований капітал; 6) поточна заборгованість за 

внутрішніми розрахунками; 7) довгострокові кредити банків; 8) поточна 

заборгованість по розрахунках за страхуванням, 9) резервний капітал; 10) 

довгострокова позика банку; 11) капітал у дооцінках; 12) гуманітарна допомога; 

13) короткострокові кредити банку; 14) заборгованість перед постачальниками; 

15) заборгованість перед робітниками та службовцями; 16) дохід від реалізації 

продукції; 17) додатковий капітал; 18) розрахунки за соціальним страхуванням; 

19) заборгованість перед іншими кредиторами; 20) інший дохід операційної 

діяльності. 

 

Питання для обговорення: 

1. Предмет бухгалтерського обліку; 

2. Основні об’єкти предмета бухгалтерського обліку; 

3. Ознаки групування ресурсів підприємства; 

4. Метод бухгалтерського обліку;  

5. Елементи методу бухгалтерського обліку; 

6. Групування господарських засобів за складом і розміщенням; 

7. Групування джерел утворення активів підприємства. 

 

Змістовий модуль 2  

Тема 4. Бухгалтерський баланс 

Самостійна робота 4. 

Мета роботи: навчитись складати бухгалтерський баланс.  

Завдання 4.1. 

Необхідно: На підставі даних таблиці 4.2 скласти баланс підприємства 

«Інтер». Результати викласти в таблиці 4.1. 



 

 

Таблиця 4.1 

Баланс підприємства ТОВ «Інтер»  

Актив Сума, 

грн. 

Пасив Сума, 

грн. 

1. Необоротні активи   1. Власний капітал   

2. Оборотні активи   2. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення 

 

3. Необоротні активи, 

утримувані для продажу 

та групи вибуття 

 3. Поточні зобов’язання і 

забезпечення 

 

4. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами,  

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

 

Всього   Всього   

 

Таблиця 4.2 

Склад активів та пасивів підприємства 

№ з/п Активи та пасиви Сума, грн. 

1 Незавершене виробництво 24800 

2 Розрахунки з постачальниками 7800 

3 Основні засоби 144000 

4 Короткострокові кредити банку 4000 

5 Матеріали 30400 

6 Розрахунки з дебіторами 450 

7 Зареєстрований капітал 150000 

8 Готівка 400 

9 Поточний рахунок 17850 

10 Нерозподілений прибуток 9900 

11 Розрахунки за виплатами працівникам 16200 

12 Додатковий капітал 24000 

13 Резервний капітал 6000 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначення балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і як 

форми фінансової звітності; 

2.  Мета складання бухгалтерського балансу; 

3. Групування активів і пасивів в бухгалтерському балансі; 

4. Склад статей балансу; 

5. Рівність активу і пасиву балансу; 

6. Характеристика статей активу балансу; 

7. Характеристика статей пасиву балансу. 

 



 

 

Змістовий модуль 2  

Тема 5. Типи змін бухгалтерського балансу  

Самостійна робота 5. 

Мета роботи: навчитись визначати типи змін в бухгалтерському балансі 

під дією впливу господарських операцій.  

Завдання 5.1.  

Визначити тип змін в балансі викликаних господарськими операціями 

таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Господарські операції операцій ТОВ «Інтер» 

№ 

з/п 

Зміст операції Тип 

балансових змін 

1 Одержано в касу готівка з поточного рахунку  

2 Виплачено заробітну плату  

3 Надійшли від постачальника будівельні матеріали  

4 Оплачено постачальнику заборгованість за будівельні 

матеріали за рахунок короткострокової позики банку 

 

5 Витрачено будівельні матеріали на  будівництво  

6 Оприбутковано продукцію з виробництва  

7 Перераховано постачальникам з поточного 

рахунку в рахунок погашення заборгованості 

 

8 Одержано короткострокову позику в нац. валюті  

 

Питання для обговорення: 

1. Визначення балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і як 

форми фінансової звітності; 

2.  Мета складання бухгалтерського балансу; 

3. Розділи активу та пасиву балансу; 

4. Типи балансових змін. 

 

 

Змістовий модуль 3  

Тема 6. Будова і характеристика рахунків 

Самостійна робота 6 

Мета: вивчити суть та класифікацію рахунків бухгалтерського обліку та 

їх побудову, зміст та побудову синтетичних і аналітичних рахунків, суть 

подвійного запису та будову оборотно-сальдових відомостей. 

Завдання 6.1. 

Необхідно: скласти кореспонденцію рахунків за господарськими 

операціями за зразком, що наведений в таблиці 6.1. 

 

 

 



 

 

Таблиці 6.1 

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Інтер» 

№ Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків Сума 

Дт Кт 

     

1. Перераховано з поточного рахунка: заборгованість за позикою банку – 

1800 грн. постачальникам за отримані матеріали – 1000 грн, в ДПІ – податки – 

1500 грн.  

2. Експедитор Іванов здав до каси залишок підзвітної суми 70 грн. 

3. Списано матеріали на виробництво – 1500 грн. 

4. Завгосп Петренко придбав на видані йому в підзвіт гроші: 

господарський інвентар – 20 грн. матеріали – 150 грн. 

5. Списано витрати по відрядженню відповідно до поданого авансового 

звіту – 56 грн. 

6. Зараховано на поточний рахунок аванс від покупця – 1874грн, 

перераховано аванс постачальнику – 2000 грн.  

7. Здано гроші з каси на поточний рахунок – 300 грн. 

8. Завгосп Петренко придбав на видані йому в підзвіт гроші канцтовари – 

24 грн. залишок суми 10 грн. здав до каси підприємства. 

9. Матеріально-відповідальна особа здала до каси 200 грн. у погашення 

заборгованості за нестачею. 

10. Внесено до каси пайові внески співзасновників – 1000 грн. 

11. Оприбутковано до каси виручку від реалізації  продукції – 800 грн. 

 

Питання для обговорення: 

1.  Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення, зміст і побудова. 

2.  Подвійний запис: суть та значення. 

3.  Взаємозв’язок синтетичних та аналітичних рахунків. 

4.  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

5.  Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 

6.  Поняття та значення Плану рахунків. 

7. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення, зміст і побудова. 

8. Подвійний запис: суть та значення. 

9. Взаємозв’язок синтетичних та аналітичних рахунків. 

10. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

 

Змістовий модуль 3 

Тема 8. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Самостійна робота 8 

Мет: засвоїти план рахунків та оволодіти основами його класифікації. 

Завдання 8.1. 

Необхідно: Зробити класифікацію бухгалтерських рахунків у розрізі груп 

та підгруп за призначенням і структурою (таблиця 8.1). 



 

 

Таблиця 8.1 

Класифікація рахунків за призначенням і структурою підгрупи, назва та 

код рахунків 

Основні Регулюючі Операційні Фінансово-

результативні 

Позабалансові 

код назва код назва код назва код назва код назва 

          

          

 

Питання для обговорення: 

1.  Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення, зміст і побудова. 

2.  Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 

3.  Поняття та значення Плану рахунків. 

 

Змістовий модуль 4  

Тема 10. Класифікація документів і складання графіку документообігу 

Самостійна робота 10 

Мета заняття: вивчити класифікаційні ознаки документів; етапи 

бухгалтерської обробки документів; організацію документообігу на 

підприємстві; порядок зберігання документів; обов’язкові та додаткові 

реквізити документів;  оформлення документів; перевірка правильності 

оформлення документів; складання та обробка документів; складання графіку 

документообігу. 

Завдання 10.1. 

Необхідно: оформити графік документообігу. 

Таблиця 10.1 

Графік документообігу ТОВ «Інтер» 

№ 

п/п 

Назва 

документу 

Призначення 

форм 

первинне 

документів 

Кількість 

екземплярів, 

що 

складаються 

Коли 

складаються 

Ким 

складаються 

Хто 

підписує та 

хто 

затверджує 

даний 

документ 

Термін 

подання в 

бухгалтерію 

Кому 

подається 

         

Питання для обговорення 

1. Класифікаційні ознаки документів; 

2. Етапи бухгалтерської обробки документів; 

3. Організацію документообігу на підприємстві; 

4. Порядок зберігання документів. 

 

Змістовний модуль 4 

Тема 11. Документальне оформлення результатів інвентаризації 

Самостійна робота 11 

Мета: навчитися оформляти документи; перевіряти правильність 

оформлення документів; послідовно складати та обробляти документи; 

складати графік документообігу. 
 



 

 

Завдання 11.1 

Необхідно: 

- зіставити наявність матеріальних цінностей, встановлену при інвен-

таризації, з даними бухгалтерського обліку; 

- списати природні втрати відповідно до встановленого порядку; 

- списати недостачу цінностей  понад норм природної втрати на рахунки 

винних осіб; 

- оприбуткувати лишки цінностей, які виявлені при інвентаризації; 

- записати всі операції по результатах інвентаризації на відповідні 

рахунки. 

Умова: на підприємстві ТОВ «Інтер» проведена інвентаризація станом на 

«01» лютого 2015 р. Дані інвентаризації наведені в таблиці. 

ДОКУМЕНТ 1 

 

_________________        ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС № ______  

 (підприємство)                     ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

                              «_____» _______________ 201__ р. 

                                                            РОЗПИСКА 

До початку проведення інвентаризації всі прибуткові і видаткові 

документи та товарно-матеріальні цінності подані в бухгалтерію і всі товарно-

матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковані, а 

видані списано. 

Матеріально відповідальна особа __________________   

                                                                       (підпис)  

На основі наказу від «___» _________ 201_р.   № ___ проведена перевірка 

фактичних залишків, облікованих на балансовому рахунку № ___ за станом на 

«____»_________ 201_р.  

Початок інвентаризації __________________________ 201_р. 

Закінчення ___________________________ 201_р. 

При проведенні інвентаризації було встановлене наступне: 

Таблиця 11.1 

Інвентаризаційний опис ТОВ «Інтер» станом на 01 лютого 2015 р. 
Назва господарських засобів  Од. 

виміру 

Ціна, 

грн 

Фактична 

наявність 
За даними б/о 

К-сть Сума К-сть Сума 

1. На складі паливно-мастильних матеріалів 

Бензин – А 80 

Бензин – А 92  

Дизельне паливо  

Дизельне масло  

Кг  

Кг  

Кг  

Кг  

5,00 

5,60  

5,40 

4,90 

10200 

8100 

16800 

2500 

 

10600 

8200 

16200 

2000 

 

2. На складі будівельних матеріалів 

Дошки соснові  

Дошки дубові  

Скло віконне  

Шифер  

М 
3 

М 
3  

М 
2  

Листів  

70 

74 

40  

20 

50 

71 

63 

500 

 

50 

66 

60 

385 

 

3. На складі запасних частин 

Підшипники 9001 Шт.  15 100  100  



 

 

Шестерні 39033 

Акумулятори  

Шт.  

Шт. 

70 

500 

15 

19 

15 

21 

4. На  складі готової продукції 

Насіння озимої пшениці 

Фастівка - 808 

Зерновідходи озимої пшениці 

Олія   

Ц  

Ц  

Кг  

450 

200 

5,00 

8100 

400 

400 

 

8100 

400 

450 

 

Голова комісії _______________ Члени комісії ____________________ 

_____________________ 

Усі цінності перераховані в цьому інвентарному описі з № ____ по № ___ 

комісією перевірені в натурі в моїй присутності і в несені в опис, у зв’язку з 

чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності передані в описі, 

перебувають на моєму відповідальному збереженні.  

Матеріально відповідальна особа __________ «___»______________ 201_р.  

Вказані в опису дані, підрахунки перевірив _________________ «__» 

____________ 201_р. 

Довідка: Норми природних втрат господарських засобів, по яких 

встановлена недостача, обчислена в наступній кількості: 

Бензин А 80 – 50 кг; 

Бензин А 92 – 25 кг; 

Олія – 10 кг. 

 

ДОКУМЕНТ 2 

Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей 

  _______________   
      (підприємство)                     

На основі наказу № ___ від __________ 201_р. проведена інвентаризація 

фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на 

відповідальному зберіганні завскладом __________________________________ 

Зняття залишків початок  «____»________________ 201_р. 

Закінчено «___» __________________ 201_р.   

№ 

Найменув

ання 

товарно- 

матеріаль-

них 

цінностей 

О
д
. 

в
и

м
ір

у
 

Результат 

інвентаризації 
Переноситься  Оприбут-

ковуються 

кінцеві 

лишки 

Описуються  

нестачі на 

лишки нестачі 
зарах. 

лишки 

покр. 

нестачі 

Природ-

ні 

втрати 

Винних 

осіб 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а 

Н
а 

р
ах

. 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а 

Н
а 

р
ах

. 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

су
м

а 

Н
а 

р
ах

. 

                    

 

Питання для обговорення: 



 

 

1. Мета та завдання інвентаризації. 

2. Класифікація видів інвентаризацій. 

3. Суб’єкти інвентаризації та порядок їх формування. 

4. Об’єкти інвентаризаційного процесу. 

5. Документальне оформлення проведення інвентаризації. 

6. Підсумки проведених інвентаризацій: оформлення результатів і 

бухгалтерський облік різниць. 

 

Змістовий модуль 3 

Тема 13. Класифікація облікових регістрів 

Самостійна робота 13 

Мета: суть облікових регістрів; види облікових регістрів; вимоги і 

порядок ведення облікових регістрів; правила ведення облікових регістрів; 

способи виправлення помилкових записів в облікових регістрах; що таке форма 

бухгалтерського обліку; сутність журнально-ордерної форми обліку; визначати 

групу облікових регістрів; здійснювати записи в облікові регістри;  виправляти 

зроблені помилки в облікових регістрах. 

Завдання 13.1. 

Необхідно: виконати класифікацію облікових регістрів. 

Таблиця 13.1 

Класифікація облікових регістрів 
Назва регістра За 

зовнішнім 

виглядом 

За 

характером 

записів 

За обсягом 

змісту 

записів 

За змістом 

обліковуваних 

операцій 

Касова книга      

Прибутковий касовий ордер      

Видатковий касовий ордер      

Журнал реєстрації прибуткових і 

видаткових касових документів   

    

Виробничий звіт по рослинництву      

Платіжна відомість      

Картка складського обліку      

Сальдова відомість      

Відомість зважування тварин      

Книга обліку руху тварин      

Нагромаджувальна відомість 

роботи автотранспорту  

    

Журнал обліку витрат кормів      

Рахунок – фактура      

Платіжне доручення      

Платіжна вимога-доручення      

 

Питання для обговорення: 

1.  Облікові регістри та їх класифікація. 

2.  Облікові записи та виправлення помилок в облікових регістрах. 

3.  Сутність систем і форм бухгалтерського обліку. 

 



 

 

Змістовий модуль 4 

Тема 14. Облік грошових коштів 

Самостійна робота 14 

 

Мета: вивчити порядок організації грошового обігу та розрахунків, 

ведення касових операцій; організацію синтетичного та  аналітичного обліку 

готівки й інших грошових коштів; порядок документування касових операцій; 

види рахунків; документування руху грошових коштів на рахунках в установах 

банків; облік господарських операцій на рахунках в банках. Навчитись 

заповнювати документи з обліку готівки та інших грошових коштів; 

заповнювати Касову книгу та відображати операції з обліку грошових коштів 

на рахунках. 

 

Завдання 14.1.  

Необхідно: Скласти кореспонденцію рахунків з обліку коштів на 

рахунках в банку за змістом господарських операцій представлених у таблиці 

14.1 
Таблиця 14.1 

Облік коштів на рахунках в банках 

№ 

з/п 

Господарські операції Кореспонденція 

рахунків 

Д-т К-т 

1 2 3 4 

1. 
Зараховано на поточний рахунок у банку готівку, внесену з 

каси 

  

2. 

Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти,  

які надійшли від покупців за реалізовану продукцію та 

інші активи 

  

3. 

Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти,  

які надійшли від інших дебіторів як погашення 

заборгованості 

  

4. 
Зараховано на поточний рахунок залишки в банках, кошти 

невикористаних акредитивів, лімітованих чекових книжок 

  

5. 
Зараховано на поточний рахунок у банку грошові кошти в 

дорозі 

  

6. 
Зараховано на поточний рахунок одержаний 

короткостроковий банківський кредит 

  

7. 
Зараховано на поточний рахунок одержаний 

довгостроковий банківський кредит 

  

8. 
Зараховано на поточний рахунок грошові кошти одержані, 

як погашення іншої кредиторської заборгованості 

  

9. 
Зараховано на поточний рахунок одержані штрафи, пені, 

неустойки 

  

10. Зараховано на поточний рахунок у банках кошти цільового   



 

 

фінансування та цільових надходжень 

1 2 3 4 

11. 

Списано з поточного рахунка грошові кошти, перераховані 

постачальникам (підрядникам) за одержані запаси (роботи, 

послуги) 

  

12. 
Списано з поточного рахунка кошти, перераховані 

постачальникам (підрядникам) як аванси 

  

13. 
Перераховано з поточного рахунка платежі до бюджету та 

позабюджетних фондів (податок на прибуток, ПДВ тощо 

  

14. Перераховані кошти органам соціального страхування   

15. 

Перераховано кошти різним кредиторам (аліменти, 

утримані з заробітної плати, кошти вищим навчальним 

закладам за навчання студентів, підприємствам зв'язку за 

послуги тощо) 

  

16. Погашені видані короткострокові векселі   

17. 
Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки 

працівникам 

  

 

Питання для обговорення: 

1. Облік касових операцій. 

2. Порядок відкриття рахунків у банках. 

3. Облік операцій на рахунках у банку. 

4. Облік інших коштів. 

 

Змістовий модуль 4 

Тема 15. Облік виробничих запасів 

Самостійна робота 15 

Мета заняття: вивчити класифікацію запасів; методи оцінки запасів; 

рахунки бухгалтерського обліку, призначені для обліку запасів; первинні 

документи з обліку запасів; класифікацію поточних біологічних активів; 

методи оцінки поточних біологічних активів; рахунки бухгалтерського  обліку,  

призначені  для  обліку  поточних біологічних активів.  

Завдання 15.1. 

Скласти кореспонденцію рахунків з обліку поточних біологічних активів 

за змістом господарських операцій представлених у таблиці 15.1 

Таблиця 15.1 

Облік поточних біологічних активів 

№ 

з/п Господарська операція 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1. Оприбутковано приплід тварин від основного стада   

2. Оприбутковано приріст живої маси тварин   

3. Вибракувано тварин із основного стада і поставлено на 

відгодівлю 

  



 

 

4. Переведено тварин із однієї вікової групи в іншу або з 

ферми на ферму (зміни відбуваються тільки на 

аналітичних рахунках до рахунку 21) 

  

5. Оприбутковано тварин, які надійшли в результаті 

покупки у постачальників 

  

6. Оприбутковано тварин, які надійшли в результаті 

покупки від різних підприємств та організацій 

  

7. Списано тварин на забій   

8. Переведено молодняк тварин в основне стадо   

9. Списано молодняк тварин на реалізацію   

 

Завдання 15.2.  

Підприємство придбало малоцінні та швидкозношувані предмети 

(МШП) на суму 420 грн., у тому числі ПДВ (20 %) 70 грн., які в поточному 

місяці були передані зі складу на виробництво продукції. 

Необхідно: відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку в 

таблиці 15.2. 

Таблиця 15.2 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п Господарська операція 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

    
 

Питання для обговорення: 

1.  Визначення, визнання, класифікація та оцінка запасів 

2.  Документальне оформлення руху виробничих запасів 

3.  Організація складського господарства та облік виробничих запасів 

на складах 

4.  Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів 

5.  Визнання , класифікація та оцінка біологічних активів. 

6.  Облік надходження поточних біологічних активів. 

7.  Облік зміни вартості поточних біологічних активів. 

8.  Облік вибуття поточних біологічних активів. 

9.  Відображення у звітності поточних біологічних активів. 

10. Загальне призначення, класифікація та оцінка МШП. 

11. Документування господарських операцій з обліку МШП. 

12. Порядок організації аналітичного обліку МШП. 

13. Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП. 

 

Змістовий модуль 4 

Тема 16. Облік процесу виробництва 

Мета заняття: вивчити економічний зміст та класифікацію витрат; 

первинні документи з обліку витрат та порядок формування собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); номенклатуру статей 



 

 

загальновиробничих витрат 

Завдання 16.1. 

Сільськогосподарське підприємство знаходиться на загальній системі 

оподаткування. Визначити розмір податку  на прибуток за правилами бухгал-

терського обліку відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». 

Залишки на рахунках обліку витрат та доходів операційної діяльності: 90 

«Собівартість реалізації» - 60 000 грн., 92 «Адміністративні витрати» -12 000 

грн., 93 «Витрати на збут» - 5 000 грн., 94 «Інші операційні витрати» -3 000 

грн., 70 «Дохід від реалізації» - 80 000 грн., 71 «Інші операційні доходи» -10 

000 грн. 

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

Таблиця 16.1  

Журнал реєстрації господарських операцій 
 

№ Зміст операції ДТ КТ Сума 

1 Списано собівартість реалізованої продукції на фінансові 

результати 
   

2 Списано адміністративні витрати на збут    

3 Списано витрати на збут на фінансові результати    

4 Списано інші витрати операційної діяльності на 

фінансові результати 
   

5 Списано дохід від реалізації на фінансові результати    

6 Списано інший дохід операційної діяльності на 

фінансові результати 
   

7 Нараховано податок на прибуток    

8 Списано витрати по податку на прибуток на фінансові 

результати 
   

9 Відображено прибуток отриманий в звітному періоді від 

операційної діяльності 
   

 

Питання для обговорення: 

1. Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація. 

2. Облік витрат операційної діяльності. 

3. Облік фінансових витрат. 

4. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної та іншої звичайної 

діяльності. 

5. Облік  витрат  на  запобігання  надзвичайним  подіям  і  ліквідацію  

їх наслідків. 

6. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та 

розкриття інформації у фінансовій звітності. 

 

Змістовий модуль 4 

Тема 17. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності 

Самостійна робота 17. 

Мета: вивчення призначення та складу фінансової звітності; якісних 

характеристик фінансової звітності; взаємозв’язоку фінансової звітності та 

податкової звітності; навчитися складати фінансову звітність; виправляти 



 

 

помилки у фінансовій звітності та складати пояснювальну записку до 

фінансової звітності. 

Завдання 17.1. 

Нижче (таблиця 17.1)  наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються з основними принципами підготовки фінансової звітності підприємства. 

Які з принципів, наведених в частині А, відповідають твердженням, 

представленим у частині В. Підберіть відповідні пари. 

Таблиця 17.1 

Поняття та визначення, які асоціюються з основними принципами 

підготовки фінансової звітності підприємства 

Частина А Частина В 

1 Обачності 
А 

Інформація, яка може вплинути на прийняття 

рішення, має бути представлена у звітності 

2 Єдиного 

грошового 

вимірника 

Б 
Причинно-наслідковий зв’язок між доходами та 

витратами 

3 Відповідності 

доходів і витрат 
В Базовий принцип оцінки в балансі багатьох активів 

4 Нарахування 
Г 

Має відношення до характеристики проміжку часу, 

необхідного для складання звітності 

5 Автономності 

підприємства 
Д 

Передбачає, що підприємство буде функціонувати 

протягом невизначеного проміжку часу 

6 Безперервної 

діяльності 
Е 

Не дозволяє підприємству змінювати метод 

нарахування амортизації без суттєвих на те причин 

7 Повного 

висвітлення  
Є 

З декількох методів оцінки активів обирають 

найнижчий 

8 Послідовності 
Ж 

Вимагає перерахування операцій, здійснених в 

іноземній валюті, в національну валюту 

9 Періодичності 
З 

Доходи визнаються тільки у випадку їх 

відповідності зазначеному принципу 

10 Історичної 

собівартості 
І 

Всі господарські операції повинні бути ототожнені 

з відповідним підприємством 
 

 
Питання для обговорення: 
1.Склад і призначення фінансової звітності. 

2.Методика складання Балансу. 

3.Методика складання Звіту про фінансові результати. 

4.Методика складання Звіту про рух грошових коштів. 

5.Методика складання Звіту про власний капітал. 

6. Примітки до річної фінансової звітності. 

7. Звітність за сегментами. 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ 

1.  Бухгалтерський облік у системі економічних відносин 

2.  Бізнес і бухгалтерський облік 

3.  Майно і статутний капітал господарюючих суб’єктів 

4.  Методологічні основи обліку: предмет і метод 

5.  Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку 

6.  Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

7.  План рахунків 

8.  Документування господарських фактів в обліку 

9.  Оформлення та зберігання бухгалтерських документів 

10.Форми  бухгалтерського  обліку  та  їх  застосування  на  підприємствах 

агропромислового комплексу 

11.Облік господарської діяльності підприємства 

12.Облік процесів господарювання 

13.Транспортно-заготівельні витрати та їх розподіл 

14.Сутність, характеристика та особливості обліку процесу постачання 

15.Методологія обліку процесу виробництва 

16.Сутність, характеристика  та  особливості  відображення  в  поточному 

обліку процесу реалізації 

17.Облік грошових коштів підприємства 

18.Облік касових операцій 

19.Облік коштів на рахунках підприємства у банках 

20.Порядок відкриття рахунків у банку 

21.Облік дебіторської заборгованості 

22.Облік поточної дебіторської заборгованості 

23.Облік довгострокової дебіторської заборгованості 

24.Облік розрахунків з покупцями і замовниками 

25.Облік розрахунків з підзвітними особами 

26.Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 

27.Облік зобов’язань 

28.Облік поточних зобов’язань 

29.Облік довгострокових зобов’язань 

30.Облік кредитів банку 

31.Облік короткострокових кредитів банку 

32.Облік довгострокових кредитів банку 

33.Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 

34.Податкова система України 

35.Облік розрахунків за податками та платежами 

36.Особливості обліку ПДВ в сільськогосподарських підприємствах. 

37.Облік нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку 

38.Облік розрахунків за страхуванням 

39.Форми та системи оплати праці 

40.Облік праці та її оплати 

41.Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати 

працівників 



 

 

42.Облік утримання із доходів громадян 

43.Облік розрахунків по товарних операціях 

44.Облік розрахунків по нетоварних операціях 

45.Економічна суть запасів та їх класифікація 

46.Облік запасів 

47.Поняття біологічних активів та їх види 

48.Облік біологічних активів 

49.Облік поточних біологічних активів 

50.Облік довгострокових біологічних активів 

51.Облік готової продукції 

52.Оцінка запасів 

53..Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 

54.Облік необоротних активів 

55.Облік основних засобів 

56.Облік амортизації (зносу) основних засобів 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

 

Активи - Ресурси, контрольовані суб’єктом господарювання результаті 

минулих подій, від яких очікують надходження суб’єктові господарювання 

майбутніх економічних вигід або які мають потенціал корисності для суб’єкта 

господарювання. 

Амортизаційні відрахування - грошове вираження розміру амортизації 

основних фондів (їх зносу), що враховують у собівартості продукції, яку 

випускають (виконуваних робіт або наданих послуг), із метою використання на 

реновацію і капітальний ремонт. 

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яку амортизують, 

протягом терміну корисного використання. 

Баланс бухгалтерський - форма бухгалтерської звітності, що відображає 

в грошовому виразі стан господарських засобів підприємства (об'єднання, 

організації, установи) за їхнім складом  і розміщенням; джерелами надходжен-

ня та призначенням на певну дату. Має форму таблиці, що складається з двох 

частин - активу і пасиву. 

Баланс підприємства – основна форма бухгалтерської звітності 

промислових компаній та підприємств країн із ринковою економікою, що 

характеризує в грошовому вираженні стан джерел формування і напрями 

вкладень капіталу на певну дату (як правило, на З1 грудня звітного року). 

Балансова вартість - оцінка основних засобів і оборотних коштів (у 

грошовому вираженні) в бухгалтерському балансі. 

Бухгалтерський облік – упорядкована система збору, реєстрації й 

узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання 

організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального 

обліку всіх господарських операцій. Об'єктами бухгалтерського обліку є майно 

організацій, їхнього зобов'язання  і господарських операцій, здійснювані 

організаціями в процесі їхньої діяльності. 

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу (за 

винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення 

власниками) (П(С)БО 1 «Загальні вимети до фінансової звітності 87). 

Витрати виробництва - сума витрат живої та уречевленої праці на 

виготовлення якого-небудь продукту або виконання яких-небудь робіт. їхня 

справжня величина вимірюється робочим часом, витраченим на виробництво 

товарів. 

Відрахування - фінансові операції, що полягають у визначенні грошових 

сум та в перерахуванні їх із одного рахунка на інший. 

Господарський облік - суцільний, безперервний, документально 

обґрунтований запис усіх  господарських операцій за відповідними 

бухгалтерськими рахунками з метою виявлення відхилень у реалізації планів 

господарсько-виробничої діяльності  підприємства й оперативного вживання 

заходів щодо їхнього усунення. 

Готова продукція – продукція основних або допоміжних цехів, 



 

 

призначена для відпуску на сторону. Має бути закінчена виробництвом, 

укомплектована, відповідати стандартам або технічним умовам, прийнята 

службою технічного контролю, забезпечена паспортом,  сертифікатом або 

іншим документом, що засвідчує її якість і комплектність, здана на склад, а в 

разі здавання на місці замовникові - оформлена актами приймання або іншими 

документами. 

Грошові кошти - акумульовані в грошовій формі на рахунках у банках 

різного роду доходи і надходження, що перебувають у постійному 

господарському обороті підприємств, організацій, установ або в розпорядженні 

населення, і вони використовують їх для власних цілей або такі, що поміщають 

як ресурси банків. 

Гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на 

дату придбання. 

Дата балансу - дата, на яку складений баланс підприємства. 

Дебет – ліва сторона бухгалтерський рахунків. 

Дебітор – боржник підприємства. 

Доручення - письмово оформлений документ, що засвідчує право окремих 

осіб здійснювати від імені  підприємства, організації або фізичної особи 

визначені операції. 

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів 

або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (за 

винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) (П(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» від 31.03.1999 р. № 87). 

Еквіваленти грошових коштів – короткотермінові високоліквідні 

фінансові інвестиції, що вільно конвертують у певні суми грошових коштів, і 

які характерні незначним ризиком зміни вартості 

Ефективність - показник, що характеризує взаємозв'язок між витраченими 

ресурсами та досягнутими результатами. 

Заробітна плата - виражена в грошовій формі частина національного 

доходу, що надходить в особисте споживання працівників, і її розподіляють 

відповідно до кількості і якості витраченої праці та її результатів. Є різні форми 

й системи організації заробітної плати (відрядна, погодинна, акордна тощо). 

Засоби виробництва - сукупність засобів праці та предметів праці, що 

використовують у процесі виробництва матеріальних благ; складова частина 

продуктивних сил суспільства і національного багатства країни. 

Звітність бухгалтерська – система узагальнюючих показників, що 

характеризують господарські (матеріальні та грошові) засоби підприємств і 

організацій, їхні джерела та проведені з ними операції за визначений період. 

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів із 

початку його корисного використання.  

Кредит - кошти та матеріальні цінності, які надають резиденти або 

нерезиденти у користування юридичним або фізичним особам на визначений 

термін та під процент. 

Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць 



 

 

іноземної валюти за різних валютних курсів. 

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку 

підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів 

після  закінчення терміну їхнього  корисного використання (експлуатації), за 

вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією). 

Ліквідні активи - готівка, золото, залишки засобів до запитання на 

рахунках, депозити терміном до одного календарного місяця, приватні та 

державні цінні папери, комерційні векселі й інші легко реалізовані засоби 

банку. 

Ліквідність - здатність однієї особи або групи фізичних осіб, фірми чи 

будь-якої іншої організації погасити свої фінансові зобов'язання. 

Матеріальний актив - основні фонди та оборотні активи у будь-якому 

вигляді, що відрізняється від коштів,  цінних паперів, деривативів та 

нематеріальних активів. 

Матеріальні витрати - вид витрат, що утворюють собівартість продукції. 

Номінальна заробітна плата - заробітна плата  в грошовій формі, що 

виплачують робітникам і службовцям відповідно до кількості та якості праці, 

котру вони витратили за визначений період робочого часу. 

Об'єкт витрат - предмет або сегмент діяльності, що потребує окремого 

вимірювання пов'язаних із ним витрат. 

Основні витрати - сукупність прямих витрат на виробництво продукції. 

Побічні продукти - продукти, що мають низьку вартість продажу 

порівняно зі спільними продуктами. 

Погодинна оплата праці – форма оплати праці залежно від 

відпрацьованого часу, кваліфікації працівника та якості його праці. 

Подальший аудит - аналіз завершених проектів капітальних інвестицій 

зіставленням очікуваних фактичних результатів. 

Податки - інструмент вирівнювання доходів. 

Податковий кредит - відрахування, що здійснюють безпосередньо з 

нарахованої суми податку. 

Поточні зобов'язання – заборгованість кредиторам, що підлягає сплаті 

звичайно протягом року. 

Прибуток  бухгалтерський - прибуток  від  підприємницької діяльності, 

обчислений за бухгалтерською документацією без урахування документально 

не зафіксованих витрат підприємства, зокрема і втраченого зиску. 

Прибуток чистий - прибуток, що залишається у підприємця чи фірми 

після сплати податків, відрахувань і обов'язкових платежів. 

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні 

їхніх результатів у фінансовій звітності.  

Проста бухгалтерська проводка - бухгалтерська проводка, за якої один 

рахунок дебетують, а наявний відповідно кредитують. 

Система бухгалтерського обліку - це заходи і записи підприємства, 

шляхом яких бухгалтерські операції оформляють у реєстрах бухгалтерського 

обліку. 



 

 

Собівартість – виражені у грошовій формі поточні витрати на 

виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). 

Стаття - елемент фінансового звіту, що відповідає критеріям, 

установленим цим Положенням (стандартом) П(С)БО 1.  

Субрахунок – підсобний рахунок, що  відкривають у  банках (окрім 

основних рахунків) об'єднання, підприємства та організації, які мають 

негоспрозрахункові підприємства в населених пунктах. 

Табельний облік - облік робочого часу кожного працівника за кожний 

робочий день за допомогою особливого первинного документа - табеля. 

Тариф - система ставок, що визначає розмір плати за різні виробничі і 

невиробничі послуги, надані підприємствам, організаціям і населенню. 

Товари - матеріальні та нематеріальні активи,  а  також  цінні  папери  і 

деривативи, що використовують у будь-яких операціях, окрім операцій із їх 

випуску (емісії) та погашення.  

Транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата 

тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування всіма 

видами транспорту запасів до місця їхнього використання, охоплюючи витрати 

зі страхування ризиків транспортування запасів. 

Шахова оборотна відомість - оборотна відомість, яку складають за 

шаховою формою. На відміну від звичайної оборотної відомості, вона містить 

кореспонденцію рахунків і є складнішою та громіздкою за структурою. 

Шифр рахунка - умовне цифрове позначення рахунка. 



 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Бухгалтерський облік : підручник. Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, 

Н. В. Гудзь [та ін.]. Тернопіль : ТНЕУ. 2018. 460 с. 

2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний 

посібник. О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. К.: Видавничий 

дім «Кондор». 2018. 418 c. 

3. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. В. М. Соболєв, І. А. 

Косата, Т. В. Розіт тощо; за ред. В. М. Соболєва. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2018. 222 с. 

4. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. Н.С. Акімова, О.О. 

Говоруха, Л.О. Кирильєва, Т.О. Євлаш. Х. : ХДУХТ. 2019. 182 с. 

5. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник для внз / Н.В. 

Гудзь, П.Н. Денчук, Р.В. Романів; М-во освіти і науки України. 2-ге вид., 

перероб. і допов. К.: Центр учб. літ., 2016. 424 с. 

6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій від 30.11.1999 р. № 291. База даних Законодавство України / ВР 

України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» наказ Міністерства фінансів України 

від 07.02.2013 № 73. База даних Законодавство України / ВР України. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

8. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними 

стандартами: Підручник За ред. проф. М. Ф. Огійчука. 6-те вид., перероб. і 

допов. К.: Алерта. 2011. 1042 с. 

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 р. 

№ 291. База даних Законодавство України / ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13


 

 

10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755–VI (зі 

змінами та доповненнями). База даних Законодавство України / ВР України. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

08.10.99 р. № 237. (зі змінами та доповненнями). База даних Законодавство 

України / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1123–15. 

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 р. № 20. (зі 

змінами та доповненнями). База даних Законодавство України / ВР України. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1123–22. 

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 (зі 

змінами та доповненнями). База даних Законодавство України / ВР України. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01. 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 87. 

База даних Законодавство України / ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246. 

База даних Законодавство України / ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-10. 

16. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88. (зі 

змінами та доповненнями). База даних Законодавство України / ВР України. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123-10. 

17. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.99 р. № 996–ХІV. (зі змінами і доповненнями). База даних 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123-10


 

 

Законодавство України / ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

18. Podolianchuk O.A. Tax and accounting systems of small agricultural 

enterprises in the conditions of european integration. Three Seas Economic Journal. 

2021. Vol. 2. №3. Р. 95-103. 

19. Tomchuk O. Accounting and analytical information as a tool of 

diagnostics of economic security of agricultural enterprise. Norwegian Journal of 

development of the International Science. Norway : Oslo, 2020. № 50, vol. 3. Р. 50-

62. 

Допоміжна 

1. Аудит: підручник (у двох частинах). за ред. Грушко В.І., Брадул 

О.М., Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., Брадул 

Т.В., 4-те вид. доп. і перероб. К. : Видавництво Ліра-К. 2019. 324 с. 

2. Бухгалтерський облік: навч. посібник. Т.В. Давидюк, О.В. 

Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. Харків, Видавничий дім 

«Гельветика», 2016. 392 с. 

3. Бухгалтерський облік: основи ведення і методологія [Текст]: 

Навчальний посібник. В.С. Уланчук, Н.І. Загребельна, Г.Ю. Аніщенко, Г.Л. 

Бурляй; за заг. ред. В.С. Уланчука. Умань: Уманське комунальне видавничо-

поліграфічне підприємство Черкаської обласної ради. 2015. 520 с. 

4. Левченко З., Кулик В. Облікова політика підприємства. Навчальний 

посібник. К.: SBA-print, 2019. 238 с. 

5. Осмятченко В.О. Бухгалтерський облік в умовах застосування 

інформаційних технологій: монографія. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана». К.: КНЕУ. 2010. 263 с.  

6. Поліщук О.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління 

виробничими запасами аграрних підприємств. Електронний науково-

практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. № 42. С. 367-371. Режим 

доступу: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/64.pdf 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/64.pdf


 

 

7. Поліщук О.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління 

доходами в аграрних підприємствах України. Економічний простір: Збірник 

наукових праць. № 154. Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 31-35. 

8. Поліщук О.М., Мельник В.В., Бобко В.В. Обліково-аналітичне 

забезпечення розрахунків з дебіторами Електронний науково-практичний 

журнал «Інфраструктура ринку». 2020. № 50. С. 275-280. Режим доступу: 

http://market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/48.pdf 

9. Поліщук О.М., Мельник В.В., Бобко В.В. Переваги та особливості 

застосування МСФЗ в облікові практики підприємства. Вісник КІБіТ. 2017. 

Випуск 1 (32). С. 11-14. 

10. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика 

підприємств: навчальний посібник. Н. Л. Правдюк, Л. В. Коваль, О. В. Коваль. 

Київ:, «Центр учбової літератури». 2020. 647 с. 

11. Фінансовий облік: підруч. Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. 

Гудзь [та ін.]. 4-те вид. [доп. і перероб.]. Тернопіль : ТНЕУ. 2017. 451 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua 

2. Наукова бібліотека Уманського НУС. 

URL:https://library.udau.edu.ua/ 

3. Репозитарій Уманського НУС. URL: http://lib.udau.edu.ua/ 

4. Розміщення дисципліни в освітній платформі Уманського НУС. 

URL: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=178 

 

http://market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/48.pdf
http://www.zakon.rada.gov.ua/
https://library.udau.edu.ua/
https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=178

