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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Предметом дисципліни «Облік в суміжних галузях» є особливості обліку
господарських засобів та джерел їх утворення в галузях будівництва, торгівлі,
автотранспорту, сільського господарства.
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета і завдання вивчення дисципліни є ознайомлення з синтетичним і
аналітичним обліком коштів, джерел їх утворення, господарських процесів в
будівельних та торгівельних організаціях, в сільськогосподарських та
автотранспортних підприємствах.
Завданнями, що повинні бути вирішені у процесі вивчення дисципліни:
засвоєння особливостей обліку в будівництві;
засвоєння особливостей обліку в торгівлі;
засвоєння особливостей обліку в сільському господарстві;
засвоєння особливостей обліку на автотранспорті;
своєчасне аналізування і використання законодавчо-нормативної
документації;
правильне і своєчасне заповнення первинної документації.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах
ринкової економіки та особливості його ведення в таких галузях народного
господарства, як будівництво, торгівля, сільське господарство, автотранспорт,
тому що ці галузі в найбільшій мірі пов’язані з харчовою промисловістю;
облік витрат, доходів, фінансових результатів та розрахунків з різними
дебіторами та кредиторами;
вміти:
організувати бухгалтерський облік на підприємстві відповідної галузі;
правильно оформити і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку
господарські операції;
визначити витрати, доходи, фінансовий результат діяльності
підприємства;
скласти бухгалтерську, податкову звітність відповідно чинного
законодавства;
маючи певні знання з фінансового обліку в промисловості студент
вивчивши теоретичні аспекти обліку в суміжних галузях та отримавши певні
практичні навички може не тільки працювати бухгалтером на підприємствах
харчової промисловості, а у суміжних галузях: торгівлі, сільському
господарстві, будівництві, транспорті;
у студентів значно розширюється можливість пропозицій на ринку праці
своїх послуг.
мати навички:
складати Кошторис доходів і витрат, облік витрат в будівельній галузі за
статтями і елементами, вивчають особливості обліку госпрозрахункових
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операцій бюджетними організаціями, а також розглядають особливості
бухгалтерського обліку в інших галузях народного господарства.
Опис навчальної дисципліни наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість
кредитів – 5,0
Модулів –1
Змістових
модулів – 2
Індивідуальне
завдання
контрольна
робота (з.ф.н.),
( с.ф.н)
Загальна
кількість
годин: 180
години

Галузь знань,
спеціальність,
освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
заочна
Скорочена
навчання
форма
форма
навчання
навчання

Галузь знань
07 «Управління та
адміністрування»

вибіркова
Рік підготовки:
3-й

Спеціальність
071 «Облік і
оподаткування»

4-й

2-й

Семестр

6-й

8-й

4-й

Лекції
40 год.

Тижневих
годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 3
самостійної
роботи
студента – 6

Освітній ступінь:
бакалавр

6 год.
4 год.
Практичні, семінарські
20 год.
4 год.
2 год
Лабораторні
0 год.
0 год.
0 год.
Самостійна робота
120 год.
162 год.
166 год.
Індивідуальні завдання: год.
8 год
8 год
Вид контролю:
екзамен
екзамен
диф. залік
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Модуль І
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ
БУДІВЕЛЬНИХ ТА ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 1. Особливості обліку в будівельному виробництві.
Особливості будівельного виробництва і їх вплив на побудову обліку.
Організація обліку не титульних (тимчасових) споруд. Облік будівельних
матеріалів, конструкцій, деталей. Порядок обліку та списання заготівельноскладських витрат. Особливості обліку праці і заробітної плати та відрахувань
на неї. Витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів. Накладні
витрати, їх облік. Порядок розподілення їх між об’єктами калькулювання
монтажних та будівельних робіт. Зведений облік затрат будівельного
виробництва. Особливості нормативного методу обліку затрат і калькулювання
собівартості об’єкта. Документальне оформлення і порядок здачі виконаних
робіт замовнику і розрахунків з ним. Облік фінансових результатів діяльності в
будівництві
Література [1,4,5,6].
Тема 2. Особливості обліку в торгівлі.
Організація бухгалтерського обліку в торгівельних підприємствах. Облік
надходження товарів в торгівельні оптові підприємства. Облік реалізації
товарів зі складів оптових (торгівельно-посередницьких) підприємств. Облік і
реалізація товарів придбаних на умовах комісії. Облік надходження і реалізації
товарів в роздрібних торгівельних підприємствах. Облік реалізації товарів в
кредит. Торгівельна націнка на товари. Порядок її розподілу між реалізованими
товарами і залишком їх на складі. Списання торгівельних націнок (знижок), що
відносяться на реалізовані товари. Кошти в дорозі, їх відображення в
бухгалтерському обліку. Облік податку на додану вартість і акцизного збору в
торгівельних підприємствах. Визначення доходу витрат при реалізації товарів.
Облік витрат збуту, порядок їх розподілу і списання. Облік фінансових
результатів діяльності торгівельних підприємств.
Література [1,4,5,6].
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСВІ ТА НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Тема 3. Особливості обліку в сільському господарстві.
Технологічні
особливості
та
організація
виробництва
в
сільськогосподарських підприємствах і їх вплив на бухгалтерський облік. Облік
затрат і калькулювання собівартості продукції сільського господарства.
Документальне оформлення і облік надходження і витрат продукції
рослинництва і тваринництва. Облік праці і заробітної плати. Особливості
обліку витрат по формуванню основного стада (основних засобів) і джерел їх
фінансування. Облік довгострокових і поточних біологічних активів. Облік
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реалізації
продукції.
Облік
фінансових
результатів
сільськогосподарських підприємств за звітний період.
Література [1,4,5,6].

діяльності

Тема 4. Особливості обліку на автомобільному транспорті.
Задачі організації бухгалтерського обліку на автомобільному транспорті.
Особливості обліку матеріальних цінностей (палива, запасних частин). Облік
витрат на технічне обслуговування і ремонт, їх розподілення між об’єктами
калькуляції. Особливості обліку операцій з квитками і виручки від їх продажу в
пасажирському автотранспорті. Облік витрат на експлуатацію транспорту і
калькулювання собівартості перевезень. Доходи від виконання послуг.
Фінансові результати діяльності підприємств.
Література [1,4,5,6].
3. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Структура навчальної дисципліни представлена в таблиці 2.
Таблиця 2
Теми практичних занять
№

Назва теми

1.

Практична робота 1,2,3
Особливості обліку в будівельному виробництві
Практична робота 3,4,5 Особливості обліку в
торгівлі
Практична робота 6,7,8
Особливості обліку в сільському господарстві
Практична робота 9,10
Особливості обліку на автомобільному транспорті
Всього годин

2.
3.
4.

Кількість годин
Денна Заочна скорочена
форма форма
форма
5
1
0,5
6

1

0,5

5

1

0,5

4

1

0,5

20

4

2

4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ ТА ЕКЗАМЕНУ
1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах будівельного
виробництва.
2. Особливості обліку праці і заробітної плати в будівельному виробництві.
3. Облік будівельних матеріалів, конструкцій і деталей.
4. Облік не титульних споруд в будівництві.
5. Облік накладних витрат у будівництві.
6. Обліку витрат і калькулювання собівартості об’єкта в будівництві.
7. Облік здачі об’єктів замовнику і визначення фінансових результатів
діяльності будівельної організації.
8. Визначення доходу, що оподатковується податком на прибуток
відповідно чинного законодавства.
9. Особливості бухгалтерського обліку в торгівельних організаціях.
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10. Облік оптового товарообігу.
11. Облік роздрібного товарообігу.
12. Облік товарів на складах і в торгівлі.
13. Особливості обліку тари.
14. Облік витрат обігу.
15. Облік розрахунків з покупцями та постачальниками товарів.
16. Документальне оформлення надходження, руху та продажу товарів.
17. Облік товарів проданих в кредит.
18. Облік товарів проданих в комісійній торгівлі.
19. Визначення середнього відсотка та суми націнки.
20. Фінансові результати діяльності торгівельних організацій.
21. Технологічні особливості сільського господарства та їх вплив на
організацію бухгалтерського обліку.
22. Облік побічної сільськогосподарської продукції.
23. Облік затрат по статтям і економічним елементам в сільському
господарстві.
24. Особливості обліку затрат і калькулювання фактичної собівартості
продукції рослинництва.
25. Особливості обліку основних засобів та реалізації продукції в
сільському господарстві.
26. Визначення
фінансових
результатів
сільськогосподарського
підприємства.
27. Особливості обліку витрат на технічне обслуговування і технічний
ремонт рухомого складу АТП.
28. Облік виробничих запасів (палива) на автомобільному транспорті.
29. Облік запасних частин та агрегатів в АТП.
30. Облік капітального ремонту рухомого складу АТП.
31. Облік витрат на експлуатацію автомобільного транспорту і
калькулювання собівартості перевезень. Одиниці калькулювання.
32. Облік виручки від продажу квитків на автотранспорті.
33. Облік доходів від експлуатації автотранспорту і визначення
фінансових результатів.
5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Студенти заочної форми навчання з дисципліни «Облік в суміжних
галузях». Виконують одну контрольну роботу, що складається з теоретичних та
практичних питань. В кожному з теоретичних питань студент повинен подати
матеріал в доступній формі з дисципліни. В кожному з практичних – мають
бути подані розрахунки з господарських операцій, зроблена кореспонденція
рахунків по кожній з них, і названі первинні документи.
За всіма господарськими операціями пропонується складати «журнал
господарських операцій» за наступною формою:
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Журнал господарських операцій
за ________ місяць
№ за
порядком

Короткий зміст господарської
операції.

1.

Надійшли на поточний рахунок
кошти від покупця.

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
311
361

сума

Первинний
документ

5 000

Виписка
банку.

2.

Крім того враховуючи залишки коштів за балансовими рахунками на
початок місяця (таб. 1) і дані господарських операцій за місяць, необхідно
визначити фінансовий результат діяльності підприємства за місяць, нарахувати,
визначити суму податку на додану вартість, що належить сплатити до бюджету
(відшкодувати з бюджету) та скласти оборотно-сальдову відомість, що може
бути використана для заповнення балансу підприємства.
Залишки на балансових рахунках станом на 31 _______ 20__р.
Балансовий рахунок
Основні засоби (10)
Знос необоротних активів (131)
Знос тимчасових споруд (133)
Виробничі запаси (201)
Зворотна тара (284)
Товари (28)
Націнка (285)
Поточні біологічні активи (21)
Незавершене виробництво (23)
Сільськогосподарська продукція (27)
Каса (301)
Поточний рахунок (311)
Статутний капітал (40)
Нерозподілений прибуток (44)
Розрахунки з постачальниками (63)
Адміністративні витрати (92)
Витрати збуту (93)

Сума, грн..
60 000
8 600
1 500
45 000
14 000
250 000
100 000
42 000
24 400
30 000
10 000
180 000
450 000
28 000
115 300
32 000
26 000

Виконання кожного завдання починається з написання його умови та
вихідних даних. Завдання викладене у 100 варіантах. Студент виконує варіант,
який відповідає останнім двом цифрам його залікової книжки.
Наприкінці контрольної роботи слід навести список використаної
літератури, інструктивних матеріалів, поставити свій підпис та дату виконання
контрольної роботи.
Контрольна робота, що не відповідає варіанту, повертається студенту без
перевірки і не зараховується.
У процесі виконання контрольної роботи студенти можуть звертатися за
консультацією до викладачів кафедри.
Контрольна робота повинна бути подана на кафедру для перевірки не
пізніше ніж за 20 днів до початку сесії.
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Варіант 1
1. Облік роздрібного товарообігу.
2. Які первинні документи виписуються на товар, який прийнятий в
комісійну торгівлю (куди вони передаються і що в них зазначається)?
3. Особливості обліку оплати праці в будівельних організаціях.
4. Які
особливості
при
визначенні
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції?
5. Як ведеться аналітичний облік талонів на автотранспорті.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення по відповідних
господарських операціях
- На будівництво не титульної споруди витрачені будівельні матеріали
вартістю 1200 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на її будівництві в
сумі 2000 грн.
- Проведені нарахування на заробітну плату.
- Складений акт на введення в дію нетитульної споруди і нараховано
знос.
7.
Задача.
Зробити бухгалтерські проведення по відповідних
господарських операціях
- По документах постачальника повинен надійти товар вартістю 11400
грн з ПДВ
- Фактично отримано товару на суму 9000 грн.
Варіант 2
1. Облік продажу товарів у кредит .
2. Які документи необхідні для будівництва основного об’єкта?
3. Особливості обліку основних засобів у сільському господарстві.
4. На яких рахунках обліковуються паливно-мастильні матеріали (по
групах) та запасні частини?
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення по відповідних
господарських операціях
- Нестача при надходженні товарів від постачальника становить 2 400
грн.
- Нестача погашається товарами.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення по відповідних
господарських операціях
- Фактична собівартість об’єкта будівництва становить 18 300 грн.
- Об’єкт переданий замовнику за вартістю 22 500 грн.
Варіант 3
1. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
2. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
3. Охарактеризувати вартості об’єкта будівництва.
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4. Які спеціальні рахунки використовуються в обліку сільського
господарства?
5. На підставі яких первинних документів та які бухгалтерські
проведення робляться при надходженні та видачі запасних частин на
автотранспорті.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Від замовника отримані авансові платежі на суму 180 000 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим будівництвом
основного об’єкта в сумі 15 000 грн., проведені відрахування згідно чинного
законодавства.
- Передані будівельні матеріали на будівництво об’єкта 50 000 грн.
7 Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Готівка від реалізації товарів в сумі 9 000 грн здана в банк касиром.
- Списана торгова націнка в сумі 500 грн.
Варіант 4
1. На підставі якого документу списується не титульна споруда; яким
чином ця господарська операція відображається в обліку?
2. Яким чином у податковій накладній відображається «зворотна тара»?
3. Коли визначається фактична собівартість сільськогосподарської
продукції? Як її відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, якщо вона
нижча за планово-розрахункову ціну, або вища.
4. Назвіть одиниці калькулювання в транспорті.
5. Задача. Назвати первинні документи і зробити бухгалтерські
проведення враховуючи наступні господарські операції:
- Фактична собівартість виконання автопослуг – 22 800 грн.
- Адміністративні витрати – 4 800 грн з ПДВ надані сторонніми
організаціями.
- Виручка, отримана від реалізації цих послуг 42 000 грн з ПДВ.
6. Задача. Від постачальника отримані товари за ціною 18 000 грн. з ПДВ
і продані оптом за 24 000 з ПДВ, що надійшли на поточний рахунок.
Варіант 5
1. Різновидність оптового та роздрібного товарообігу. Який рахунок
використовується для обліку товарів у торгівлі?
2. Особливості обліку оплати праці в будівельних організаціях.
3. Як
обліковуються
фінансові
результати
діяльності
сільськогосподарського підприємства?
4. Розподілення витрат по технічному обслуговуванню і ремонту
рухомого складу.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
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- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві
основного об’єкта в сумі 6 000 грн.
- Нарахування на заробітну плату складають 1 320 грн.
- Передані в експлуатацію МШП вартістю 120 грн., будівельні
матеріали – 4 800 грн.
- Визначити собівартість об’єкта будівництва.
6. Задача. Визначити % і суму націнки, якщо:
Сальдо товарів на початок звітного періоду 100 000 грн.
Дебетовий оборот товарів 400 000 грн.
Сальдо націнки на початок періоду 10 000 грн.
Націнка протягом звітного періоду 45 000 грн.
Варіант 6
1. Як ведеться аналітичний облік товарів? Первинні документи при
надходженні товарів від постачальника.
2. Які первинні документи при продажу товарів у комісійній торгівлі
використовуються, що в них зазначено? Термін реалізації товарів на комісії.
3. Особливості обліку нетитульних споруд у будівництві.
4. Які особливості обліку нарахування оплати праці в сільському
господарстві?
5. Якими первинними документами оформляється надходження квитків
на автопідприємство та їх видача підзвіт.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- В роздрібній торгівлі реалізовані товари вартістю 9 000 грн. з ПДВ
- Націнка 3 000 грн.
7. Задача: Реалізовані квитки номінальною вартістю 20 000 грн. Реальна
вартість їх 2 400 грн. з ПДВ.
Варіант 7
1. Продаж товарів у кредит.
2. Як комісіонер нараховує ПДВ?
3. Які документи складаються при здачі об’єкта будівництва замовнику.
4. Особливості визначення фактичної собівартості сільськогосподарської
продукції.
5. Як обліковується виручка від реалізації проданих квитків на
автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Надійшли товари від постачальника на загальну суму 18 000 грн з
ПДВ.
- Зроблена націнка в сумі 6 000 грн.
- Зворотна тара, в якій надійшли товари складає 1 200 грн.
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7. Задача.. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Фактична собівартість молока зменшується на вартість гною
(органічних добрив) 200 грн та приплоду по ціні 600 грн.
- Органічні добрива використані в рослинництві.
Варіант 8
1. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
2. Як розраховується % і сума націнки за звітний період? Бухгалтерське
проведення при списанні націнки.
3. Які документи необхідні для будівництва основного об’єкта?
4. Облік витрат на експлуатацію транспорту.
5. Задача. Визначити фінансові результати діяльності торгівельної
організації, якщо витрати на організацію і проведення торгівлі складають 7 000
грн; реалізований товар, що надійшов від постачальника за 24 000 грн. з ПДВ.
Сума реалізації, що надійшла на поточний рахунок 42 000 грн. з ПДВ.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
Від постачальника отриманий автомобіль вартістю 90 000 грн. з ПДВ,
кошти за який перераховані з поточного рахунку.
Варіант 9
1. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
2. Що зазначено у квитанції та куди вона передається при продажу
товарів у комісійній торгівлі?
3. Як в обліку будівельних організацій групуються матеріали, та яке бух.
проведення при передачі матеріалів та виготовлення інших будівельних
конструкцій?
4. Облік фінансових результатів діяльності сільськогосподарського
підприємства.
5. Назвати статті витрат, які збираються на 91 і 92 рахунках при обліку
витрат на автотранспорті.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Покупцеві відвантажені товари, вартість яких складає 21 000 грн, що
надійшли від постачальника за сумою 18 000 грн з ПДВ.
- Націнка 6 000 грн.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення при:
Поповнення робочих та продуктивних тварин, що знаходяться на
підгодівлі по фактичній собівартості таких тварин 5 800 грн.
Варіант 10
1. Які особливості обліку при продажу товарів в кредит?
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2. Первинні документи при надходженні товарів від постачальника в
торгівлю (бух. проведення). Які документи виписуються у разі нестачі товарів
(бухгалтерські проведення).
3. На підставі яких первинних документів відображається надходження
та витрачання матеріалів, які зберігаються під відкритим небом? Бух.
проведення при оприбуткуванні матеріалів попутного видобутку.
4. Особливості обліку оплати праці в сільському господарстві.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Вартість нетитульної споруди, що вводиться в експлуатацію 2 000 грн.
- Нарахований знос на вартість нетитульної споруди в сумі 1 000 грн.
- Після закінчення будівництва нетитульна споруда списана і
оприбутковані матеріали на суму 50грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Постачальникові оплачена вартість товарів з ПДВ 12 000 грн
(попередня оплата)
- Товари на підставі товарно-транспортної накладної оприбутковуються
на склад.
Варіант 11
1. Як розраховується % і сума націнки за звітний період? Бухгалтерське
проведення при списанні націнки.
2. Що відбувається при знятті товарів з реалізації у комісійній торгівлі?
Як комісіонер нараховує ПДВ?
3. Охарактеризувати вартості об’єкта будівництва.
4. Особливості обліку основних засобів у сільському господарстві.
5. Як ведеться аналітичний облік талонів на паливо на автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Фактична собівартість об’єкта будівництва становить 18 300 грн.
- Об’єкт переданий замовнику за вартістю 36 000 грн. з ПДВ.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Реалізовані товари в роздрібній торгівлі вартістю 18 000 грн, що
надійшли від постачальника за ціною 13 200 грн. з ПДВ.
- Націнка становить 7 000 грн.
Варіант 12
1. Які первинні документи виписуються на товар, який прийнятий в
комісійну торгівлю ( куди вони передаються і що в них зазначається)?
2. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
3. Особливості обліку оплати праці в будівельних організаціях.
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4. Розподілення витрат по технічному обслуговуванню і рухомому
складу.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Собівартість нетитульної споруди 3 600 грн.
- Нарахований знос на нетитульну споруду в сумі 1 800 грн.
- Передані буд. матеріали для будівництва основного об’єкта в сумі
15 000 грн.
- Оприбутковані матеріали попутного видобутку в сумі 200 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Готівка в сумі 9 000 грн з ПДВ, що надійшла від реалізації послуг
передано інкасаторові.
- Собівартість послуг 5 400 грн.
Варіант 13
1. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
2. Особливості роздрібного товарообігу.
3. Які документи необхідні для будівництва основного об’єкта?
4. Які
особливості
визначення
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції?
5. На підставі яких первинних документів та які бух. проведення
робляться при надходженні та видачі запасних частин?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві
основного об’єкта в сумі 6 000 грн.
- Нарахування на заробітну плату складають 1 320 грн.
- Передані в експлуатацію МШП вартістю 120 грн.,
- Передані будівельні матеріали для будівництва основного об’єкта
вартістю 50 000грн.
- Від замовника на поточний рахунок надійшло 150 000грн. з ПДВ.
- Визначити собівартість об’єкта будівництва з урахуванням
незавершеного будівництва і фінансовий результат.
Варіант 14
1. Як виписується податкова накладна та як ведуться розрахунки по
зворотній тарі (бух. проведення при надходженні та поверненні тари)?
2. Особливості продажу товарів у кредит .
3. Первинні документи по надходженню будівельних матеріалів на
будівельний майданчик та при передачі їх на будівництво (бухгалтерські
проведення).
4. Особливості сільського господарства як галузі.
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5. На яких рахунках обліковуються паливно-мастильні матеріали (по
групах) та запасні частини?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- На будівництво нетитульної споруди витрачені будівельні матеріали
вартістю 2 400 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на її будівництві в
сумі 2 000 грн.
- Проведені нарахування на заробітну плату.
- Складений акт на введення в дію нетитульної споруди та нараховано
знос 50%.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення при:
Поповненні робочих та продуктивних тварин, що знаходяться на
відгодівлі по фактичній собівартості таких тварин 4 000 грн.
Варіант 15
1. Що зазначено у квитанції та куди вона передається при продажу
товарів у комісійній торгівлі?
2. Різновидність оптового та роздрібного товарообігу. Який рахунок
використовується для обліку товарів у торгівлі?
3. Особливості будівельної галузі та їх вплив на організацію обліку.
4. Які особливості обліку нарахування заробітної плати в сільському
господарстві?
5. Як обліковується виручка від реалізації проданих квитків на
автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- По документах постачальника повинен надійти товар вартістю 18 000
грн з ПДВ.
- Фактично отриманий товар на суму 15 000 грн. з ПДВ.
- Нестача погашена грошовими коштами, що надходять на поточний
рахунок від постачальника.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нарахований знос на вартість нетитульної споруди в сумі 1 200 грн.
(фактична собівартість її 2 400грн.)
- Після закінчення будівництва нетитульна споруда списана і
оприбутковані матеріали на суму 160 грн.
Варіант 16
1. Первинні документи при надходженні товарів від постачальника в
торгівлю (бух. проведення). Які документи виписуються у разі нестачі товарів
(бухгалтерські проведення).
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2. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
3. Які документи складаються при введенні об’єкта в експлуатацію?
4. Як
обліковуються
фінансові
результати
діяльності
сільськогосподарського підприємства?
5. Як ведеться аналітичний облік талонів на автотранспорті?
6. Задача. Визначити % та суму націнки, якщо:
Сальдо товарів на початок звітного періоду 20 000 грн.
Сальдо націнки на початок періоду 5 000 грн.
Націнка протягом звітного періоду 20 000 грн.
Дебетовий оборот товарів 60 000 грн.
Реалізовані товари на суму 54 000 грн. (без відображення розрахунків в
журналі господарських операцій)
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
Витрати на тваринницьку продукцію, молоко за місяць складають 12 000
грн. Крім того оприбутковані: органічні добрива (гній) і приплід по ринковій
ціні відповідно 1 500грн. і 2 600грн. Молоко оприбутковано і реалізовано
покупцеві за ціною 24 000 грн з ПДВ, кошти надійшли на поточний рахунок.
Варіант 17
1. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
2. Як комісіонер нараховує ПДВ? Що відбувається при знятті товарів з
реалізації у комісійній торгівлі?
3. Як в обліку будівельних організацій групуються матеріали, та яке бух.
проведення при передачі матеріалів та виготовлення інших будівельних
конструкцій?
4. Особливості обліку основних засобів у сільському господарстві.
5. Облік витрат на експлуатацію транспорту.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Від замовника отримані авансові платежі на суму 150 000 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим будівництвом
основного об’єкта в сумі 14 000 грн.
- Нарахування на заробітну плату становлять 3 080 грн.
- Передані будівельні матеріали на будівництво об’єкта в сумі 80 000
грн.
- Визначити собівартість об’єкта що переданий замовнику.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Постачальникові оплачена вартість товарів з ПДВ 18 000 грн
(попередня оплата)
- Товари на підставі товарно-транспортної накладної оприбутковуються
на склад та нараховується націнка в сумі 9 000грн.
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Варіант 18
1. Яким чином звітується виконроб перед бухгалтерією про рух
будівельних матеріалів на будівництві об’єкта в кінці звітного періоду?
2. На підставі якого первинного документу і як оприбутковуються
товари, що надходять від постачальника, якщо торгівельна організація не є
платником ПДВ, а постачальник – платник ПДВ?
3. Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються тільки в
сільському господарстві?
4. Як
відображається
надходження
рухомого
складу
на
автопідприємство?
5. Задача. Від замовника на поточний рахунок генпідрядника надійшло
42 000 грн з ПДВ. 5 400 грн з ПДВ перераховано субпідряднику за виконані
роботи по об’єкту. Визначити фінансовий результат , урахувавши незавершене
виробництво на початок місяця.
6. Задача. Нарахувати оплату за 5 днів тимчасової непрацездатності,
якщо заробітна плата за 6 місяців складає 41 500 грн. Режим роботи 5 днів на
неділю.
Варіант 19
1. Як ведеться облік товарів у комісійній торгівлі?
2. Як виписується податкова накладна та як ведуться розрахунки по
зворотній тарі (бух. проведення при надходженні та поверненні тари)?
3. Особливості обліку нетитульних споруд у будівництві.
4. Особливості
при
визначенні
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції?
5. Назвати статті витрат, які збираються на 91 і 92 рахунках при обліку
витрат на автотранспорті.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нестача при надходженні товарів від постачальника становить 2 400
грн.
- Нестача погашається товарами.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Вартість товару, що проданий у кредит 1 200 грн. з ПДВ.
- Проданий на 6 місяців.
- Націнка – 300 грн.
- Сплачено 50% - 600 грн.
- Нараховані відсотки в сумі 72 грн.
Варіант 20
1. Як ведеться аналітичний облік товарів в оптовій торгівлі? Первинні
документи при надходженні товарів від постачальника.
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2. Що відбувається при знятті товарів з реалізації у комісійній торгівлі?
Первинні документи при уцінці товарів на комісії.
3. Особливості обліку оплати праці в будівництві.
4. Як
обліковуються
фінансові
результати
діяльності
сільськогосподарського підприємства?
5. Якими первинними документами оформляється надходження квитків
на автопідприємство та видача їх водіям та кондукторам.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Фактична собівартість об’єкта будівництва становить 18 300 грн.
- Об’єкт переданий замовнику за вартістю 36 000 грн. з ПДВ. Кошти
надійшли на поточний рахунок.
7. Задача. Оприбуткована продукція сільського господарства за ціною
25 500 грн. і реалізована покупцю за ціною 42 000 грн з ПДВ. В кінці року
фактична собівартість її складає 22 000 грн.
Варіант 21
1. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
2. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
3. Які
особливості
визначення
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції?
4. На підставі яких первинних документів та які бух. проведення
робляться при надходженні та видачі запасних частин на ремонти рухомого
складу.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Собівартість нетитульної споруди 3 600 грн.
- Нарахований знос на нетитульну споруду в сумі 1 800 грн.
- Передані буд. матеріали для будівництва основного об’єкта в сумі
12 000 грн.
- Оприбутковані матеріали попутного видобутку в сумі 100 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Готівка в сумі 1 200 грн. з ПДВ здана в банк касиром за реалізовані
товари.
- Списана торгова націнка в сумі 600 грн.
Варіант 22
1. Особливості продажу товарів у кредит .
2. Які первинні документи виписуються на товар, який прийнятий в
комісійну торгівлю (куди вони передаються і що в них зазначається)?
3. Особливості сільського господарства як галузі.
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4. Розподілення витрат по технічному обслуговуванню і ремонту
рухомого складу.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Реалізовані товари в роздрібній торгівлі вартістю 12 000 з ПДВ, кошти
надійшли в касу.
- Націнка становить 6 000 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Від замовника отримані авансові платежі на суму 45 000 грн. з ПДВ
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим будівництвом
основного об’єкта в сумі 11 400 грн.
- Нарахування на з/п згідно чинного законодавства.
- Передані будівельні матеріали на будівництво об’єкта в сумі 6 000 грн.
- Визначити собівартість об’єкта та фінансовий результат від виконаних
послуг.
Варіант 23
1. Первинні документи при надходженні товарів від постачальника в
торгівлю (бухгалтерські проведення). Які документи виписуються у разі нестачі
товарів (бухгалтерські проведення).
2. Як розраховується % і сума націнки за звітний період? Бухгалтерське
проведення при списанні націнки.
3. Особливості будівельної галузі та їх вплив на організацію обліку.
4. Особливості обліку основних засобів у сільському господарстві.
5. Як ведеться аналітичний облік талонів на автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- - Фактична собівартість об’єкта будівництва становить 120 000 грн.
- Об’єкт переданий замовнику за вартістю 150 000 грн. з ПДВ , що
надійшли на поточний рахунок.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Фактична собівартість молока 14 000грн. зменшується на вартість
гною (органічних добрив) 200 грн.
- приплоду по ціні 600 грн.
- Органічні добрива використані в рослинництві.
Варіант 24
1. Що відбувається при знятті товарів з реалізації у комісійній торгівлі?
Первинні документи при уцінці товарів на комісії.
2. Різновидність оптового та роздрібного товарообігу. Який рахунок
використовується для обліку товарів у торгівлі?
3. Особливості обліку нетитульних споруд у будівництві.
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4. Які особливості обліку нарахування заробітної плати в сільському
господарстві?
5. На яких рахунках обліковуються паливно-мастильні матеріали (по
групах) та запасні частини?
6. Бухгалтерські проведення при реалізації товарів в комісійній торгівлі.
7.
Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Постачальникові оплачена вартість товарів з ПДВ 18 000 грн.
(попередня оплата)
- Товари на підставі товарно-транспортної накладної оприбутковуються
на склад.
- Зроблена націнка в сумі 6 000 грн.
- Всі товари реалізовані оптом за ціною 21 000 з ПДВ.
Варіант 25
1. Як виписується податкова накладна та як ведуться розрахунки по
зворотній тарі (бух. проведення при надходженні та поверненні тари)?
2. Як ведеться облік товарів у комісійній торгівлі?
3. Як в обліку будівельних організацій групуються матеріали, та яке бух.
проведення при передачі матеріалів та виготовлення інших будівельних
конструкцій?
4. Як і коли визначаються фактичні фінансові результати діяльності
сільськогосподарського підприємства?
5. Як обліковується виручка від реалізації проданих квитків на
автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- По документах постачальника повинен надійти товар вартістю 9 000
грн з ПДВ.
- Фактично отриманий товар на суму 6 000 грн.
- Нестача погашена грошовими коштами.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Вартість товару, що проданий у кредит 12 000 грн. з ПДВ.
- Проданий на 6 місяців.
- Націнка – 3 000 грн.
- Сплачено 50% - 6 000 грн. в касу.
- Нараховані відсотки в сумі 720 грн.
Варіант 26
1. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
2. Особливості обліку оплати праці в будівельних організаціях.
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3. Які особливі рахунки використовуються в обліку в сільському
господарстві?
4. Облік витрат на експлуатацію транспорту.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Собівартість нетитульної споруди 3 000грн.
- Нарахований знос на вартість споруди в сумі 1 500 грн.
- Передані будівельні матеріали для будівництва основного об’єкта в
сумі 18 000 грн.
- Нарахована заробітна плата в сумі 7 000 грн.
- Проведені нарахування на заробітну плату згідно чинного
законодавства.
- Списаний знос нетитульної споруди.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Покупцеві відвантажені товари, вартість яких складає 30 000 грн. з
ПДВ.
- Націнка 6 000 грн.
Варіант 27
1. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
2. На підставі яких первинних документів відображається надходження
та витрачання матеріалів, які зберігаються під відкритим небом? Бух.
проведення при оприбуткуванні матеріалів попутного видобутку.
3. Особливості визначення фактичної собівартості сільськогосподарської
продукції.
4. Як ведеться аналітичний облік талонів на автотранспорті?
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Сальдо товарів на початок звітного періоду 3 000 грн.
- Сальдо націнки на початок періоду 600 грн. Надійшли товари від
постачальника на суму 24 000 грн. з ПДВ.
- Націнка протягом звітного періоду 16 000 грн.
- Дебетовий оборот товарів 36 000 грн. з ПДВ
- Реалізовані товари на суму 54 000 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- На будівництво нетитульної споруди витрачені будівельні матеріали
вартістю 1200 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на її будівництві в
сумі 1 200 грн.
- Проведені нарахування на заробітну плату.
- Складений акт на введення в дію нетитульної споруди і нарахований
знос 100%.
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Варіант 28
1. На якому рахунку відображаються витрати на об’єкт капітального
будівництва в БМО для власних потреб?
2. Як відобразити в обліку витрати, пов’язані з організацією і продажем
товарів?
3. На які основні засоби сільськогосподарського призначення не
нараховується знос?
4. Назвіть одиниці калькулювання на авто підприємстві.
5. Як відображається вартість тари у податковій накладній?
6. Задача. Від постачальника отримані товари за вартістю 36 000 грн. з
ПДВ. Вартість зворотної тари 4 600 грн. Зроблена націнка 9 000 грн. Витрати
обігу складають 2 400 грн. Назвати первинні документи і зробити бухгалтерські
проведення.
7. Задача. Первісна вартість автомобіля 30 000 грн. Сума зносу 6 000 грн.
на 1.01.200_ р. Проведений капітальний ремонт, на який затрачені власні
матеріальні цінності на суму 11 600 грн. нарахована заробітна плата 2 500 грн. і
проведені нарахування згідно чинного законодавства. Автомобіль введений в
експлуатацію. Операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку,
врахувавши чинне законодавство.
Варіант 29
1. Як розраховується % і сума націнки за звітний період? Бухгалтерське
проведення при списанні націнки.
2. Особливості роздрібного товарообігу.
3. Які документи необхідні для будівництва основного об’єкта?
4. Особливості сільського господарства як галузі, що впливають га
будову бухгалтерського обліку.
5. Написати бухгалтерські проведення при реалізації товарів в комісійній
торгівлі.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві
основного об’єкта в сумі 12 000 грн.
- Нарахування на заробітну плату складають 2 640 грн.
- Передані в експлуатацію МШП вартістю 1 200 грн., будівельні
матеріали – 24 800 грн.
- Визначити собівартість об’єкта будівництва і фінансові результати
якщо об’єкт реалізований за 54 000 грн. з ПДВ, що надійшли на поточний
рахунок.
Варіант 30
1. Як комісіонер нараховує ПДВ? Що відбувається при знятті товарів з
реалізації у комісійній торгівлі?
2. Особливості обліку оплати праці в будівництві.
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3. Як і коли визначаються фінансові результати діяльності
сільськогосподарського підприємства?
4. Якими первинними документами оформляється надходження квитків
на автопідприємство та видача їх в реалізацію.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення при:
Поповнення робочих та продуктивних тварин, що знаходяться на
відгодівлі по фактичній собівартості таких тварин 14 000 грн., якщо витрати
кормів 12 000 грн, заробітна плата 1 500 грн., нарахування на заробітну плату
330 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нарахований знос на вартість нетитульної споруди в сумі 3 000 грн.
- Після закінчення будівництва нетитульна споруда списана і
оприбутковані матеріали на суму 60грн.
- Витрати на будівництво нетитульної споруди: матеріали – 300 грн.,
заробітна плата – 2 000 грн., нарахування на заробітну плату – 440 грн., інші
витрати – 260 грн.
Варіант 31
1. Особливості сільського господарства та їх вплив на організацію
облікую
2. За рахунок чого покриваються витрати на організацію та проведення
торгівлі?
3. На якому рахунку збираються витрати по будівництву об’єкта у
генпідрядника?
4. На якому рахунку обліковується номінальна вартість квитків на
автотранспорті?
5. Задача. Реалізована сільськогосподарська продукція покупцеві за
ціною в 12 000 грн з ПДВ; планово-розрахункова ціна 8 700 грн, фактична
собівартість 7 800 грн. Визначити фінансові результати в момент реалізації, а
також в кінці звітного періоду. Зробити відповідні проведення.
6. Задача. Отримані від постачальника товари за ціною 24 000 грн. з
ПДВ. Продані за 30 000 грн з ПДВ. Визначити фінансові результати і зробити
відповідні проведення.
Варіант 32
1. На якому рахунку обліковується матеріальна вартість квитків на
автотранспорті?
2. На які основні засоби в сільському господарстві не нараховується
знос?
3. На підставі яких первинних документів нараховується заробітна плата
в будівництві?
4. На підставі яких документів виникають відносини між партнерами в
комісійній торгівлі?
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5. Задача. На будівництво нетитульної споруди витрачені будівельні
матеріали вартістю 5 000 грн.
- Нарахована заробітна плата в сумі 2 000 грн.
- Проведені нарахування на оплату праці відповідно чинного
законодавства.
- Нарахований знос 50% при введенні нетитульної споруди в
експлуатацію.
- Визначити фактичну собівартість нетитульної споруди і господарські
операції відобразити на рахунках бухобліку.
Варіант 33
1. Що означає титульний список?
2. Чим відрізняється роздрібна торгівля від оптової?
3. На якому рахунку відображаються витрати на вирощування та
відгодівлю тварин?
4. Як розрахувати суму націнки, що належить списати в кінці звітного
року?
5. На якому рахунку відображаються витрати технічного обслуговування
автотранспорту?
6. Задача. Витрати пов’язані з посадкою фруктового саду складають:
- вартість саджанців, що куплені у постачальника 6 000 грн. з ПДВ.
- нарахована заробітна плата працівникам в сумі 1 000 грн.
- проведені нарахування на оплату праці згідно чинного законодавства.
Зробити необхідні проведення в обліку.
7. Задача. Номінальна вартість квитків 100 000 грн, матеріальна – 8 400
грн. з ПДВ. Протягом звітного періоду продано квитків на суму 75 000 грн.
Зробити необхідні проведення в бухгалтерському обліку.
Варіант 34
1. За рахунок якого чинника покриваються витрати на організацію
роздрібної торгівлі?
2. На підставі яких первинних документів списуються будівельні
матеріали, що передаються на будівництво основного об’єкта?
3. На які основні засоби в сільському господарстві не нараховується
знос?
4. На якому рахунку відображаються витрати пов’язані з експлуатацією
автомобільного транспорту?
5. Яким документом оформляються відносини між замовником і
генпідрядником?
6. Задача. Реалізована сільськогосподарська продукція покупцеві за
ціною 8 400 грн з ПДВ. Планово-рохрахункова ціна за якою
сільськогосподарська продукція оприбуткована 5 400 грн., собівартість 6 250
грн. Визначити фінансовий результат в кінці звітного періоду.
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7. Задача. Прийнятий на комісію товар за ціною 1 200 грн, реалізований
за 1 320 грн. Визначити фінансовий результат.
Варіант 35
1. Назвіть основні особливості, що впливають на організацію
бухгалтерського обліку в сільському господарстві?
2. Які витрати покриваються за рахунок націнки?
3. На якому рахунку відображаються % за кредит, що буде надходити
на підприємство за товари продані в кредит?
4. Назвіть первинні документи і зробіть бухгалтерське проведення при
переведенні тварин з відгодівлі в основне стадо.
5. Назвіть різновидність технічного обслуговування автотранспорту.
6. Задача. Від замовника надійшла передоплата в сумі 12 000 грн.
Кошторисна вартість об’єкта 8 500 грн., фактична собівартість 8 600 грн.
Визначити фінансовий результат діяльності генпідрядника і зробити відповідні
бухгалтерські проведення.
7. Задача. Від постачальника на автопідприємство надійшло паливо
вартістю 12 000 грн. з ПДВ. Зробити бухгалтерські проведення.
Варіант 36
1. Назвіть основні особливості, що впливають на організацію
бухгалтерського обліку в торгівлі.
2. Які первинні документи постачальник повинен передати покупцю при
відвантаженні товарів.
3. Що є додатком до угоди між замовником і генпідрядником на
будівництво об’єкта?
4. По яким цінам знімається з обліку сільськогосподарська продукція в
момент реалізації?
5. Як розрахувати матеріальну вартість квитків, що належить зняти з
обліку в кінці звітного періоду?
6. Задача. Назвати первинні документи і зробити розрахунки і
бухгалтерські проведення, врахувавши наступні господарські операції:
проданий товар в кредит, вартістю 6 000 грн на 12 місяців під 24 % річних. В
касу сплачено 2 000 грн.
7. Задача. Нарахована заробітна плата продавцеві за місяць в сумі 2 000
грн. Зробити необхідні розрахунки і визначити суму заробітної плати , що
належить до видачі.
Варіант 37
1. Як ви розумієте кошторис?
2. Назвіть первинний документ на підставі якого товар зі складу
передають в торгівельну мережу.
3. На якому рахунку відображаються витрати пов’язані з покращенням
родючості земель?
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4. Що враховується бухгалтером при визначенні фактичних витрат
паливо-мастильних матеріалів на автотранспорті.
5. На якому рахунку відображається вартість товару, прийнятого на
комісію?
6. Задача. Назвати первинні документи і зробити розрахунки і
бухгалтерські проведення, врахувавши наступні господарські операції:
- товар реалізований покупцеві за ціною 1 200 грн з ПДВ.
- % націнка – 25.
- кошти від реалізації надійшли в касу підприємства.
7. Задача. Під час інвентаризації виявлена нестача товарів на суму 500
грн. Згідно рішення інвентаризаційної комісії вартість нестачі віднесено на
матеріально-відповідальну особу з урахуванням коефіцієнта інфляції – 1,1
коефіцієнта збільшення вартості товару згідно інструкції по проведенню
інвентаризації – 1,5 і ПДВ.
Варіант 38
1. Яким чином звітується виконроб перед бухгалтерією про рух
будівельних матеріалів на будівництві об’єкта в кінці звітного періоду?
2. На підставі якого первинного документу і як оприбутковуються
товари, що надходять від постачальника, якщо торгівельна організація не є
платником ПДВ, а постачальник – платник ПДВ?
3. Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються тільки в
сільському господарстві?
4. Як
відображається
надходження
рухомого
складу
на
автопідприємство?
5. Задача. Від замовника на поточний рахунок генпідрядника надійшло
147 000 грн з ПДВ. 54 000 грн з ПДВ перераховано субпідряднику за виконані
роботи по об’єкту. Визначити фінансовий результат , урахувавши незавершене
виробництво на початок місяця.
6. Задача. Нарахувати оплату за 5 днів тимчасової непрацездатності,
якщо заробітна плата за 6 місяців складає 11 500 грн. Режим роботи 5 днів на
неділю.
Варіант 39
1. Назвіть основні групи будівельних матеріалів.
2. На якому рахунку відображаються адміністративні витрати
торгівельної організації?
3. Назвіть основні статті калькуляції сільськогосподарської продукції.
4. Одиниці калькулювання автотранспортних послуг.
5. Задача.
Господарські
операції
відобразити
на
рахунках
бухгалтерського обліку; назвати первинні документи; визначити фінансовий
результат:
- собівартість виконаних послуг автотранспорту складає 8 650 грн.
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- кошти, що надійшли на поточний рахунок від замовників 7 200 грн з
ПДВ і від продажу квитків в касу 14 500 грн., які здані в банк на поточний
рахунок.
- заробітна плата працівників 4 000 грн., нарахування на оплату праці
згідно чинного законодавства, послуги інших організацій 2 400 грн з ПДВ, що
оплачені з поточного рахунку.
Варіант 40
1. На якому рахунку обліковуються будівельні матеріали ?
2. Які витрати обліковуються на 93 рахунку в торгівельній організації?
3. На підставі яких документів нараховується зарплата за погодинною
оплатою праці працівникам бригади на польових роботах ?
4. В яких одиницях обліковуються паливо-мастильні матеріали, якщо
підприємство використовує талони на ПММ?
5. Яким документом оформляється відносини між партнерами в
комісійній торгівлі?
6. Задача. Від постачальника отримані товари вартістю 15 000 грн з
ПДВ. Націнка 5 500 грн. Реалізовані за ціною 18 000 грн з ПДВ. Витрати на
організацію торгівлі, складаються з заробітної плати в сумі 2 000 грн,
нарахування на оплату праці згідно чинного законодавства та послуг
сторонньої організації в сумі 1 200 грн з ПДВ , що сплачена з поточного
рахунку.
Варіант 41
1. Яким чином звітується виконроб перед бухгалтерією про рух
будівельних матеріалів на будівництві об’єкта в кінці звітного періоду?
2. На підставі якого первинного документу і як оприбутковуються
товари, що находять від постачальника, якщо торгівельна організація не є
платником ПДВ, а постачальник – платник ПДВ?
3. Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються тільки в
сільському господарстві?
4. Як
відображається
надходження
рухомого
складу
на
автопідприємство?
5. Задача. Від замовника на поточний рахунок генпідрядника надійшло
120 000 грн з ПДВ. 54 000 грн з ПДВ перераховано субпідряднику за виконані
роботи по об’єкту. Визначити фінансовий результат , урахувавши незавершене
виробництво на початок місяця.
6. Задача. Нарахувати оплату за 5 днів тимчасової непрацездатності,
якщо заробітна плата за 6 місяців складає 11 500 грн. Режим роботи 5 днів на
неділю. Стаж роботи більше 8 років.
Варіант 42
1. Як обліковуються будівельні матеріали, якщо вони передані на
виготовлення будівельних конструкцій? Що є підставою для їх передачі?
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2. На якому рахунку обліковується націнка? Як вона впливає на баланс
підприємства?
3. Що є підставою для списання сільськогосподарської продукції при
реалізації?
4. На підставі якого первинного документу нараховується зарплата
водіям на підприємствах автотранспорту?
5. Задача. Товар проданий в кредит за ціною 12 000 грн з ПДВ. Націнка
4 500 грн. Кредит оформлений на 12 місяців; % - 12 річних. Куплений товар у
постачальника за ціною9 000 грн з ПДВ.
- Сплачено покупцем в касу підприємства 3 000 грн. Господарські
операції відобразити на рахунках бух. обліку. Визначити фінансові результати.
6. Задача. Директора будівельної організації направлено у відрядження
до Одеси на 7 днів. Видано з каси підзвіт 1 500грн., що отримані з банку.
Проїзд в обидва кінці 350 грн., добові – ?. Проживання в готелі 750 грн.
Варіант 43
1. На підставі якого документу визначаються результати інвентаризації?
2. Як і на підставі чого відображається нестача товарів, що надійшли від
постачальника.
3. Назвіть основні статті калькуляції продукції сільського господарства.
4. Основні положення організації обліку
на підприємствах
автотранспорту.
5. Задача. Назвіть первинні документи, зробіть бухгалтерські
проведення, врахувавши господарські операції:
- На будівництві битовки витрачені будівельні матеріали вартістю
11 400грн.
- Нарахована зарплата працівникам 2 000грн.
- Зроблені нарахування на оплату праці відповідно чинного
законодавства.
- Битовка введена в експлуатацію і нарахований 100 % знос.
6. Задача. Від постачальника отримано обладнання, що буде
використано на будівництво основного об‘єкта в сумі 60 000 грн. з ПДВ.
Варіант 44
1. Як відобразити на рахунках обліку результати інвентаризації
матеріалів (нестача)?
2. Що є підставою для передачі товарів зі складу у торгівельну мережу?
3. На яку сільськогосподарську продукцію при передачі не
нараховується ПДВ.
4. Як визначити і списати матеріальну вартість квитків?
5. Задача.
- Кошторисна вартість об‘єкта 36 000 грн. з ПДВ перерахована на
поточний рахунок генпідрядника.
- Фактична собівартість 20 000 грн.
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- Визначити фінансовий результат.
6. Задача. Підприємство не формує резерв на оплату відпусток.
Визначити суму виплати за дні відпустки виконробу, якщо річна нарахована
заробітна плата 120 000 грн. Термін відпустки 30 днів. Врахувати чинне
законодавство.
Варіант 45
1. Як відображаються в обліку будівельні матеріали багаторазового
використання?
2. Як Ви розумієте поняття «зворотна тара»?
3. Коли визначається фактична собівартість сільськогосподарської
продукції? Як її відобразити на рахунках бух. обліку, якщо вона більша за
планово розрахункову, або менша?
4. Облік нетитульних споруд.
5. Задача.
- Постачальнику перераховані кошти в сумі 8 400 грн з ПДВ за
виготовлення квитків, номінальною вартістю 75 000 грн.
- Квитки отримані і оприбутковані.
6. Задача. Реалізовані товари вартістю 5 400 грн. з ПДВ. Націнка 25%.
Кошти від реалізації отримані в касу. Операції відобразити на рахунках
бухгалтерського обліку, назвавши первинні документи.
Варіант 46
в обліку будівельні

1. Як відображаються
матеріали попутного
видобутку?
2. Як списується націнка при реалізації товарів?
3. На підставі якого документу обумовлюються відносини між
адміністрацією сільськогосподарського підприємства і трудівником, що
передав свою землю в оренду?
4. На якому рахунку обліковуються витрати технічного обслуговування?
5. Задача. Кошторисна вартість об’єкта 90 000 грн з ПДВ, які
перераховані авансом замовником. Об’єкт зданий замовнику. На будівництво
витрачено: 30 000 грн – будматеріалів; 15 000 грн – зарплати; 3 300 грн –
нарахувань на зарплату; 14 000 грн – субпідрядних робіт, кошти за які були
перераховані генпідрядником з авансових платежів замовника.
6. Задача. Витрати на капітальний ремонт об’єкта основних засобів
складає 8 400 грн з ПДВ. Кошти з поточного рахунку перераховані підряднику.
Об’єкт відремонтований (модернізований) і зданий в експлуатацію. Операції по
капітальному ремонту відобразити на рахунках бухгалтерського обліку з
урахуванням чинного законодавства.
Варіант 47
1. Яким методом нараховується знос нетитульних споруд і як він
відображається в обліку?
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2. Що є підставою для повернення «зворотної тари» і як ця операція
відображається в обліку?
3. З поточного рахунку перераховані кошти в сумі 1 800 грн з ПДВ, як
передоплата. Що є підставою для перерахування коштів і зробити проведення.
4. На якому рахунку обліковується номінальна вартість квитків, що
надійшли від постачальника на автопідприємство?
5. Облік товарів в оптовій торгівлі.
6. Задача. Вартість комісійного товару, що переданий на реалізацію
складає 1 000 грн. проданий товар за 1 180 грн. кошти надійшли в касу
підприємства і виплачені здавальнику.
Варіант 48
1. Як відобразити знос нетитульної споруди в обліку, якщо вона
використовується при будівництві: одного об’єкта, двох і більше?
2. Як відобразити в обліку продаж тари, що була включена в вартість
товару ( мішки з під борошна, цукру, ящики і т.п.) ?
3. На підставі яких документів нараховується заробітна плата
трактористу-машиністу в сільському господарстві?
4. На який рахунок списується щоденне технічне обслуговування
автотранспорту?
5. Задача. На комісію прийнятий товар вартістю 1 400 грн. Проданий за
1 520 грн. Кошти отримані у касу і з каси 1 400 грн. виплачено здавачу. Назвати
первинні документи і операції відобразити на рахунках обліку.
6. Задача. Проведена інвентаризація матеріальних цінностей Виявлені
лишки на суму 2 150 грн.
Варіант 49
1. На підставі якого документа нараховується погодинна оплата на
будівництві?
2. Як оформити передачу товару для продажу у комісійній торгівлі?
3. Коли і на якому рахунку визначаються фактичні фінансові результати
діяльності сільськогосподарського підприємства? Що впливає суттєво на
фінансовий результат?
4. На якому рахунку відображаються витрати капітального ремонту і
яким чином вони списуються?
5. За якими статтями і елементами обліковуються витрати в
рослинництві?
6. Задача. Кошторисна вартість об’єкта 84 000 грн з ПДВ. Кошти
авансом перераховані на поточний рахунок генпідрядника
- 36 000 грн з ПДВ генпідрядник перерахував субпідряднику.
- Власні витрати складають: будматеріали 20 000 грн, зарплата – 10 000
грн; нарахування на фонд оплати – 2 200 грн;
- Об’єкт зданий замовнику.
- Визначити фінансові результати.
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Варіант 50
1. На підставі якого документа нараховується відрядна оплата на
будівництві?
2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку націнку на товари.
Що є підставою для націнки?
3. На підставі якого первинного документа обліковується переведення
тварин з відгодівлі в основне стадо?
4. На якому рахунку визначаються фінансові результати діяльності авто
підприємства?
5. Задача. Вартість товару що переданий у комісійну торгівлю 2 000 грн.
Реалізований за 2 180 грн. Кошти надійшли в касу і 2 000 передано
здавальнику.
6. Що необхідно врахувати, щоб визначити правильно фактичні витрати
палива в автотранспортному підприємстві.
Варіант 51
1. На якому рахунку відображаються прямі витрати на основний
будівельний об’єкт для замовника в БМО?
2. Як розрахувати націнку, яку необхідно зняти з обліку в кінці звітного
періоду?
3. На якому рахунку обліковуються витрати, пов’язані з вирощуванням
та відгодівлею тварин?
4. Як визначити фактичні витрати паливно-мастильних матеріалів на
автопідприємстві?
5. Задача. Фактична собівартість живої тваринної продукції – 18 000 грн.
Реалізована за вартістю – 24 000 грн з ПДВ. Визначити фінансові результати від
продажу продукції. Назвати первинні документи.
6. Задача. Нарахована заробітна плата директору магазину в сумі 5 000
грн. Визначити суму заробітної плати, що належить до видачі. Провести
нарахування на оплату праці.
Варіант 52
1. На якому рахунку відображаються витрати на об’єкт капітального
будівництва в БМО для власних потреб?
2. Як відобразити в обліку витрати, пов’язані з організацією і продажем
товарів?
3. На які основні засоби сільськогосподарського призначення не
нараховується знос?
4. Назвіть одиниці калькулювання на авто підприємстві.
5. Як відображається вартість тари в ТТН і у податковій накладній?
6. Задача. Від постачальника отримані товари за вартістю 36 000 грн. з
ПДВ. Вартість зворотної тари 4 000 грн. Зроблена націнка 9 000 грн. Витрати
обігу складають 2 400 грн. Назвати первинні документи і зробити бухгалтерські
проведення.
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7. Задача. Первісна вартість автомобіля 30 000 грн. Сума зносу 6 000 грн.
на 1.01.200_ р. Проведений капітальний ремонт, на який затрачені власні
матеріальні цінності на суму 11 600 грн. нарахована заробітна плата 2 500 грн. і
проведені нарахування згідно чинного законодавства. Автомобіль введений в
експлуатацію. Операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку,
врахувавши чинне законодавство.
Варіант 53
1. На якому рахунку і на підставі яких документів відображаються
витрати будівництва об’єкта у замовника?
2. Як відображаються в обліку товари, що продані в кредит?
3. На якому рахунку збираються прямі витрати рослинництва?
4. Назвіть одиниці калькуляції в автотранспорті?
5. Задача. Собівартість нетитульної споруди 4 800 грн. При списанні її
оприбутковані будівельні матеріали вартістю 185 грн. Господарські операції
відобразити на рахунках обліку та назвати первинні документи.
6. Що є підставою для нарахування заробітної плати водію
автотранспорту?
7. Задача. Від постачальника отримано обладнання для торгового залу,
вартість з ПДВ 60 000 грн. В погашення заборгованості торгівельна організація
передала товари вартість яких 3 000 грн з ПДВ ( націнка 600 грн.) , а решту
погасила коштами з поточного рахунку.
Варіант 54
1. На підставі якого первинного документу у генпідрядника
відображаються авансові платежі, що надходять від замовника?
2. На якому рахунку визначаються фінансові результати діяльності
торгівельної організації і як впливає націнка на них?
3. На
якому рахунку відображається
фактична
собівартість
сільськогосподарської продукції і коли вона визначається?
4. Що потрібно врахувати для визначення фактичних витрат паливномастильних матеріалів?
5. Задача. Від постачальника надійшли товари вартістю 9 000 грн з ПДВ.
Націнка – 4 500 грн, витрати збуту – 560 грн, адміністративні витрати – 940 грн.
Визначити фінансові результати і відобразити господарські операції на
рахунках бухгалтерського обліку, які реалізовані повністю.
6. На які основні засоби в сільському господарстві не нараховується
знос?
Варіант 55
1. За яким методом визначається фактична собівартість об’єкта
капітального будівництва в БМО7.
2. Як відображається націнка на товари в балансі підприємства?
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3. Що таке попутня продукція в сільському господарстві? На підставі
яких первинних документів і ціною вони оприбутковуються? Як впливає на
собівартість одиниці сільськогосподарської продукції?
4. На підставі якого первинного документа зі складу видаються запасні
частини для ремонту автотранспорту?
5. Задача. Назвати первинні документи і відобразити на рахунках обліку
наступні господарські операції:
- Списаний автомобіль первісною вартістю 28 000 грн і нарахованим
зносом 27 500 грн.
- Оприбутковані запасні частини за справедливою ціною 575 грн.
Варіант 56
1. На підставі якого документу списується нетитульна споруда; яким
чином ця господарська операція відображається в обліку?
2. Яким чином у податковій накладній відображається «зворотна тара»?
3. Коли визначається фактична собівартість сільськогосподарської
продукції? Як її відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, якщо вона
нижча за планово-розрахункову ціну, або вища.
4. Назвіть одиниці калькулювання в транспорті.
5. Задача. Назвати первинні документи і зробити бухгалтерські
проведення враховуючи наступні господарські операції:
- Фактична собівартість виконання автопослуг – 22 800 грн.
- Адміністративні витрати – 4 800 грн з ПДВ надані сторонніми
організаціями.
- Виручка, отримана від реалізації цих послуг 42 000 грн з ПДВ.
6. Задача. Від постачальника отримані товари за ціною 18 000 грн. з ПДВ
і продані оптом за 24 000 з ПДВ, що надійшли на поточний рахунок.
Варіант 57
1. Як відображаються в обліку будівельні матеріали багаторазового
використання?
2. Як Ви розумієте поняття «зворотня тара»?
3. Коли визначається фактична собівартість сільськогосподарської
продукції? Як її відобразити на рахунках бух. обліку, якщо вона більша за
планово розрахункову, або менша?
4. Облік нетитульних споруд.
5. Задача. Постачальнику перераховані кошти в сумі 8 400 грн з ПДВ за
виготовлення квитків, номінальною вартістю 75 000 грн.
- Квитки отримані і оприбутковані.
6. Задача. Реалізовані товари вартістю 5 400 грн з ПДВ. Націнка 25%.
Кошти від реалізації отримані в касу. Операції відобразити на рахунках
бухгалтерського обліку, назвавши первинні документи.
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Варіант 58
1. Яким методом нараховується знос нетитульних споруд і як він
відображається в обліку?
2. Що є підставою для повернення «зворотної тари» і як ця операція
відображається в обліку?
3. З поточного рахунку перераховані кошти в сумі 1 800 грн з ПДВ, як
передоплата. Що є підставою для перерахування коштів і зробити проведення.
4. На якому рахунку обліковується номінальна вартість квитків, що
надійшли від постачальника на автопідприємство?
5. Облік товарів в оптовій торгівлі.
6. Задача. Вартість комісійного товару, що переданий на реалізацію
складає 1 000 грн. проданий товар за 1 180 грн. кошти надійшли в касу
підприємства і виплачені здавальнику.
Варіант 59
1. Як відобразити знос нетитульної споруди в обліку, якщо вона
використовується при будівництві: одного об’єкта, двох і більше?
2. Як відобразити в обліку продаж тари, що була включена в вартість
товару ( мішки з під борошна, цукру, ящики і т.п.) ?
3. На підставі яких документів нараховується заробітна плата
трактористу-машиністу в сільському господарстві?
4. На який рахунок списується щоденне технічне обслуговування
автотранспорту?
5. Задача. На комісію прийнятий товар вартістю 1 400 грн. Проданий за
1 520 грн. Кошти отримані у касу і з каси 1 400 грн. виплачено здавачу. Назвати
первинні документи і операції відобразити на рахунках обліку.
6. Задача. Проведена інвентаризація матеріальних цінностей Виявлені
лишки на суму 2 150 грн.
Варіант 60
1. Продаж товарів у кредит.
2. Як комісіонер нараховує ПДВ?
3. Які документи складаються при здачі об’єкта будівництва замовнику.
4. Особливості визначення фактичної собівартості сільськогосподарської
продукції.
5. Як обліковується виручка від реалізації проданих квитків на
автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Надійшли товари від постачальника на загальну суму 18 000 грн з
ПДВ.
- Зроблена націнка в сумі 6 000 грн.
- Реалізовані за 21 000 грн. з ПДВ.
- Тара, в якій надійшли товари складає 1 200 грн.
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7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Собівартість молока 12 000грн., зменшується на вартість гною
(органічних добрив) 200 грн та приплоду по ціні 600 грн.
Органічні добрива використовуються в рослинництві.
Варіант 61
1. Що відбувається при знятті товарів з реалізації у комісійній торгівлі?
Первинні документи при уцінці товарів на комісії.
2. Різновидність оптового та роздрібного товарообігу. Який рахунок
використовується для обліку товарів у торгівлі?
3. Особливості обліку нетитульних споруд у будівництві.
4. Які особливості обліку нарахування заробітної плати в сільському
господарстві?
5. На яких рахунках обліковуються паливно-мастильні матеріали (по
групах) та запасні частини?
6. Бухгалтерські проведення при реалізації товарів в комісійній торгівлі.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Постачальникові оплачена вартість товарів 18 000 грн. з ПДВ
(попередня оплата)
- Товари на підставі товарно-транспортної накладної оприбутковуються
на склад.
- Всі товари реалізовані оптом за ціною 27 000 з ПДВ.
Варіант 62
1. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
2. Що зазначено у квитанції та куди вона передається при продажу
товарів у комісійній торгівлі?
3. Як в обліку будівельних організацій групуються матеріали, та яке бух.
проведення при передачі матеріалів та виготовлення інших будівельних
конструкцій?
4. Облік фінансових результатів діяльності сільськогосподарського
підприємства.
5. Назвати статті витрат, які збираються на 93 і 92 рахунках при обліку
витрат в торгівлі.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Покупцеві відвантажені товари, вартість яких складає 21 000 грн, що
надійшли від постачальника за сумою 18 000 грн з ПДВ.
- Націнка 6 000 грн.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення при:
Поповненні робочих та продуктивних тварин, що знаходяться на
підгодівлі по фактичній собівартості таких тварин 5 800 грн.
35

Варіант 63
1. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
2. Як розраховується % і сума націнки за звітний період? Бухгалтерське
проведення при списанні націнки.
3. Які документи необхідні для будівництва основного об’єкта?
4. Облік витрат на експлуатацію транспорту.
5. Задача. Визначити собівартість об’єкта:
– собівартість не титульної споруди 3000 грн.
– нарахований знос на не титульну споруду в сумі 1 500 грн.
– передані будівельні матеріали ля будівництва основного об’єкта в сумі
12 000 грн., нарахована заробітна плата 5 000 грн., нарахування 1 100 грн.
– оприбутковані матеріали супутнього видобутку в сумі 200 грн.
6. Задача. Визначити фінансові результати діяльності торгівельної
організації, якщо витрати на організацію і проведення торгівлі складають 7 000
грн; реалізований товар, що надійшов від постачальника в 24 000 грн. з ПДВ.
Сума реалізації, що надійшла на поточний рахунок 42 000 грн з ПДВ.
Варіант 64
1. Які особливості обліку при продажу товарів в кредит?
2. Первинні документи при надходженні товарів від постачальника в
торгівлю (бух. проведення). Які документи виписуються у разі нестачі товарів
(бух. проведення).
3. На підставі яких первинних документів відображається надходження
та витрачання матеріалів, які зберігаються під відкритим небом? Бух.
проведення при оприбуткуванні матеріалів попутного видобутку.
4. Особливості обліку оплати праці в сільському господарстві.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Вартість нетитульної споруди, що вводиться в експлуатацію 2 000 грн.
- Нарахований знос на вартість нетитульної споруди в сумі 1 000 грн.
- Після закінчення будівництва нетитульна споруда списана і
оприбутковані матеріали на суму 50грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Постачальникові оплачена вартість товарів з ПДВ 12 000 грн
(попередня оплата)
- Товари на підставі товарно-транспортної накладної оприбутковуються
на склад.
Варіант 65
1. Як розраховується % і сума націнки за звітний період? Бухгалтерське
проведення при списанні націнки.
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2. Що відбувається при знятті товарів з реалізації у комісійній торгівлі?
Як комісіонер нараховує ПДВ?
3. Охарактеризувати вартості об’єкта будівництва.
4. Особливості обліку основних засобів у сільському господарстві.
5. Як ведеться аналітичний облік на автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Фактична собівартість об’єкта будівництва становить 18 300 грн.
- Об’єкт переданий замовнику за вартістю 22 500 грн. з ПДВ.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Реалізовані товари в роздрібній торгівлі вартістю 18 000 грн, що
надійшли від постачальника за ціною 13 200 грн. з ПДВ.
- Націнка становить 7 000 грн.
Варіант 66
1. Які первинні документи виписуються на товар, який прийнятий в
комісійну торгівлю ( куди вони передаються і що в них зазначається)?
2. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
3. Особливості обліку оплати праці в будівельних організаціях.
4. Розподілення витрат по технічному обслуговуванню і ремонту
рухомого складу.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Собівартість нетитульної споруди 3 600 грн.
- Нарахований знос на нетитульну споруду в сумі 1 800 грн.
- Передані буд. матеріали для будівництва основного об’єкта в сумі
15 000 грн.
- Оприбутковані матеріали попутного видобутку в сумі 200 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Готівка в сумі 9 000 грн з ПДВ, що надійшла від реалізації послуг
передано інкасаторові.
- Собівартість послуг 5 400 грн.
Варіант 67
1. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
2. Особливості роздрібного товарообігу.
3. Які документи необхідні для будівництва основного об’єкта?
4. Які
особливості
визначення
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції?
5. На підставі яких первинних документів та які бух. проведення
робляться при надходженні та видачі запасних частин?
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6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві
основного об’єкта в сумі 6 000 грн.
- Нарахування на заробітну плату складають 1 320 грн.
- Передані в експлуатацію МШП вартістю 120 грн.,
- Передані будівельні матеріали для будівництва основного об’єкта
вартістю 5 000грн.
- Визначити собівартість об’єкта будівництва.
Варіант 68
1. Як виписується податкова накладна та як ведуться розрахунки по
зворотній тарі (бух. проведення при надходженні та поверненні тари)?
2. Особливості продажу товарів у кредит .
3. Первинні документи по надходження будівельних матеріалів на
будівельний майданчик та при передачі їх на будівництво (бухгалтерські
проведення).
4. Особливості сільського господарства як галузі.
5. На яких рахунках обліковуються паливно-мастильні матеріали (по
групах) та запасні частини?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- На будівництво нетитульної споруди витрачені будівельні матеріали
вартістю 1200 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на її будівництві в
сумі 2 000 грн.
- Проведені нарахування на заробітну плату.
- Складений акт на введення в дію нетитульної споруди.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення при:
Поповнення робочих та продуктивних тварин, що знаходяться на
відгодівлі по фактичній собівартості таких тварин 4 000 грн.
Варіант 69
1. Первинні документи при надходженні товарів від постачальника в
торгівлю (бухгалтерські проведення). Які документи виписуються у разі нестачі
товарів (бух. проведення).
2. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
3. Які документи складаються при введенні об’єкта в експлуатацію?
4. Як
обліковуються
фінансові
результати
діяльності
сільськогосподарського підприємства?
5. Як ведеться аналітичний облік талонів на автотранспорті?
6. Задача. Визначити % націнки, якщо:
- Сальдо товарів на початок звітного періоду 20 000 грн.
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- Сальдо націнки на початок періоду 5 000 грн.
- Націнка протягом звітного періоду 10 000 грн.
- Дебетовий оборот товарів 35 000 грн.
- Реалізовані товари на суму 54 000 грн. (без відображення розрахунків
в журналі господарських операцій).
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
Витрати на тваринницьку продукцію (молоко) за місяць складають 12 000
грн. Крім того оприбутковані: органічні добрива (гній) і приплід по ринковій
ціні відповідно 1 500грн. і 2 600грн. Молоко оприбутковано і реалізовано
покупцеві за ціною 24 000 грн з ПДВ, кошти надійшли на поточний рахунок.
Варіант 70
1. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
2. Як комісіонер нараховує ПДВ? Що відбувається при знятті товарів з
реалізації у комісійній торгівлі?
3. Як в обліку будівельних організацій групуються матеріали, та яке бух.
проведення при передачі матеріалів та виготовлення інших будівельних
конструкцій?
4. Особливості обліку основних засобів у сільському господарстві.
5. Облік витрат на експлуатацію транспорту.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Від замовника отримані авансові платежі на суму 150 000 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим будівництвом
основного об’єкта в сумі 14 000 грн.
- Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства.
- Передані будівельні матеріали на будівництво об’єкта в сумі 80 000
грн.
- Визначити собівартість об’єкта і фінансові результати діяльності.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Постачальникові оплачена вартість товарів з ПДВ 18 000 грн
(попередня оплата)
- Товари на підставі товарно-транспортної накладної оприбутковуються
на склад.
Варіант 71
1. Як ведеться аналітичний облік товарів в оптовій торгівлі? Первинні
документи при надходженні товарів від постачальника.
2. Що відбувається при знятті товарів з реалізації у комісійній торгівлі?
Первинні документи при уцінці товарів на комісії.
3. Особливості обліку оплати праці в будівництві.
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4. Як
обліковуються
фінансові
результати
діяльності
сільськогосподарського підприємства?
5. Якими первинними документами оформляється надходження квитків
на автопідприємство та видача їх водіям та кондукторам.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Фактична собівартість об’єкта будівництва становить 18 300 грн.
- Об’єкт переданий замовнику за вартістю 36 000 грн. з ПДВ. Кошти
надійшли на поточний рахунок.
7. Задача. Оприбуткована продукція сільського господарства за ціною
25 500 грн. і реалізована покупцю за ціною 42 000 грн з ПДВ. В кінці року
фактична собівартість її складає 22 000 грн.
Варіант 72
1. Як ведеться облік товарів у комісійній торгівлі?
2. Як виписується податкова накладна та як ведуться розрахунки по
зворотній тарі (бухгалтерські проведення при надходженні та поверненні тари)?
3. Особливості обліку нетитульних споруд у будівництві.
4. Особливості
при
визначенні
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції?
5. Назвати статті витрат, які збираються на 91 і 92 рахунках при обліку
витрат на автотранспорті.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нестача при надходженні товарів від постачальника становить 2 400
грн.
- Нестача погашається товарами.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Вартість товару, що проданий у кредит 1 200 грн. з ПДВ.
- Проданий на 6 місяців.
- Націнка – 300 грн.
- Сплачено 50% - 600 грн.
- Нараховані відсотки в сумі 72 грн.
Варіант 73
1. Особливості продажу товарів у кредит .
2. Які первинні документи вписуються на товар, який прийнятий в
комісійну торгівлю (куди вони передаються і що в них зазначається)?
3. Особливості сільського господарства як галузі.
4. Розподілення витрат по технічному обслуговуванню і ремонту
рухомого складу.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
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- Реалізовані товари в роздрібній торгівлі вартістю 12 000 з ПДВ, кошти
надійшли в касу.
- Націнка становить 6 000 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Від замовника отримані авансові платежі на суму 150 000 грн. з ПДВ
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим будівництвом
основного об’єкта в сумі 14 000 грн.
- Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства.
- Передані будівельні матеріали на будівництво об’єкта в сумі 60 000
грн.
- Визначити собівартість об’єкта та фінансовий результат від виконаних
послуг.
Варіант 74
1. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
2. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
3. Які
особливості
визначення
фактичної
собівартості
сільськогосподарської продукції?
4. На підставі яких первинних документів та які бух. проведення
робляться при надходженні та видачі запасних частин на ремонт рухомого
складу.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Собівартість нетитульної споруди 24 000 грн.
- Нарахований знос на нетитульну споруду в сумі 12 000 грн.
- Передані буд. матеріали для будівництва основного об’єкта в сумі
120 000 грн.
- Оприбутковані матеріали попутного видобутку в сумі 1 000 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Готівка в сумі 12 000 грн. з ПДВ здана в банк касиром за реалізовані
товари.
- Списана торгова націнка в сумі 6 000 грн.
Варіант 75
1.
Як виписується податкова накладна та як ведуться розрахунки по
зворотній тарі (бух. проведення при надходженні та поверненні тари)?
2.
Як ведеться облік товарів у комісійній торгівлі?
3.
Як в обліку будівельних організацій групуються матеріали, та які
бух. проведення при передачі матеріалів та виготовлення інших будівельних
конструкцій?
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4.
Як і коли визначаються фактичні фінансові результати діяльності
сільськогосподарського підприємства?
5.
Як обліковується виручка від реалізації проданих квитків на
автотранспорті?
6.
Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- По документах постачальника повинен надійти товар вартістю 90 000
грн з ПДВ.
- Фактично отриманий товар на суму 60 000 грн.
- Нестача погашена грошовими коштами.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Вартість товару, що проданий у кредит під 24% річних - 12 000 грн. з
ПДВ.
- Проданий на 6 місяців.
- Націнка – 3 000 грн.
- Сплачено 50% - 6 000 грн. в касу.
- Нараховані відсотки в сумі 720 грн.
Варіант 76
1. Первинні документи при надходженні товарів від постачальника в
торгівлю та бух. проведення. Які документи виписуються у разі нестачі товарів
та бух. проведення.
2. Як розраховується % і сума націнки за звітний період? Бухгалтерське
проведення при списанні націнки.
3. Особливості будівельної галузі та їх вплив на організацію обліку.
4. Особливості обліку основних засобів у сільському господарстві.
5. Як ведеться аналітичний облік талонів на автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Фактична собівартість об’єкта будівництва становить 120 000 грн.
- Об’єкт переданий замовнику за вартістю 150 000 грн. з ПДВ , що
надійшли на поточний рахунок.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Вартість молока 48 000 грн., вартість гною (органічних добрив)
2 000грн.
- Вартість приплоду по ринковій ціні 6 000 грн.
- Органічні добрива використовуються в рослинництві.
- Реалізовано молоко за ціною 60 000 грн. з ПДВ.
Варіант 77
1. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
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2. На підставі яких первинних документів відображається надходження
та витрачання матеріалів, які зберігаються під відкритим небом? Бух.
проведення при оприбуткуванні матеріалів попутного видобутку.
3. Особливості визначення фактичної собівартості сільськогосподарської
продукції.
4. Як ведеться аналітичний облік талонів на автотранспорті?
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Сальдо товарів на початок звітного періоду 3 000 грн.
- Сальдо націнки на початок періоду 600 грн. Надійшли товари від
постачальника на суму 36 000 грн. з ПДВ.
- Націнка протягом звітного періоду 21 000 грн.
- Реалізовані товари на суму 54 000 грн.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- На будівництво нетитульної споруди витрачені будівельні матеріали
вартістю 1200 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на її будівництві в
сумі 1 000 грн.
- Проведені нарахування на заробітну плату.
- Складений акт на введення в дію нетитульної споруди.
Варіант 78
1. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
2. Особливості обліку оплати праці в будівельних організаціях.
3. Які особливі рахунки обліку використовуються в сільському
господарстві?
4. Облік витрат на експлуатацію транспорту.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Собівартість нетитульної споруди 3 000грн.
- Нарахований знос на вартість споруди в сумі 1 500 грн.
- Передані будівельні матеріали для будівництва основного об’єкта в
сумі 18 000 грн.
- Нарахована заробітна плата в сумі 7 000 грн.
- Проведені нарахування на заробітну плату згідно чинного
законодавства.
- Списаний знос нетитульної споруди, з розрахунку 50%.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Покупцеві відвантажені товари, вартість яких складає 30 000 грн. з
ПДВ.
- Націнка 6 000 грн.
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Варіант 79
1. Особливості сільського господарства та їх вплив на організацію
облікую
2. За рахунок чого покриваються витрати на організацію та проведення
торгівлі?
3. На якому рахунку збираються витрати по будівництву об’єкта у
генпідрядника і у замовника.
4. На якому рахунку обліковується номінальна вартість квитків на
автотранспорті?
5. Реалізована сільськогосподарська продукція покупцеві за ціною в
12 000 грн з ПДВ; планово-розрахункова ціна 8 700 грн, фактична собівартість
7 800 грн. Визначити фінансові результати за місяць і в кінці звітного періоду.
Зробити відповідні проведення.
6. Отримані від постачальника товари за ціною 24 000 грн. з ПДВ.
Продані за 30 000 грн з ПДВ.
Визначити фінансові результати і зробити відповідні проведення.
Варіант 80
1. Як комісіонер нараховує ПДВ? Що відбувається при знятті товарів з
реалізації у комісійній торгівлі?
2. Особливості обліку оплати праці в будівництві.
3. Як і коли визначаються фінансові результати діяльності
сільськогосподарського підприємства?
4. Якими первинними документами оформляється надходження квитків
на автопідприємство та видача їх в реалізацію.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення при:
Поповнення робочих та продуктивних тварин, що знаходяться на
підгодівлі по фактичній собівартості таких тварин, якщо витрати кормів 20 000
грн, заробітна плата 15 000 грн., нарахування на заробітну плату згідно чинного
законодавства.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нарахований знос на вартість нетитульної споруди в сумі 3 000 грн.
- Після закінчення будівництва нетитульна споруда списана і
оприбутковані матеріали на суму 600грн.
- Витрати на будівництво нетитульної споруди: матеріали – 3 000 грн.,
заробітна плата – 2 000 грн., нарахування на заробітну плату – згідно чинного
законодавства, інші операційні витрати 560 грн.
Варіант 81
1. На якому рахунку обліковується матеріальна вартість квитків на
автотранспорті?
2. На які основні засоби в сільському господарстві не нараховується
знос?
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3. На підставі яких первинних документів нараховується заробітна плата
в будівництві?
4. На підставі яких документів виникають відносини між партнерами в
комісійній торгівлі?
5. Задача. На будівництво нетитульної споруди витрачені будівельні
матеріали вартістю 5 000 грн. Нарахована заробітна плата в сумі 2 000 грн.
Проведені нарахування на оплату праці відповідно чинного законодавства.
Нарахований знос 50% при введенні нетитульної споруди в експлуатацію
.Визначити фактичну собівартість нетитульної споруди і господарські операції
відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.
Варіант 82
1. За рахунок якого чинника покриваються витрати на організацію
роздрібної торгівлі і в оптовій торгівлі.
2. На підставі яких первинних документів списуються будівельні
матеріали, що передаються на будівництво основного об’єкта?
3. На які основні засоби в сільському господарстві не нараховується
знос?
4. На якому рахунку відображаються витрати пов’язані з експлуатацією
автомобільного транспорту?
5. Яким документом оформляються відносини між замовником і
генпідрядником?
6. Задача. Реалізована сільськогосподарська продукція покупцеві за
ціною 8 400 грн з ПДВ. Планово-розрахункова ціна за якою
сільськогосподарська продукція оприбуткована 5 400 грн., собівартість 6 250
грн. Визначити фінансовий результат в кінці звітного періоду.
7. Задача. Прийнятий на комісію товар за ціною 1 200 грн, реалізований
за 1 320 грн. Визначити фінансовий результат.
Варіант 83
1. Назвіть основні особливості, що впливають на організацію
бухгалтерського обліку в сільському господарстві?
2. Які витрати покриваються за рахунок націнки?
3. На якому рахунку відображаються % за кредит, що будуть надходити
на підприємство за товари продані в кредит?
4. Назвіть первинні документи і зробіть бухгалтерське проведення при
переведенні тварин з відгодівлі в основне стадо.
5. Назвіть різновидність технічного обслуговування автотранспорту.
6. Задача. Від замовника надійшла передоплата в сумі 120 000 грн.
Кошторисна вартість об’єкта 85 000 грн., фактична собівартість 86 000 грн.
Визначити фінансовий результат діяльності генпідрядника і зробити відповідні
бухгалтерські проведення.
7. Задача. Від постачальника на автопідприємство надійшло паливо
вартістю 120 000 грн. з ПДВ. Зробити бухгалтерські проведення.
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Варіант 84
1. Як ви розумієте кошторис?
2. Назвіть первинний документ на підставі якого товар зі складу
передають в торгівельну мережу.
3. На якому рахунку відображаються витрати пов’язані з покращенням
родючості земель?
4. Що враховується бухгалтером при визначенні фактичних витрат
паливо-мастильних матеріалів?
5. На якому рахунку відображається вартість товару, прийнятого на
комісію?
6. Задача. Назвати первинні документи і зробити розрахунки і
бухгалтерські проведення, врахувавши наступні господарські операції:
- товар реалізований покупцеві за ціною 12 000 грн з ПДВ.
- % націнка – 25.
- кошти від реалізації надійшли в касу підприємства.
7. Задача. Під час інвентаризації виявлена нестача товарів на суму 500
грн. Згідно рішення інвентаризаційної комісії вартість нестачі віднесено на
матеріально-відповідальну особу з урахуванням коефіцієнта інфляції – 1,1 і
коефіцієнта збільшення вартості товару згідно інструкції по проведенню
інвентаризації – 1.5, ПДВ – 20%.
Варіант 85
1. Назвіть основні особливості, що впливають на організацію
бухгалтерського обліку в торгівлі.
2. Які первинні документи постачальник повинен передати покупцю при
відвантаженні товарів.
3. Що є додатком до угоди між замовником і генпідрядником на
будівництво об’єкта?
4. За якими цінами знімається з обліку сільськогосподарська продукція в
момент реалізації?
5. Як розрахувати матеріальну вартість квитків, що належить зняти з
обліку в кінці звітного періоду?
6. Задача. Назвати первинні документи і зробити розрахунки і
бухгалтерські проведення, врахувавши наступні господарські операції:
проданий товар в кредит, вартістю 6 000 грн. з ПДВ на 12 місяців під 24 %
річних. В касу сплачено 2 000 грн.
7. Задача. Нарахована заробітна плата продавцеві за місяць в сумі 5 000
грн. Зробити необхідні розрахунки і визначити суму заробітної плати, що
належить до видачі.
Варіант 86
1. На якому рахунку обліковуються будівельні матеріали ?
2. Які витрати обліковуються на 93 рахунку в торгівельній організації?
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3. На підставі яких документів нараховується зарплата за погодинною
оплатою праці працівникам бригади на польових роботах ?
4. В яких одиницях обліковуються паливо-мастильні матеріали, якщо
підприємство використовує талони на ПММ?
5. Задача. Від постачальника отримані товари вартістю 12 000 грн з
ПДВ. Націнка 6 000 грн. Реалізовані за ціною 18 000 грн з ПДВ. Витрати на
організацію торгівлі, складаються з заробітної плати в сумі 2 000 грн,
нарахування на оплату праці згідно чинного законодавства та послуг
сторонньої організації в сумі 1 200 грн з ПДВ, що сплачена з поточного
рахунку.
Варіант 87
1. Назвіть основні групи будівельних матеріалів.
2. На якому рахунку відображаються адміністративні витрати
торгівельної організації?
3. Назвіть основні статті калькуляції сільськогосподарської продукції.
4. Одиниці калькулювання автотранспортних послуг.
5. Задача.
Господарські
операції
відобразити
на
рахунках
бухгалтерського обліку; назвати первинні документи:
- собівартість виконаних послуг автотранспорту складає 7 280 грн.
- кошти, що надійшли на поточний рахунок від замовників 7 200 грн з
ПДВ і від продажу квитків в касу 14 700 грн., які здані в банк на поточний
рахунок.
- заробітна плата працівників 4 000 грн., нарахування на оплату праці
згідно чинного законодавства, послуги інших організацій 2 400 грн з ПДВ, що
оплачені з поточного рахунку, ПММ – 400 грн.
Варіант 88
1. Як обліковуються будівельні матеріали, якщо вони передані на
виготовлення будівельних конструкцій? Що є підставою для їх передачі?
2. На якому рахунку обліковується націнка? Як вона впливає на баланс
підприємства?
3. Що є підставою для списання сільськогосподарської продукції при
реалізації?
4. На підставі якого первинного документу нараховується зарплата
водіям на підприємствах автотранспорту?
5. Задача. Товар проданий в кредит за ціною 12 000 грн з ПДВ. Націнка
4 500 грн. Кредит оформлений на 12 місяців; % - 12 річних. Куплений товар у
постачальника за ціною 9 000 грн з ПДВ.
- Сплачено покупцем в касу підприємства 3 000 грн. Господарські
операції відобразити на рахунках бух. обліку. Визначити фінансові результати.
6. Задача. Директора будівельної організації направлено у відрядження
до Одеси на 7 днів. Видано з каси підзвіт 1 500грн., що отримані з банку.
Проїзд в обидва кінці 350 грн., добові – ?. Проживання в готелі 750 грн.
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Варіант 89
1. Як відобразити на рахунках обліку результати інвентаризації
матеріалів (нестача)?
2. Що є підставою для передачі товарів зі складу у торгівельну мережу?
3. На яку сільськогосподарську продукцію при реалізації не
нараховується ПДВ.
4. Як визначити і списати матеріальну вартість квитків?
5. Задача. Визначити фінансовий результат.
- Кошторисна вартість об‘єкта 360 000 грн. з ПДВ перерахована на
поточний рахунок генпідрядника.
- Фактична собівартість 200 000 грн.
6. Задача. Підприємство не формує резерв на оплату відпусток.
Визначити суму виплати за дні відпустки виконробу, якщо річна нарахована
заробітна плата 360 000 грн. Термін відпустки 30 днів. Врахувати чинне
законодавство. Зробити бухгалтерські проведення.
Варіант 90
1. На підставі якого документу визначаються результати інвентаризації?
2. Як і на підставі чого відображається нестача товарів, що надійшли від
постачальника.
3. Назвіть основні статті калькуляції продукції сільського господарства.
4. Основні положення організації обліку
на підприємствах
автотранспорту.
5. Задача. Назвіть первинні документи, зробіть бухгалтерські
проведення, врахувавши господарські операції:
- На будівництві битовки витрачені будівельні матеріали вартістю
14 000грн.
- Нарахована зарплата працівникам 2 000грн.
- Зроблені нарахування на оплату праці відповідно чинного
законодавства.
- Битовка введена в експлуатацію і нарахований 100 % знос.
6. Задача. Від постачальника отримано обладнання, що буде
використано на будівництво основного об‘єкта в сумі 60 000 грн. з ПДВ.
Варіант 91
1. Різновидність оптового та роздрібного товарообігу. Який рахунок
використовується для обліку товарів у торгівлі?
2. Особливості обліку оплати праці в будівельних організаціях.
3. Як
обліковуються
фінансові
результати
діяльності
сільськогосподарського підприємства?
4. Розподілення витрат по технічному обслуговуванню і ремонту
рухомого складу.
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
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- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на будівництві
основного об’єкта в сумі 16 000 грн.
- Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства.
- Передані в експлуатацію МШП вартістю 1 200 грн., будівельні
матеріали – 14 800 грн. з урахуванням незавершеного будівництва.
- Визначити собівартість об’єкта будівництва.
Від замовника на поточний рахунок генпідряднику надішли кошти в сумі
150 000 грн з ПДВ.
6. Задача. Визначити % і суму націнки, якщо:
- Сальдо товарів на початок звітного періоду 100 000 грн.
- Дебетовий оборот товарів 400 000 грн.
- Сальдо націнки на початок періоду 50 000 грн.
- Націнка протягом звітного періоду 150 000 грн.
- Реалізовано товарів на суму 360 000 грн. з ПДВ.
Варіант 92
1. Облік продажу товарів у кредит .
2. Які документи необхідні для початку будівництва основного об’єкта?
3. Особливості обліку основних засобів у сільському господарстві.
4. На яких рахунках обліковуються паливно-мастильні матеріали (по
групах) та запасні частини?
5. Задача. Зробити бухгалтерські проведення по відповідних
господарських операціях. Від постачальника надійшли товари в сумі 9 000 грн.
з ПДВ.
- Нестача при надходженні товарів від постачальника становить 2 400
грн.
- Нестача погашається товарами.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення по відповідних
господарських операціях
- Фактична собівартість об’єкта будівництва становить 183 000 грн.
- Об’єкт переданий замовнику за вартістю 225 000 грн.
Варіант 93
1. Який термін реалізації товарів, що приймаються на комісію? Для яких
товарів не встановлюється термін реалізації?
2. Особливості торгівлі, що впливають на організацію обліку.
3. Охарактеризувати вартості об’єкта будівництва.
4. Які спеціальні рахунки використовуються в обліку сільського
господарства?
5. На підставі яких первинних документів та які бухгалтерські
проведення робляться при надходженні та видачі запасних частин на
автотранспорті.
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
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- Від замовника отримані авансові платежі на суму 180 000 грн.
- Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим будівництвом
основного об’єкта в сумі 45 000 грн., нарахований ЄСВ.
- Передані будівельні матеріали на будівництво об’єкта: 50 000 грн.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Готівка в сумі 9 000 грн здана в банк касиром.
- Списана торгова націнка на реалізовані товари в сумі 500 грн.
Варіант 94
1. Як ведеться аналітичний облік товарів? Первинні документи при
надходженні товарів від постачальника.
2. Які первинні документи при продажу товарів у комісійній торгівлі
використовуються, що в них зазначено?
3. Особливості обліку нетитульних споруд у будівництві.
4. Які особливості обліку нарахування оплати праці в сільському
господарстві?
5. Якими первинними документами оформляється надходження квитків
на автопідприємство та їх видача. Що в них записується?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій і визначити фінансовий результат:
- В роздрібній торгівлі реалізовані товари вартістю 9 000 грн
- Націнка 3 000 грн.
7. Задача. Реалізовані квитки номінальною вартістю 20 000 грн. Реальна
вартість їх 2 400 грн. з ПДВ. Собівартість виконаних послуг 8 600 грн.
Визначити фінансовий результат.
Варіант 95
1. На підставі якого документа нараховується відрядна оплата на
будівництві?
2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку націнку на товари.
Що є підставою для націнки?
3. На підставі якого первинного документа обліковується переведення
тварин з відгодівлі в основне стадо?
4. На якому рахунку визначаються фінансові результати діяльності авто
підприємства?
5. Що необхідно врахувати, щоб визначити правильно фактичні витрати
палива в автотранспортному підприємстві.
6. Задача. Вартість товару що переданий у комісійну торгівлю 2 000 грн.
Реалізований за 2 180 грн. Кошти надійшли в касу і 2 000 передано
здавальнику.
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Варіант 96
1. Що зазначено у квитанції та куди вона передається при продажу
товарів у комісійній торгівлі?
2. Різновидність оптового та роздрібного товарообігу. Який рахунок
використовується для обліку товарів у торгівлі?
3. Особливості будівельної галузі та їх вплив на організацію обліку.
4. Які особливості обліку нарахування заробітної плати в сільському
господарстві?
5. Як обліковується виручка від реалізації проданих квитків на
автотранспорті?
6. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- По документах постачальника повинен надійти товар вартістю 9 000
грн з ПДВ.
- Фактично отриманий товар на суму 6 000 грн.
- Нестача погашена грошовими коштами, що надходять на поточний
рахунок від постачальника.
7. Задача. Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Нарахований знос на вартість нетитульної споруди в сумі 1 200 грн.
(фактична собівартість її 2 400грн.)
- Після закінчення будівництва нетитульна споруда списана і
оприбутковані матеріали на суму 60грн.
Варіант 97
1. На якому рахунку і на підставі яких документів відображаються
витрати будівництва об’єкта у замовника?
2. Як відображаються в обліку товари, що продані в кредит?
3. На якому рахунку збираються прямі витрати рослинництва?
4. Назвіть одиниці калькулювання в автотранспорті?
5. Що є підставою для нарахування заробітної плати водію
автотранспорту?
6. Задача. Собівартість нетитульної споруди 4 800 грн. При списанні її
оприбутковані будівельні матеріали вартістю 185 грн. Господарські операції
відобразити на рахунках обліку та назвати первинні документи.
7. Задача. Від постачальника отримано обладнання для торгового залу,
вартість з ПДВ 60 000 грн. В погашення заборгованості торгівельна організація
передала товари вартість яких 30 000 грн з ПДВ (націнка 6 000 грн.) , а решту
погасила коштами з поточного рахунку.
Варіант 98
1. На підставі якого первинного документу у генпідрядника
відображаються авансові платежі, що надходять від замовника?
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2. На якому рахунку визначаються фінансові результати діяльності
торгівельної організації і як впливає націнка на них?
3. На
якому рахунку відображається
фактична
собівартість
сільськогосподарської продукції і коли вона визначається?
4. Що потрібно врахувати для визначення фактичних витрат паливномастильних матеріалів?
5. На які основні засоби в сільському господарстві не нараховується
знос?
6. Задача. Від постачальника надійшли товари вартістю 9 000 грн з ПДВ.
Націнка – 4 500 грн, витрати збуту – 560 грн, адміністративні витрати – 940 грн.
Визначити фінансові результати і відобразити господарські операції на
рахунках бухгалтерського обліку, якщо товари реалізовані покупцеві за ціною
12 000 грн. з ПДВ.
Варіант 99
1. За яким методом визначається фактична собівартість об’єкта
капітального будівництва в БМО7
2. Як відображається націнка на товари в балансі підприємства?
3. Що таке попутня продукція в сільському господарстві? На підставі
яких первинних документів і ціною вони оприбутковуються? Як вона впливає
на собівартість одиниці сільськогосподарської продукції?
4. На підставі якого первинного документа зі складу видаються запасні
частини для ремонту автотранспорту?
5. Задача. Назвати первинні документи і відобразити на рахунках обліку
наступні господарські операції:
- Списаний автомобіль первісною вартістю 28 000 грн і нарахованим
зносом 27 500 грн.
- Оприбутковані запасні частини за справедливою ціною 575 грн.
Варіант 00
1. На якому рахунку відображаються прямі витрати на основний
будівельний об’єкт для замовника в БМО?
2. Як розрахувати націнку, що необхідно зняти з обліку в кінці звітного
періоду, щоб визначити фінансові результати.
3. На якому рахунку обліковуються витрати, пов’язані з вирощуванням
та відгодівлею тварин?
4. Як визначити фактичні витрати паливно-мастильних матеріалів на
автопідприємстві?
5. Задача. Фактична собівартість живої тваринної продукції – 18 000 грн.
Реалізована за вартістю – 24 000 грн з ПДВ. Визначити фінансові результати від
продажу продукції. Назвати первинні документи.
6. Задача. Нарахована заробітна плата директору магазину в сумі 5 000
грн. Визначити суму заробітної плати, що належить до видачі. Провести
нарахування на оплату праці.
52

Приклад рішення задач.
Задача. Від замовника отриманий аванс в сумі 150000 грн. з ПДВ. На
будівництво об’єкта витрачені будівельні матеріали, що надійшли від
постачальника за сумою в 60 000 грн. з ПДВ. Нарахована заробітна плата в сумі
20 000 грн. і проведені нарахування на оплату праці згідно чинного
законодавства. нарахований знос на будівельні машини і механізми в сумі 4 600
грн. Визначити фактичну собівартість об’єкта з урахуванням незавершеного
будівництва, також фінансові результати від виконаних послуг по будівництву
основного об’єкта.
Господарські операції відобразити в журналі господарських операцій,
назвати первинні документи, а також скласти оборотну відомість за
балансовими рахунками, врахувавши залишки на балансових рахунках на 31
______________ 20 _ року.
Залишки на балансових рахунках на 31 ________ 20_ року
Балансовий рахунок

Сума, грн.

Основні засоби (10)
Знос необоротних активів
Виробничі запаси (201)
Незавершене виробництво (23)
Каса (301)
Поточний рахунок (311)
Статутний капітал (40)
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки), (441)
Розрахунки з постачальниками (63)
Всього за дебетом (кредитом)

40 000
- 8 200
10 400
24 400
1200
32 500
75 000
5 600
19 700
108 500

Журнал господарських операцій за поточний місяць
№
госп.
опер.
1
01
02
03

Короткий зміст господарських
операцій
2
Від замовника отриманий
аванс
сума ПДВ
Будівельні матеріали отримані
від постачальника
сума ПДВ

Кореспонденція
рахунків
Дебет
Кредит
3
4

Сума

Первинні
документи

5

6

31
643
20

68
641/1
63

150 000
25 000
50 000

641/1

63

10 000

05 Матеріали
передані
на
будівництво основного об’єкта
06 Нарахована
заробітна
плата
будівельникам
07 Проведені нарахування на оплату
праці ЄСВ

23

20

50 000

23

66

20 000

23

651

4 400

08 Нараховано знос

23

13

04

Виписка банку
Прибуткова
накладна
Податкова
накладна
Видаткова
накладна
Наряди

Розрахун-ковоплатіжна
відомість
4 600
Відомість
нарахування
амортизації
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1

2
09 Об’єкт переданий замовнику

3
36

4
703

5
150 000

10 ПДВ

703

643

25 000

11 Взаємозалік між балансовими
рахунками
12 Знята
з
обліку
фактична
собівартість об’єкта
13 Фінансовий результат:
- собівартість об’єкта
- дохід
- нарахований
податок
на
прибуток
- списаний податок на прибуток
на витрати
- прибуток

68

36

150 000

903

23

103 400

79
703
98

903
79
641/2

103 400
125 000
3 888

79

98

3 888

79

44

17 712

6
Акт прйомупередачі
Податкова
накладна
Бухгалтерська
довідка

Бухгалтерська
довідка
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Оборотно-сальдова відомість
за балансовими рахунками на кінець місяця
Балансовий
рахунок
10
13
20
23
30
31
36
40
44
63
641/1
641/2
643
651
661
68
703
79
903
98
Разом

Сальдо на поточний
місяць
Дебет
Кредит
40 000
8 200
10 400
24 400
1 200
32 500

Обороти
Дебет

50 000
79 000
150 000
150 000

75 000
5 600
19 700
10 000
25 000

108 500

108 500

150 000
150 000
103 400
106 600
4 600
997 000

Сальдо на кінець місяця

Кредит
4 600
50 000
103 400

Дебет
40 000

Кредит
12 800

10 400
1 200
182 500

150 000
17 712
60 000
25 000
3 888
25 000
4 400
20 000
150 000
150 000
103 400
106 600
4 600
997 000

75 000
23 312
79 700
15 000
3 888
4 400
20 000

234 100

234 100

До сплати в бюджет згідно фінансового обліку: ПДВ – 15 000 грн.;
податок на прибуток 3 888 грн.
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