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Самостійна робота № 1  

 

Тема: Вступ. Основи побудови фінансового обліку.  

Мета: Оволодіти знаннями  про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві; 

ознайомитися з визначенням фінансового та управлінського обліку    

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Облікова політика підприємства та порядок її формування 

2 Регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Україні 

 

Література: 

1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 №996 – 

XIV (зі змінами і доповненнями)  

2 Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко і.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: 

Підручник. – К.: Лібра, 2005 с. 10-67 

3 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017 с. 11-21 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття облікової політики підприємства 

2 Що є об’єктом облікової політики? 

3 Завдання облікової політики підприємства 

4 Зацікавлені особи щодо облікової політики підприємства 

5 Складові Положення про облікову політику підприємства 

6 Випадки, коли можливі зміни в обліковій політиці 

7 Які нормативні акти регулюють бухгалтерський облік в Україні 

 

 
Самостійна робота № 2  

 

Тема: Облік необоротних матеріальних активів 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку наявності та руху необоротних 

матеріальних активів. 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Економічна сутність, визначення, класифікація та оцінка необоротних матеріальних 

активів  

2 Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів 

3 Облік операцій з переоцінки основних засобів 

4 Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 

 

Практичне завдання: 

Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з надходження, 

поліпшення, переоцінки та вибуття основних засобів. Результати оформити у вигляді 

таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      



 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений 

наказом МФУ від 27.04.2000 №92.  

3  Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко і.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: 

Підручник. – К.: Лібра, 2005 с. 73-141 
4 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017 с. 22-40 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття основних засобів 

2 Що є об’єктом основних засобів? 

3 Класифікація основних засобів 

4 Оцінка основних засобів 

5 Характеристика рахунків та субрахунків необоротних матеріальних активів 

6 Побудова аналітичного обліку основних засобів 

7 Які умови переоцінки основних засобів 

8 Як відображається в обліку переоцінка основних засобів 

9 Як проходить інвентаризація необоротних матеріальних активів 

10 Як відображаються в обліку результати інвентаризації основних засобів 

 
Самостійна робота № 3  

 

Тема: Облік нематеріальних активів 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку нематеріальних активів. 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Економічна сутність, визначення та класифікація нематеріальних активів, загальна 

характеристика рахунків обліку нематеріальних активів 

2 Облік капітальних інвестицій 

 

Практичне завдання: 

Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з надходження, 

переоцінки та вибуття нематеріальних активів. Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», 

затверджений наказом МФУ від 18.10.1999 №242. 

3 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те 

вид. (доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017 с. 46-49 

4 Абрамчук М.Ю., Гуменна Ю.Г., Тютюнник І.В., Рубанов П.М. Фінансовий облік: 

конспект лекцій. – Суми: Сумський державний університет, 2018 с. 43-48 



 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття нематеріальних активів 

2 Що є об’єктом нематеріальних активів? 

3 Класифікація нематеріальних активів 

4 Оцінка нематеріальних активів 

5 Характеристика субрахунків нематеріальних активів 

6 Побудова аналітичного обліку нематеріальних активів 

7 Сутність капітальних інвестицій 

8 Оцінка капітальних інвестицій 

9 Як відображаються в обліку капітальні інвестиції 

 
Самостійна робота № 4  

 

Тема: Облік виробничих запасів 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку сутності та руху виробничих запасів на 

підприємстві. 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Загальні аспекти організації обліку запасів 

2 Характеристика бухгалтерських рахунків з обліку запасів 

3 Оцінювання запасів на дату балансу 

4 Облік переоцінки запасів та інвентаризація 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних розрахувати списання запасів, застосовуючи 

різні методи їх оцінки.  

2 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з надходження, 

переоцінки та вибуття виробничих запасів та МШП. Результати оформити у вигляді 

таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений наказом МФУ 

від 20.10.1999 №246. 

3  Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко і.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: 

Підручник. – К.: Лібра, 2005. с. 154-210 

4 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 98-100 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття виробничих запасів 

2 Що є об’єктом виробничих запасів? 

3 Класифікація виробничих запасів 



4 Оцінка виробничих запасів 

5 Характеристика рахунків та субрахунків запасів 

6 Побудова аналітичного обліку виробничих запасів 

7 Коли проводиться переоцінка виробничих запасів 

8 Як відображається в обліку уцінка виробничих запасів 

9 Як відображається в обліку дооцінка виробничих запасів 

10 Як відображаються в обліку результати інвентаризації запасів 

 

 

Самостійна робота № 5  

 

Тема: Облік витрат виробництва 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку витрат виробництва 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Економічна сутність, визнання та завдання обліку витрат виробництва 

2 Облік витрат майбутніх періодів 

3 Облік витрат допоміжних виробництв та напівфабрикатів власного виробництва 

4 Облік та оцінка незавершеного виробництва 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних скласти калькуляцію та визначити виробничу 

собівартість продукції 

2 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку виробничі витрати. 

Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом 

МФУ від 31.12.1999 №318. 

3  Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 263-279 

4 Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік: підруч. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. с. 301-315 

5 Абрамчук М.Ю., Гуменна Ю.Г., Тютюнник І.В., Рубанов П.М. Фінансовий облік: 

конспект лекцій. – Суми: Сумський державний університет, 2018.с. 275-286 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття витрат виробництва 

2 Що є об’єктом виробничих витрат? 

3 Параметри визнання виробничих витрат 

4 Класифікація виробничих витрат 

5 Характеристика рахунків 23, 24, 25, 39 

6 Що відносять до витрат майбутніх періодів? 

7 Які витрати вважаються витратами допоміжного виробництва? 

8 Сутність напівфабрикатів власного виробництва 



9 Як відображаються в обліку напівфабрикати власного виробництва? 

10 Сутність незавершеного виробництва 

11 Відображення в обліку незавершеного виробництва 

 
Самостійна робота № 6  

 

Тема: Облік готової продукції 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку готової продукції 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Визначення, побудова обліку та оцінювання готової продукції 

2 Інвентаризація готової продукції 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з готовою 

продукцією. Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2  Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 303-313 

3 Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. – Київ: КПІ ім.. Ігоря 

Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. с. 104-106 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття готової продукції 

2 Що є об’єктом готової продукції? 

3 Параметри визнання готової продукції 

4 Характеристика рахунків 26,28 

5 Види оцінки готової продукції? 

6 Методика проведення інвентаризації готової продукції 

7 Відображення в обліку результатів інвентаризації готової продукції? 

 

 
Самостійна робота № 7  

 

Тема: Облік грошових коштів 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку готівкових, безготівкових  та валютних 

операцій 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів 

2 Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на рахунках в банках 

3 Облік інших коштів 

4 Інвентаризація грошей в касі та на рахунках в банках 



 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з готівкою та 

безготівкових розрахунків. Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Положення  про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,затверджене 

постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148  

3 Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена 

постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22  

4  Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 105-128 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття грошових коштів 

2 Характеристика грошових коштів? 

3 Що таке готівкові кошти? 

4 Що таке безготівкові розрахунки? 

5 Синтетичний облік безготівкових розрахунків, характеристика рахунка 31. 

6 Аналітичний облік безготівкових розрахунків 

7 Відображення в обліку інших коштів, характеристика рахунка 33. 

8 Як документально оформлюється облік інших коштів. 

9 Методика інвентаризації готівки в касі.  

10 Методика інвентаризації коштів на рахунках в банках. 

11 Як оформлюються результати інвентаризації грошових коштів? 

 
Самостійна робота № 8  

 

Тема: Облік дебіторської заборгованості 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку дебіторської заборгованості 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Визначення, економічна сутність дебіторської заборгованості. Визнання види та оцінка 

поточної дебіторської заборгованості. 

2 Інвентаризація дебіторської заборгованості 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з покупцями і 

замовниками, за виданими авансами, з підзвітними особами, з іншими дебіторами. 

Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 



Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 143-169 

3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», 

затверджений наказом МФУ від 08.10.1999 №237. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття дебіторської заборгованості 

2 Поняття покупців і замовників. 

3 Критерії визнання дебіторської заборгованості? 

4 Що таке поточна дебіторська заборгованість? 

5 Види дебіторської заборгованості.  

6 Оцінка поточної дебіторської заборгованості. 

7 Характеристика рахунків 36,37. 

8 Методика інвентаризації дебіторської заборгованості. 

11 Як оформлюються результати інвентаризації дебіторської заборгованості? 

 
Самостійна робота № 9  

 

Тема: Облік власного капіталу 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку власного капіталу, прибутків та збитків 

підприємства 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Порядок формування, обліку та використання пайового та додаткового капіталу 

2 Особливості формування, обліку і використання резервного капіталу 

3 особливості формування, обліку і використання неоплаченого та вилученого капіталу.   

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з власним 

капіталом. Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 207-224 

3  Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко і.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: 

Підручник. – К.: Лібра, 2005. с. 305-335 

 

Питання для самоконтролю: 



1 Поняття пайового капіталу. 

2 Як використовується пайовий капітал 

3 Поняття додаткового капіталу 

4 Можливості використання додаткового капіталу. 

5 Поняття резервного капіталу. 

6 Як використовується резервний капітал? 

7 Поняття неоплаченого капіталу 

8 Поняття вилученого капіталу 

9 Використання неоплаченого та вилученого капіталу 

10 Характеристика рахунків 402, 42, 43, 45, 46. 

 

 
Самостійна робота № 10  

 

Тема: Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку забезпечень і цільового фінансування 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Сутність та класифікація забезпечень майбутніх витрат і платежів 

2 Облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень 

3 Облік страхових резервів 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з забезпечень 

відпусток, гарантійних забезпечень, цільового фінансування. Результати оформити у 

вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 224-230 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття майбутніх витрат і платежів. 

2 Класифікація майбутніх витрат і платежів 

3 Характеристика рахунка 47 в розрізі субрахунків. 

4 Поняття цільового фінансування. 

5 Документальне оформлення цільових надходжень. 

6 Характеристика рахунка 48 

7 Поняття страхових резервів 

8 Характеристика рахунка 49 

 
Самостійна робота № 11  

 

Тема: Облік довгострокових зобов’язань  



Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку довгострокових зобов’язань  

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Поняття, класифікація та оцінювання довгострокових зобов’язань  

2 Облік доходів майбутніх періодів 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з 

довгостроковими зобов’язаннями. Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 231-234 

3 Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. – Київ: КПІ ім.. Ігоря 

Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. с. 162-167 

4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджений наказом 

МФУ від 31.01.2000 №20.  

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття довгострокових зобов’язань. 

2 Класифікація довгострокових зобов’язань  

3 Оцінка довгострокових зобов’язань. 

4 Характеристика рахунків класу 5 в розрізі субрахунків.  

5 Поняття доходів майбутніх періодів. 

6 Характеристика рахунка 69. 

 

 
Самостійна робота № 12  

 

Тема: Облік поточних зобов’язань  

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку поточних зобов’язань  

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Поняття, класифікація та оцінювання поточних зобов’язань  

2 Облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими 

3 Облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з поточними  

зобов’язаннями, за розрахунками з постачальниками і підрядниками. Результати 

оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція Сума, Первинні 



рахунків грн. документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджений наказом 
МФУ від 31.01.2000 №20.  

3 Зінченко О.В., Радіонова Н.Й., Хаустова Є.Б. та ін.. Бухгалтерський облік: у схемах і 

таблицях: навч.посібник/ під заг.ред. М.І. Скрипник. – Київ: «Центр учбової літератури», 

2017. с. 153-175 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття поточних зобов’язань. 

2 Класифікація поточних зобов’язань  

3 Оцінка поточних зобов’язань. 

4 Характеристика рахунків 60, 61  розрізі субрахунків .  

5 Поняття короткострокових векселів. 

6 Характеристика рахунка 62. 

7 Що таке розрахунки з учасниками? 

8 Поняття і сутність дивідендів. 

9 Характеристика рахунка 67. 

 

Самостійна робота № 13  

 

Тема: Облік праці і її оплати  

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку оплати праці, утримань з неї та єдиного 

соціального внеску. 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Документування операцій по нарахуванню та виплаті заробітної плати 

2 Порядок виплати заробітної плати та депонована заробітна плата 

3 Індексація заробітної плати 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з нарахування та 

виплати заробітної плати, відпускних, лікарняних, утримань з неї та нарахувань на неї. 

Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95 - ВР (зі змінами і 

доповненнями) 

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене 

наказом МФУ від 28.10.2003 №601. 



3 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

4 Зінченко О.В., Радіонова Н.Й., Хаустова Є.Б. та ін.. Бухгалтерський облік: у схемах і 

таблицях: навч.посібник/ під заг.ред. М.І. Скрипник. – Київ: «Центр учбової літератури», 

2017. с. 176-203 

5   Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017 с. 170-205 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Які документи відображають нарахування заробітної плати? 

2 Порядок оформлення документації з нарахування заробітної плати. 

3 В яких документах відображається виплата заробітної плати? 

4 Порядок оформлення документації з виплати заробітної плати. 

5 Процедура виплати заробітної плати працівникам 

6 Порядок виплати заробітної плати готівковими коштами з каси підприємства. 

7 Порядок виплати заробітної плати через банківські установи. 

8 Поняття індексації заробітної плати. 

9 Що таке індекс споживчих цін (індекс інфляції)? 

10 Поняття базового місяця. 

11 Які виплати підлягають індексації? 

 
Самостійна робота № 14  

 

Тема: Облік доходів і витрат діяльності підприємства  

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку фінансових результатів діяльності 

підприємства  

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Економічна сутність доходів, визнання, оцінювання та класифікація доходів 

2 Економічна сутність та класифікація витрат діяльності 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку фінансові результати 

діяльності підприємства. Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

2 Зінченко О.В., Радіонова Н.Й., Хаустова Є.Б. та ін.. Бухгалтерський облік: у схемах і 

таблицях: навч.посібник/ під заг.ред. М.І. Скрипник. – Київ: «Центр учбової літератури», 

2017. с. 216-238  

3 Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017 с. 287-301, 314-329 

4 Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. – Київ: КПІ ім.. Ігоря 

Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. с. 200-205 



5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений наказом МФУ 

від 29.11.1999 №290. 

6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом 

МФУ від 31.12.1999 №318. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття доходів діяльності 

2 Економічна сутність доходів. 

3 Класифікація доходів діяльності. 

4 Визнання доходів. 

5 Оцінка доходів діяльності. 

6 Поняття витрат діяльності. 

7 Економічна сутність витрат діяльності. 

8 Класифікація витрат. 

 

Самостійна робота № 15  

 

Тема: Облік розрахунків з бюджетом  

Мета: Ознайомитися з відображенням в обліку податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Загальна характеристика податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних відобразити в обліку операції з податками та 

зборами. Результати оформити у вигляді таблиці. 

 

Фрагмент журналу господарських операцій 

№ Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Первинні 

документи 

Дт Кт 

      

 

Література: 

1 Податковий кодекс України, прийнятий 02.12.2010  № 2755-VI (зі змінами і 

доповненнями) 

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений 

наказом МФУ від 28.12.2000 № 353. 

3 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

4  Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко і.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: 

Підручник. – К.: Лібра, 2005. с. 551-589 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Що таке податки? 

2 Що є державними зборами? 

3 Що відноситься до обов’язкових платежів? 

4 Класифікація податків та зборів. 

 

Самостійна робота № 16  

 



Тема: Фінансова звітність підприємства  

Мета: Ознайомитися з порядком складання та подання фінансової звітності. 

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: 

1 Фінансова звітність підприємств, її суть, мета, значення. 

2 Склад, форми та порядок подання фінансової звітності. 

3 Виправлення помилок та інші зміни у фінансовій звітності. 

 

Практичне завдання: 

1 Відповідно до наданих викладачем даних заповнити форми на бланках: Баланс (ф.1), 

Звіт про фінансові результати (ф.2). 

  

Література: 

1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 №996 – 

XIV (зі змінами і доповненнями)  

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затверджений наказом МФУ від 07.02.2013 № 73. 

3 Верига  Ю.А., Зима Г.І., Кулявець Н.О. План рахунків бухгалтерського обліку: Навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. 

4  Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко і.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: 

Підручник. – К.: Лібра, 2005. с. 653-762 

5  Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. та ін. Фінансовий облік: підруч. – 4-те вид. 

(доп. і перероб.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. с. 330-370 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Поняття фінансової звітності підприємств. 

2 Мета складання фінансової звітності. 

3 Значення фінансової звітності. 

4 Користувачі фінансової звітності. 

5 Валюта фінансової звітності. 

6 Склад фінансової звітності на підприємствах різної форми. 

7 Коротка характеристика ф.1 Баланс 

8 Коротка характеристика ф.2 Звіт про фінансові результати 

9 Коротка характеристика ф.3 Звіт про рух грошових коштів та ф.4 звіт про власний 

капітал 

10 Що відображається в Примітках до фінансової звітності. 

11 Порядок подання фінансової звітності. 

12 Способи виправлення помилок у фінансовій звітності. 

13 Які ще зміни можуть відбутися у фінансовій звітності? 

 

 

 

 

 

 


