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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Мета проведення практичних занять — навчити студентів робити бу-
хгалтерські записи на рахунках за змістом господарських операцій, здій-
снювати необхідні додаткові розрахунки до них і оформлювати ці роз-
рахунки у вигляді спеціальних таблиць. На підставі зроблених бухгал-
терських проведень узагальнювати бухгалтерські записи на аналітичних 
і синтетичних рахунках, тобто складати оборотні відомості та бухгал-
терський баланс, визначати за балансом платоспроможність підприємст-
ва. 
Наведені в завданні господарські операції органічно пов’язані між 

собою, що дає можливість студентам ознайомитися із складом і змістом 
операцій господарського процесу виробничого підприємства, обліковим 
процесом у цілому, з’ясувати систему основних облікових і звітних по-
казників фінансового обліку та їх взаємозв’язок, навчитись їх розрахо-
вувати та використовувати в майбутній роботі. 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО  РОЗВ’ЯЗАННЯ  ЗАДАЧІ 

Перед тим як почати розв’язувати задачу, потрібно ознайомитися з її 
змістом і простежити подумки весь обсяг роботи, проглянути таблиці, 
розрахунки і звітні документи. Це допоможе вам оцінити рівень власних 
знань і визначити, скільки часу потрібно буде для виконання завдання. 
Необхідно вивчити відповідний теоретичний лекційний матеріал, 

опрацювати літературні джерела. Студенти виконують завдання в ауди-
торії, під керівництвом викладача, який консультує студентів і спрямо-
вує їх самостійну роботу. Частину завдання студенти виконують поза 
аудиторією. 
Розв’язавши задачу, студент подає викладачу звіт для контролю пов-

ноти і правильності розв’язання, що підтверджується підписом виклада-
ча і є підставою для заліку практичних робіт і допуску до іспиту. 
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

1. Відкрити (схематично або в “Книзі обліку господарських операцій”, 
форма К-1) синтетичні рахунки на основі даних про залишки, наве-
дених у табл. 2 “Сальдо по синтетичних рахунках на 1 березня 200_ 
р.”. 

2. Відкрити аналітичні рахунки до синтетичних рахунків 26 “Готова 
продукція”, 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”, 685 
“Розрахунки з іншими кредиторами” за формами 1, 2, наведеними 
на с. 7. 

3. Скласти Журнал реєстрації господарських операцій за формою 
табл. 1 і підрахувати його підсумок (у разі використання схематич-
ного зображення рахунків) або Книгу обліку господарських опера-
цій (ф. К-1). Підрахувати підсумки за її рядками і графами.  

 Таблиця 1 
Журнал реєстрації господарських операцій МП “Схід” 

за березень 200_ р. 
Номер 
опера- 

 Кореспонден-
ція рахунків 

Сума Сума за податковим 
обліком 

ції Зміст операції  
дебет 

 
кре- 
дит 

 
част- 
кова 

  
загаль-
на 

валових  
прибутків 

(ВП) 

валових 
витрат 
(ВВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

 
      

  Разом       

4. Рознести господарські операції за синтетичними і аналітичними ра-
хунками. 

5. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками і звірити 
дані синтетичного й аналітичного обліку. Пояснити причину їх то-
тожності. 

6. Скласти оборотну відомість (оборотний баланс) за синтетичними 
рахунками і звірити підсумкові показники систематичного і хроно-
логічного записів, обгрунтувати причину їх рівності. 

7. Скласти сальдовий баланс (форма № 1, затверджена Мінфіном) за 
даними оборотного балансу. Визначити за балансом платоспромож-
ність підприємства (суму і відсоток наявності власних оборотних 
коштів, коефіцієнти ліквідності — загальний, абсолютний або шви-
дкий і проміжний). Зробити висновки про платоспроможність під-
приємства. 
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8. Скласти звіт про фінансові результати (форма № 2, затверджена Мі-
нфіном); 

9. Оформити роботу на окремих аркушах формату А4 (210×297 мм). 
Титульну сторінку до звіту про виконання роботи заповнити згідно з 
наведеною далі формою: 

 
Назва навчального закладу 

 
Звіт про розв’язання комплексної (наскрізної) задачі  

з курсу “Бухгалтерський облік” 
 
 

Керівник Студент 
вчений ступінь, звання   курсу  групи 

  
П. І. П.  П. І. П.  
 

Київ 200_ р. 
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ВИХІДНІ  ДАНІ  ДЛЯ  РОЗВ’ЯЗАННЯ  ЗАДАЧІ 

1. Сальдо за синтетичними рахунками на 1 березня 200_ р.  
малого підприємства (МП) “Схід” 

Таблиця 2 
Номер  
рахунка Назва рахунка 

Сума  
залишку,  
тис. грн. 

10 Основні засоби 946,5 
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)  

424,6 
131 Знос основних засобів  167,2 
132 Знос МНМА  162,3 
201 

201тзр 
Сировина і матеріали,  
у т. ч. ТЗР 

 712,5 
 92,9 

203 Паливо  146,3 
22 МШП 137,1 
26 Готова продукція  1528,0 

301 Каса в національній валюті  14,3 
311 Поточний рахунок у національній валюті 10443,0  
372 Розрахунки з підзвітними особами (дебет)  38,5 
374 Розрахунки за претензіями (дебет)  78,5 
375 Розрахунки з відшкодування заподіяних збитків 17,8 
39 Витрати майбутніх періодів 154,2  
40 Статутний капітал  8094,1 
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів  394,7 

425 Інший додатковий капітал  1247,3 
441 Прибуток нерозподілений  5524,8 
443 Прибуток, використаний у звітному періоді 3162,0 
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками  

і підрядниками 
 

496,8 
641 Розрахунки за податками  972,3 
642 Розрахунки за обов’язковими платежами  25,9 
652 Розрахунки з соціального страхування  203,4 
661 Розрахунки з оплати праці   614,7 
685 Розрахунки з іншими кредиторами  186,2 

 Контрольна сума балансу 18089,7 
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2. Сальдо за аналітичними рахунками на 1 березня 200 _ р. 

Таблиця 3 
Рахунок 26 “Готова продукція” 

№  
п/п 

Назва продукції  Ціна,  
грн. 

 Сальдо на 01.09 

   Кількість  Сума 
 1  Столи обідні  42,5  20  850,0 
 2  Стільці  11,3  60  678,0 
  Разом   80  1528,0 
 

Таблиця 4 
Рахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками  

і підрядниками” 
Документ Найменування постачальника Сума,  

 №  Дата  грн. 
 148  28.02 Сумській лісоторговельний склад  496,8 

   Разом  496,8 
 

Таблиця 5 
Рахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” 

Документ Найменування постачальника  Сума, 
№ Дата  грн. 

138 25.02  Міськтепломережа  56,1 
73 24.02  Міськводоканал  38,7 

329 28.02  ЖЕУ № 5  91,4 
   Разом  186,2 

 
Таблиця 6 

Рахунок 10 “Основні засоби” 
(залишок на 01.03 дорівнює залишку на 01.01) 

№ 
п/п 

 Найменування основного засобу  Сума,  
грн. 

1 
2 
3 
. 
. 
. 

Будинки цехів і заводоуправління 
Меблі 
Машини і устаткування 

 610,0 
 30,0 

 139,3 

  Разом  779,3 
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3. Господарські операції МП “Схід”  
за березень 200 _ р. 

Таблиця 7 
Номер 
опера- 
ції 

Зміст операції Сума, грн. 

1 2 3 
 I. Рух основних засобів  

 1 Прийнято до оплати рахунок № 186 від 15.03 ремзаводу за 
ремонт устаткування на суму 368,5 грн, 
у т. ч. ПДВ — 61,4 грн 

  
307,1 
61,4 

 2 Придбано деревообробний верстат від заводу “Станкін” за 
рахунком № 42 від 15.03, вартістю 105,3 грн,  
ПДВ — 21,1 грн. Загальна сума — 126,4 грн 

  
105,3 
21,1 

 3 На підставі акта ліквідації № 8 від від 21.03 списано шліфу-
вальний верстат, що вийшов з ладу: початкова 
вартість — 118,5 грн; знос — 116,3 грн 

 
118,5 
116,3 

 4  Нараховано зарплату за демонтаж верстата  12,8 
 5 Зроблено відрахування від нарахованої заробітної плати: 

у Пенсійний фонд — 32 % на державне соціальне страху-
вання,  
у т. ч. соцстраху — 4 % 
у фонд зайнятості — 1,5 % 

 
 

4,1 
0,5 
0,2 

 6 Оприбутковано металобрухт, отриманий  
від розбирання верстата 

  
15,2 

 7  На підставі акта приймання-передавання № 9 від 22.03 вве-
дено в експлуатацію верстат для використання  
у виробництві 

  
 

105,3 
 8 Нараховано амортизацію (знос) за І квартал ____р.  

Балансова вартість основних засобів на 01.01____р. станови-
ла 779,3 грн (див. сальдо за аналітичними рахунками  
до рахунка 10 “Основні засоби”). Для визначення суми скла-
діть відомість нарахування амортизації (табл. 7.1.1) 

 

 9 Списано витрати на ремонт устаткування (при списанні вра-
ховано, що відповідно до Закону України “Про прибуток” 
платники податків мають право протягом звітного року від-
нести до валових витрат будь-які витрати, пов’язані з поліп-
шенням основних фондів, у межах суми, що не перевищує 
5 % сукупної балансової вартості групи основних фондів на 
початок звітного року). Для визначення суми складіть розра-
хунок за формою табл. 7.1.2  
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Продовження табл. 7 
1 2 3 

 II. Рух матеріалів і МШП 
 10 За рахунком № 378 від 02.03 Луганського деревообробного 

комбінату надійшли матеріали:  
їх купівельна вартість 
залізничний тариф 
ПДВ 

Рахунок не оплачений 
 Разом до оплати 

 
 

1200,0 
 184,5 
 276,9 

 
 1661,4 

 11 За рахунком № 184 від 25.09 Сумського лісоторговельного 
складу надійшла деревина: 
купівельна вартість  
автотранспортні витрати 
ПДВ 

Рахунок не оплачений  
 Разом до оплати 

 
 

1233,6 
 180,0 
 282,7 

  
1696,3 

 12 За рахунком № 46 від 18.03 МП “Сатурн” надійшла фурніту-
ра: 
вартість за цінами виробника 
автотранспортні витрати  
ПДВ  

Рахунок не оплачений 
 Разом до оплати 

 
 

382,7 
 57,5 
 88,0 

 
528,2 

 13 За рахунком № 105 від 14.03 заводу “Станкін” надійшли на 
склад малоцінні предмети (інструменти) з терміном служби 
понад рік:  
купівельна вартість 
ПДВ 

Рахунок не оплачений  
 Разом до оплати 

 
 
 

467,3 
 93,5 

 
560,8 

 14 Зі складу в експлуатацію передано інструменти з терміном 
служби понад рік  

 
298,4 

 15 За актом № 7 від 28.03 списано інструменти з терміном слу-
жби понад рік, що вийшли з ладу, вартістю — 348,1, вартість 
корисних матеріалів — 5,6 

 
 342,5 

 16 Оприбутковано корисні матеріали, отримані при списанні 
МНМА (див. операцію 15) 

 
 5,6 

 17 
 

Нараховано знос МНМА, що перебувають у виробничих це-
хах, у розмірі 50 % їх вартості (для розрахунку суми див. оп. 
14, 15 і табл. 7.2.1, с. 16)  

 

 18 
 

Відпущено зі складу в експлуатацію малоцінні необоротні 
матеріальні активи з терміном служби понад рік 
Одночасно нараховано знос МНМА 

 
 47,9 
 47,9 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 

III.  Рух коштів у касі і на поточному рахунку  
Звіти касира за 1–5 березня 

 19 За чеком з поточного рахунка отримано для виплати  
зарплати, аліментів і витрат на відрядження 

 
780,1 

 20 За прибутковим ордером прийнято від Степанова А. Д. за 
путівку (30 % вартості) 

 
 45,0 

 21 За відомістю виплачено заробітну плату за другу  
половину лютого 

 
 614,7 

 22 За видатковим ордером виплачені аліменти Кузнєцовій Н. С.  20,4 
 23 За видатковим ордером видано Тесленко Б. Г. аванс  

на витрати на відрядження 
 

 145,0 
 24 За прибутковим ордером отримано від Косухина А. Е.  

на погашення збитку 
 

 17,8 
 25 За чеком з поточного рахунка отримано на надання матеріа-

льної допомоги і виплату допомоги у зв’язку  
з тимчасовою непрацездатністю 

 
  

900,0 
 26 Оприбутковано надлишок грошей у касі, виявлений при ін-

вентаризації 
  

0,1 
 27 Виплачено матеріальну допомогу (за відомістю)  400,0 
 28 Виплачено допомогу у зв’язку з тимчасовою  

непрацездатністю 
  

500,0 
 29 За видатковим ордером видано Тесленко Б. Г.  

перевитрату авансу на витрати на відрядження 
 

 3,7 
 30 На підставі трудової угоди виплачено Мелешко А. П.  

заробітну плату за демонтаж верстата 
 

 12,8 
 Виписки з поточного рахунка за 1–31 березня 

 31 Зараховано заборгованість дебіторів за претензіями, 
пред’явленими покупцям продукції 

 
 78,5 

 32 Перераховано заборгованість постачальникам за лютий (див. 
сальдо на 1 березня за рахунком 631 “Розрахунки  
з вітчизняними постачальниками і підрядниками”) 

 
 

496,8 
 33 За платіжними дорученнями перераховано: 

до бюджету (податок на прибуток) 
до Пенсійному фонду 
органам соціального страхування — 76,0 грн,  
у т. ч. на соціальне страхування (збір на обов’язкове соці-
альне страхування)  
до фонду зайнятості на випадок безробіття 

 
800,0 
150,0 

 
  

56,0 
 20,0 

34 За платіжним дорученням на поточний рахунок  
надійшли кошти від покупців за реалізовану продукцію 

  
12540,0 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 

 35 Перераховано постачальникам за платіжними  
дорученнями включаючи ПДВ: 
МП “Ремзавод” за рах. № 86 від 15.03 
Заводу “Станкін” за рах. № 42 від 11.03 за інструменти 
Луганському ДОКу за рах. № 378 від 02.03 
Сумському лісоторгов. складу за рах. № 184 від 25.03 (част-
ково), див. оп. 11 
Заводу “Станкін” за рах. № 105 від 14.03 
МП “Сатурн” за рах. № 46 від 18.03 

 
 

368,5 
126,4 

1661,4 
 

963,7 
560,8 
528,2 

 36 На підставі платіжних доручень перераховано: 
до бюджету (остаточний розрахунок з ПДВ) 
до бюджету (прибутковий податок з громадян) 
профспілці за путівку 
до бюджету обов’язкові платежі 
дитячому будинку “Юність” на добродійні цілі  
за рахунок прибутку 
управлінню залізниці (штраф за несвоєчасне  
розвантаження вагонів) 

 
919,5 
93,2 

150,0 
31,2 

 
180,0 

 
200,0 

 37 Перераховано страховій компанії “Майя” за акції  800,0 
 38 Перераховано іншим кредиторам включаючи ПДВ: 

Міськтепломережі за рах. № 438 від 25.02 
Міськводоканалу за рах. № 173 від 24.02 
ЖЕУ № 5 за рах. 329 від 28.02 
Енергозбуту за рах. № 189 від 25.03 
Редакції газети “Вечірній Київ” за рах. № 62 від 21.03 
Рекламному агентству за платіжним дорученням № 236 від 
28.03 
ЖЕУ № 5 за рах. № 367 від 28.03 за послуги 

 
56,1 
38.7 
91,4 

870,0 
86,5 

 
124,7 
362,4 

 IV. Витрати на виробництво 
39 За розрахунково-платіжною відомістю нараховано заро- 

бітну плату — 796,9 грн у т. ч.: 
управлінському персоналу з керування й обслуговування 
виробництва 
робітникам по виробництву 626,9 грн, у т. ч.: 
робітникам за виготовлення столів  
робітникам за виготовлення стільців 

Зарплату виробничих робітників розподіліть між виробами 
за розрахунковими відсотками співвідношення  
обсягу випуску виготовленої продукції: столи — 55,6 %, 
стільці — 44,4 % 

 
 
 

170,0 
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Продовження табл. 7 

1 2 3 
 40 Відпущено зі складу матеріали за купівельними цінами: 

на виготовлення столів 
на виготовлення стільців 

 
1780,5 
1476,8 

 41 Зроблено обов’язкові відрахування від заробітної плати  
згідно із законодавством: 
а) управлінського персоналу виробничих цехів: 
до Пенсійного фонду  
на обов’язкове соціальне страхування 
на соціальне страхування на випадок безробіття (відраху-
вання до фонду зайнятості населення) 

б) виробничих робітників за виготовлення столів  
(суми визначте): 
до Пенсійного фонду  
на обов’язкове соціальне страхування 
на соціальне страхування на випадок безробіття (відраху-
вання до фонду зайнятості населення) 

в) виробничих робітників за виготовлення стільців  
(суми визначте): 
до Пенсійного фонду  
на обов’язкове соціальне страхування 
на соціальне страхування на випадок безробіття (відраху-
вання до фонду зайнятості населення) 

 

 42 Нараховано Енергозбуту за рахунком № 189 від 25.03  
за електроенергію, спожиту: 
на виготовлення столів 
на виготовлення стільців 
на освітлення приміщень загальновиробничого  
призначення 

 
 

421,6 
259,1 

 
302,4 

 43 Нараховано службі охорони за охорону підприємства 125,4 
 44 Списано витрати на відрядження начальників цехів на  

загальновиробничі витрати 
 

187,2 
 45 Нараховано резерв наступних витрат і платежів  104,5 
 46 Нараховано ЖЕУ № 5 за рахунком № 367 від 28.03  

за оренду виробничо-побутових приміщень 
 

362,4 
 47 Нараховано різним організаціям за послуги: 

Міськводоканалу за воду за рах. № 231 від 26.03 
Міськтепломережі за рах. № 583 від 30.03 
МП “Ремзавод” за профілактику устаткування  
за рах. № 172 від 21.03  

 
154,9 
147,3 

 
134,7 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 

48 Наприкінці місяця визначено і списано ТЗР на матеріали, витрачені: 
на виготовлення столів 
на виготовлення стільців 
(розрахунок зробіть за середнім відсотком,  
див. табл. 7.4.1, c. 16 і операцію 40) 

 
 
 

49 Протягом місяця випущено з виробництва й оприбутковано 
на склад готову продукцію за обліковими цінами: 
столи — 103 шт. по 41,2 грн 
стільці — 310 шт. по 10,9 грн 

 
 

4243,6 
3379,0 

50 Нараховано резерв на наступну оплату відпусток  45,0 
51 Наприкінці місяця розподілено пропорційно до заробітної 

плати виробничих робітників за середнім коефіцієнтом і 
списано на собівартість виробів загальновиробничі витрати 
(див. табл. 7.4.3 “Відомість обліку витрат на виробництво”, 
с. 18 і табл. 7.4.2, с. 17):  
столи —  
стільці — 

 
 
 
 
 
 

52 Наприкінці місяця визначено фактичну собівартість випуще-
ної продукції і відображено відхилення. При розрахунку фа-
ктичної собівартості враховано, що незавершене виробницт-
во на 01.04 становило за даними інвентаризації: 
а) з виготовлення столів — 174,4 
б) з виготовлення стільців — 103,4 
(див. “Відомість обліку витрат на виробництво”  
табл. 7.4.3 і 7.4.4) 

 

V. Реалізація продукції 
53 Відвантажено протягом місяця готову продукцію замовнику 

за контрактною вартістю. Сума валового прибутку за подат-
ковим обліком — 10450,0 грн 

 
 

12540 
54 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на відвантажену 

продукцію (суму визначте), див. операцію 53 
 

55 Списано відвантажену продукцію за обліковими цінами (див. 
ціни в операції 49): 
столи — 110 шт. 
стільці — 330 шт. 

 

56 Визначено і списано наприкінці місяця: відхилення фактич-
ної собівартості відвантаженої продукції від її облікової вар-
тості (див. табл. 7.5.1)  

 

57 Нараховано редакції газети “Вечірній Київ”  
за рах. № 72 від 15.03 за рекламу продукції (витрати віднесе-
но на зменшення прибутку від реалізації продукції) 

 
 

86,5 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 

 58 Визначено і списано результат від реалізації: (див. обороти 
за рахунком 701 “Дохід від реалізації готової продукції”). 
Суму визначте 

 
 
 

VI. Інші операції 
 59 Нараховано премію працівникам підприємства  

за рахунок прибутку звітного року (див. розрахунково-
платіжну відомість)  

 
110,4 

 60 Зроблено відрахування від премії згідно із законодавством: 
до Пенсійного фонду  
на обов’язкове соціальне страхування  
на соціальне страхування на випадок безробіття  
(до фонду зайнятості населення) 

 
35,3 
4,4 

 
1,7 

 61 Утримано із заробітної плати: 
прибутковий податок 
до Пенсійного фонд (див. оп. 4, 39, 49) 
аліменти Кузнєцова А. П. 

 
157,0 

9,2 
20,4 

 62 Нараховано допомогу у зв’язку з тимчасовою  
непрацездатністю 

  
18,0 

 63 Нараховано збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів 
торгівлі 

60,0 
 

 64 Зроблено відрахування за рахунок прибутку, що залишився в 
розпорядженні підприємства: 
на збільшення статутного капіталу 
на забезпечення майбутніх витрат і платежів 
на формування резервного капіталу 

 
 

500,0 
200,0 
300,0 

 65 Видано Степанову А. Д. путівку, 70 % її вартості  
списано за рахунок прибутку звітного періоду 

 
105,0 

 66 Нараховано дитячому будинку “Юність” за рахунок прибутку 180,0 
 67 Списано на фінансові результати: 

результати іншої звичайної діяльності (див. оп. 6) 
інші прибутки від звичайної діяльності (див. оп. 26) 
втрати від списання необоротних активів (див. оп. 3–5) 
інші витрати звичайної діяльності: 
матеріальна допомога за рахунок прибутку  
(див. оп. 27) 
штраф за несвоєчасне розвантаження вагонів  
(див. оп. 36) 

 
15,2 
0,1 

19,8 
 
 

400 
 

200 
 68 Нараховано податок з прибутку за ставкою 30 %  

(беруть оподатковуваний прибуток, рахунок 79).  
Суму визначте 
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Закінчення табл. 7 
1 2 3 

 69 Відображено різницю в сумі податку з прибутку за по-
датковим і бухгалтерським обліком. Суму визначте 

 

 70 Відображено кінцевий фінансовий результат (закриття раху-
нка 79 “Фінансові результати”). Суму визначте 

 

  Разом по журналу  
 

Таблиця 7.1.1 
До операції 8 

Відомість нарахування амортизації основних засобів за І кв. __ р. 
 

Но- 
 

Найменування  
Балансова Норма 

амортиза- 
Коефі-
цієнт, що  

Сума амо-
ртиза- 

мер 
групи 

групи основних засобів вартість  
основних 
засобів  
на 01.01 

ції на квар-
тал 

 (для пода-
ткового 
обліку) 

знижує су-
му аморти- 
зації*  

ції 
(гр.3 х  
х гр.4:  

:100 х гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
I Будинки споруджені, їх 

структурні компоненти  
і передатні пристрої 

  
 

1,25 % 

  

 II Автотранспорт і вузли до 
нього, меблі, побутові 
прилади, ЕОМ, телефони, 
інше офісне  
обладнання і приладдя 

  
 
 
 

6,25 % 

  

 III Будь-які інші основні фо-
нди, які не включені до 
гр. I і II, тобто машини й 
устаткування (силове, ро-
боче, підій-мальне та ін.), 
витрати на придбання і 
вирощування багаторіч-
них насаджень до початку 
плодоношення, придбання 
племінної худоби, капіта-
льні витрати на по-
ліпшення земель 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,75 % 

  

  Разом     
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*На 2001 р. не визначено. 
Таблиця 7.1.2 
До операції 9 

Розрахунок витрат на ремонт основних засобів,  
що підлягають віднесенню на валові витрати 

Балансова ва-
ртість основ-
них фондів на 

поча- 

Витрати на ремонт, 
що підлягають відне-
сенню на валові ви-

трати 

 Сума витрат на ремонт 
устаткування  
без ПДВ  

(див. оп. 1) 

Сума витрат  
на ремонт устатку-вання, 

що підлягає  
віднесенню 

ток року    Сума  
(гр. 1×гр. 2: 

:100) 

  на поліпшення  
основних засобів  

(гр. 4–гр. 3) 
1 2 3 4 5 

Таблиця 7.2.1 
До операції 17 

Відомість нарахування зносу малоцінних необоротних  
матеріальних активів (МНМА) за березень 200_ р. 

Передані  
в експлуатацію ма-

лоцінні  
необоротні  
матеріальні  
активи  

(МНМА), 
(див. оп. 14) 

 
Списані МНМА 

за місяць 
(див. оп. 15, 16) 

 
 

Разом  
(гр. 1 + гр. 2) 

 
Вартість кори-
сних матеріа-
лів від списа-
них МНМА 
(див. оп. 16) 

 
Сума  
зносу  

(гр. 3×50 %: 
:100) – гр. 4 

1 2 3 4 5 
     

Таблиця 7.4.1  
До операції 48 

Розрахунок середнього відсотка транспортно-заготівельних  
витрат і розподілу їх за видами виробів за березень 200_ р. 

№  
п/п 

Найменування показника Сума, 
грн. 

1 2  3 
 1 Залишок ТЗР на 1 березня  
 2 Сума ТЗР на матеріали, що надійшли в березні: 

(див. оп. 10–12) 
 

 3 Разом ТЗР (р. 1 + р. 2)  
 4 Залишок матеріалів на 1 березня  
 5 Надійшло матеріалів у березні 

(див. оп. 10–12) 
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Закінчення табл. 7.4.1 
1 2 3 
 6  Разом матеріалів (р. 4 + р. 5)  
 7  Середній відсоток ТЗР (р. 3 : р. 6×100) ≈ %  

 8  Витрачено матеріалів (див. оп. 40): 
а) на виготовлення столів 
б) на виготовлення стільців 

 

 9  Сума ТЗР на матеріали, витрачені на виготовлення: 
столів (р. 8а × р. 7 : 100) 
стільців (р. 8б × р. 7 : 100) 

 

 
Таблиця 7.4.2 
До операції 51 

Розподіл загальновиробничих витрат за видами готової продукції 
за березень 2000_ р. 

 
№ п/п

 
Найменування показника 

Одини-
ця ви-
мірю-
вання 

 
Сума 

 1 Сума загальновиробничих витрат (див. оборот за 
дебетом рах. 91 “Загальновиробничі  
витрати”) 

 
 

грн. 

 

 2 Заробітна плата робітників (див. оп. 39) разом грн.  
3 У т. ч. зайнятих виробництвом:   
  а) столів 

б) стільців 
грн. 
грн. 

 

4 Середній коефіцієнт витрат (р. 1 : р. 2)   
 5 Сума загальновиробничих витрат,  

що доводяться:  
на столи (р. 3а х р. 4) 
стільці (р. 3б х р. 4) 

грн. 
 

грн.  
грн. 
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Таблиця 7.4.3  
До операції 52 

МП “Схід”  
Відомість 

обліку витрат на виробництво за березень 200_ р. 
 

Номер Короткий зміст  Кт ра Дт рахунків (сума) 
опера-
ції 

операції хун- 
ків 

23  
столи 

23 сті-
льці 

91 

1 2 3 4 5 6 
Незавершене виробництво на 01.03  192,8 93,6  

8 Нараховано амортизацію  
основних засобів 

 
131 

   

9 Списано витрати на ремонт  
устаткування 

 
233 

   

17 Нараховано знос МНМА 132    
18 Знос МНМА, переданих в експлуата-

цію 
    

39 Нараховано зарплату 661    
40 Відпущено матеріали на виготовлен-

ня столів і стільців (за купі- 
вельними цінами) 

 
 

201 

   

41 Зроблено відрахування від суми за-
робітної плати згідно із законодавст-
вом: 

    

 до Пенсійного фонду 651    
 на обов’язкове соціальне  

страхування 
 

652 
   

 на соціальне страхування на випа-
док безробіття (до фонду  
зайнятості населення) 

 
 

653 

   

42 Нараховано за електроенергію 685    
43 Нараховано службі охорони за охо-

рону підприємства 
 

685 
   

44 Списано витрати на відрядження 372    
46 Нараховано за оренду виробничо-

побутових приміщень 
    

47 Нараховано за послуги: 
Міськводоканалу 
Міськтепломережі 
МП “Ремзавод” — за профілакти-
ку  устаткування 

 
685 
685 

 
685 
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Закінчення табл. 7.4.3 

1 2 3 4 5 6 
48 Списано ТЗР на витрачені  

матеріали 
 

201 
   

51 Списано загальновиробничі  
витрати 

 
91 

   

 Разом за березень     
 Залишок незавершеного виробництва 

на 1 квітня ___ р. (визначе-ний під 
час проведення інвентаризації) 

 
 
 

174,4 

 
 
 

103,4 

  

 Фактична собівартість готової про-
дукції (суму визначте) 

    

 
 
 

Таблиця 7.4.4  
До операції 52 

Розрахунок відхилень фактичної собівартості випущеної готової 
продукції від вартості її за обліковими цінами 

№ Найменування   Джерело  Сума, грн. 
п/п показника інформації столи стільці 
 1 Фактична собівартість випущеної 

продукції  
Відомість облі-
ку витрат на ви-
робництво 

  

 2 Вартість випущеної продукції за об-
ліковими цінами (див. оп. 49) 

Журнал реєст-
рації  

  

 3 Відхилення фактичної собівартості 
від облікової вартості  
(р. 1 – р. 2) 
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Аналітичні рахунки: 
 до синтетичного рахунка 26 “Готова продукція” 

Форма 1 

 
200_ р. 

 
Назва  
рахунка 

 
Розмір 

 
Сорт 

Одини- 
ця вимі-
рюван-
ня 

Плано-
ва ціна 

Код  
рахунка 

Проведення Зміст  Прибуток Видаток Залишок 
Дата Номер запису Кіль-

кість 
Сума Кіль-

кість 
Сума Кіль-

кість 
Сума 

  Залишок на 
01.03.200_  

      

         
         
         
  Разом       

 
до синтетичних рахунків 

 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками”, 
 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” 

 Форма 2 
200_ р. Назва рахунка Номер кар-

тки 
Код  

рахунка 
Проведення Зміст  

запису 
Дебет Кредит 

Дата Номер    
  Залишок на 01.03.200_    
     
  Оборот   
  Залишок на 01.04.200_   
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Розрахунок наявності власних оборотних коштів МП “Схід” 

 
 

Звітний період 
 

Пасив балансу 
 

Актив балансу 
Наявність вла-

сних 
оборотних 
коштів 

 Підсу-
мок 

розділу 
І 

Підсу-
мок 

розділу 
II 

Разом 
(гр.2+ 
+гр.3) 

Підсу-
мок 

розділу 
I 

 
Сума 

 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
На початок  
року 

      

На кінець звіт-
ного періоду 

      

 
Висновок: 
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