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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Розвиток та ефективне господарювання суб’єктів малого підприємництва  

першочергово базується на створенні механізму державної підтримки та 

відповідної ринкової інфраструктури, є одним із найважливіших напрямів 

державної політики, яка проявляється в забезпеченні організаційних основ 

діяльності цих суб'єктів, побудови їх бухгалтерського обліку, звітності й 

оподаткування. Невід'ємною умовою сталого розвитку малих підприємств – є 

своєчасне надходження достовірної та повної інформації для прийняття 

результативних управлінських рішень, джерелом якої є бухгалтерський облік.  

Тому є необхідним вивчення дисципліни «Облік на  малих 

підприємствах». Чітка організація та ведення обліку на малих підприємствах 

регламентовані та стандартизовані на державному рівні з урахуванням вимог 

Податкового кодексу України, інших нормативних документів і міжнародних 

вимог.  

Спрощення ведення обліку на малих підприємствах можливе за 

виконання інформаційної та контрольної функцій і організації обліку, які 

регулюють облік основних і оборотних засобів, грошових коштів, розрахунків, 

доходів і витрат підприємства, визначення собівартості продукції та результатів 

їх діяльності. 

Програма дисципліни орієнтована на ринкові умови господарювання 

малих підприємств. При її підготовці використано досвід вищих навчальних 

закладів України та інших держав, знання та досвід практикуючих бухгалтерів 

малих підприємств. 

Дисципліна «Облік на  малих підприємствах» згідно з освітньо-

професійною програмою вивчається студентами вищих навчальних закладів за 

спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит» у визначеному обсязі  годин. Після 

вивчення дисципліни «Облік на  малих підприємствах» передбачений залік.                                                   

Предметом навчальної дисципліни є підприємницька діяльність на малих 

підприємствах, активи, капітал, зобов’язання та господарські процеси. Суть 

предмета обліку  зумовлена цілями та завданнями, що ставить підприємство, 

відповідно до функцій управління.  

             Мета навчальної дисципліни: набуття теоретичних знань та практичних 

навиків побудови бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Для 

вивчення навчальної дисципліни  перед студентами поставлено завдання: 

1) визначити питання теорії і методології особливостей бухгалтерського обліку 

на малих підприємствах;  

2) навчитися своєчасно використовувати інформацію для забезпечення 

управління, контролю, ефективного використання власного капіталу малих 

підприємств; 

3) набути практичних навиків роботи, використання сучасних форм і методів 

ведення обліку; 

4) навчитись використовувати спрощену систему обліку, спрощений план 

рахунків; 

5) набути практичних знань у складанні фінансової звітності малими 

підприємствами; 
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6) вивчення організаційних основ побудови діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності;  

7) ведення податкового обліку суб'єктів малого підприємництва, які працюють 

за спрощеною системою обліку й оподаткування;  

8) ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно 

до вимог П(С)БО 25. 

При освоєнні навчальної дисципліни «Облік на  малих підприємствах» 

передбачено досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за 

якого він повинен: 

 знати:  

 теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах різних форм власності;  

 категоріальний апарат обліку, звітності й оподаткування суб'єктів малого 

підприємництва, поняття суб'єкта малого підприємництва;  

 сутність загальної і спрощеної системи обліку й оподаткування;  

 порядок переходу на спрощену систему обліку та оподаткування; 

 основні елементи облікової політики малого підприємства;  

 форми бухгалтерського обліку та регістри обліку суб'єктів малого та 

середнього підприємництва;  

 методику обліку активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів та витрат 

малих підприємств;  

 особливості обліку касових, банківських операцій, запасів, готової 

продукції, товарів, необоротних активів, розрахунків з постачальниками, з 

покупцями, з оплати праці, за податками і платежами, витрат, доходів, 

фінансових результатів та власного капіталу;  

 особливості узагальнення облікових даних і складання бухгалтерської й 

податкової звітності суб'єкта малого бізнесу; 

 особливості його методологій у підприємницьких структурах;  

 законодавчо – правове регулювання організації обліку і фінансової звітності. 

уміти:  

 організувати роботу з ведення бухгалтерського обліку господарської і 

фінансової діяльності підприємств різних форм власності;  

 здійснювати розрахунки єдиного податку, ЄСВ, ПДФО приватного 

підприємця, нарахувань і утримань із заробітної плати найманих 

працівників;  

 заповнювати книгу обліку доходів та книгу обліку доходів та витрат суб'єкта 

підприємницької діяльності – фізичної особи – за різними системами 

оподаткування;  

 складати податкову декларацію про майновий стан та доходи і податкову 

декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця;  

 складати наказ про організацію бухгалтерського обліку та про облікову 

політику малого підприємства;  

 проводити групування облікової інформації в системі регістрів бухгал-

терського обліку для малих підприємств;  

 складати бухгалтерську та податкову звітність малого підприємства. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ» 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах  

Тема 2. Облік власного капіталу 

Тема 3. Облік грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій 

Тема 4. Особливості обліку праці та її оплати на малих підприємствах 

Тема 5. Особливості обліку основних засобів (фондів) та нематеріальних 

активів 

Тема 6. Облік запасів. 

Тема 7. Облік витрат виробництва та готової продукції 

Тема 8. Облік доходів від реалізації продукції малих підприємств 

Тема 9. Облік фінансових результатів та їх використання  

Тема 10. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності  

Тема 11. Фінансова звітність малих підприємств 

 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах 

Загальні положення, критерії формування малих підприємств. 

Законодавчо-нормативне забезпечення обліку малих підприємств.  

Методичні та технічні прийоми організації бухгалтерського обліку на 

малих підприємсвах. Організація документообігу на підприємствах малого 

бізнесу. План рахунків бухгалтерського обліку (спільні та відмінні риси).  

Загальний план рахунків (використання рахунків класу 8 і 9, схема 

кореспонденції рахунків, особливості списання витрат). Спрощений план 

рахунків, його особливості, відмінності від загального плану рахунків. 

Особливості застосування малими підприємствами планів рахунків. Форми 

ведення бухгалтерського обліку відповідно методичних рекомендацій № 356 та 

методичних рекомендацій № 422. 

          Регістри  обліку для малих підприємств, призначення, умови 

використання щодо методичних рекомендацій № 422. Облікові регістри при 

використанні простої форми бухгалтерського обліку: особливості заповнення 

Журналу обліку господарських операцій та Відомості 3-М. Облікові регістри 

при використанні спрощеної форми бухгалтерського обліку: порядок 

заповнення регістрів. Регістри  обліку для малих підприємств, призначення, 

умови використання щодо методичних рекомендацій № 720. 

  

Тема 2. Облік власного капіталу 

Способи формування підприємницького капіталу.  

Власний капітал (його складові),  облік та забезпечення зобов’язань.   

Облік формування й змін статутного капіталу на малих підприємствах 

різних форм власності. Збільшення (зменшення) статутного Модельний статут 

МП. Особливості застосування, формування статутного капіталу.  

Бухгалтерський облік виходу засновника (учасника) з підприємства. 

 Типова кореспонденція рахунків з обліку власного капіталу. 

Тема 3. Облік грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій 

Особливості побудови обліку грошових коштів у касі (встановлення 
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ліміту каси відповідно до положення № 637), документальне оформлення 

розрахунків готівкою.  

Особливості ведення касових операцій згідно «Положення про ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні», від 15.12.2004 р. № 637. 

Синтетичний облік та аналітичний облік касових операцій. 

Облік операцій на поточних рахунках (умови відкриття поточного 

рахунку) відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній 

валюті. 

 Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на поточних 

рахунках малих підприємств. Напрями вибуття грошових коштів та джерела 

надходження на поточний рахунок малого підприємства. 

 Організація обліку розрахунків з підзвітними особами: видача грошових 

коштів у підзвіт, їх витрачання та терміни подання документів. Синтетичний 

облік та аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами.  Облік 

розрахунків з постачальниками і покупцями, різними дебіторами і 

кредиторами. Документальне оформлення операцій. Ведення синтетичного та 

аналітичного обліку операцій. 

 Облік кредитних операцій та позичкових коштів. Особливості 

використання векселів на малих підприємствах. Відмінність між кредитом та 

позикою. Типова кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів та 

розрахунково-кредитних операцій. 

 

Тема 4. Особливості обліку праці та її оплати на малих підприємствах  

 Особливості організації обліку праці та заробітної плати на малих 

підприємствах. Облік використання робочого часу та чисельності особового 

складу (використання типових форм первинного обліку). 

 Особливості використання тарифної системи, нормування праці, форм 

оплати праці.  Синтетичний та аналітичний облік нарахувань заробітної плати 

та утримань із неї (обов’язкові та добровільні утримання).  

Оподаткування доходів громадян (застосування податкової соціальної 

пільги) згідно закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».  

Типова кореспонденція рахунків з обліку заробітної плати на малих 

підприємствах. 

 

Тема 5. Особливості обліку основних засобів (фондів) та нематеріальних 

активів  

Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах відповідно 

до методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів №561 

від 30.09.2003р. Ознаки групування основних засобів. Податковий облік 

основних засобів. Вартості основних засобів: первинна, переоцінена, 

ліквідаційна, залишкова. Облік наявності й руху основних засобів на 

підприємствах різних форм власності (групування основних засобів за 

ознаками). Документальне оформлення наявності і руху основних засобів. 

Облік затрат на ремонт основних засобів.  Аналітичний і синтетичний облік 

основних засобів. Облік надходжень (придбання), створення основних засобів.  
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Вибуття, продаж, безоплатна передача та ліквідація  основних засобів на 

підприємствах малого бізнесу. Облік амортизації  основних засобів. Методи 

нарахування амортизації. Відмінності нарахування амортизації в 

бухгалтерському та податковому обліку. Особливості обліку нематеріальних 

активів. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами.  

Аналітичний і синтетичний облік нематеріальних активів. Доооцінка 

залишкової вартості та уцінка. Переоцінка нематеріальних активів. 

Амортизація нематеріальних активів.  Типова кореспонденція рахунків з обліку 

основних засобів (фондів) та нематеріальних активів. 

  

Тема 6. Облік запасів  

 Особливості побудови обліку виробничих запасів у малому бізнесі. 

Порядок оцінки і облік (відображення первісної вартості) відповідно до П(С)БО 

9 «Запаси».  Особливості ведення синтетичного та аналітичного обліку запасів.  

           Документальне відображення в бухгалтерському обліку наявності і руху 

виробничих запасів у матеріально – відповідальних осіб    (за місцем 

зберігання). Застосування методів оцінки виробничих запасів при вибутті. 

 Особливості обліку  малоцінних і швидкозношуваних предметів та 

товарів. Документальне оформлення і облік операцій. Синтетичний та 

аналітичний облік. Типова кореспонденція рахунків господарських операцій з 

обліку виробничих запасів, МШП та товарів. 

 

Тема 7. Облік витрат виробництва та готової продукції 

 Особливості організації обліку витрат на малих підприємствах. 

Відмінність валових витрат від витрат виробництва, спільні риси.

 Аналітичний облік витрат за економічними елементами і статтями 

калькуляції (згідно П(С)БО 16). Синтетичний облік витрат. Калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг). Застосування методів обліку витрат. 

Списання витрат малих підприємств при виконанні робіт (послуг), схема 

формування фінансового результату. Особливості обліку незавершеного 

виробництва в малих підприємствах. Особливості побудови обліку готової 

продукції. Сутність готової продукції. Документальне оформлення операцій з 

руху готової продукції. Аналітичний облік наявності та руху готової продукції 

у місцях зберігання та бухгалтерії. Синтетичний облік готової продукції. 

            Типова кореспонденція рахунків господарських операцій з обліку витрат 

виробництва та готової продукції. 

 

Тема 8.  Облік доходів від реалізації продукції малих підприємств  

           Бухгалтерський облік доходів (визнання доходу), сутність доходу малого 

підприємства. Синтетичний та аналітичний облік згідно плану рахунків та 

відповідно до П (С)БО. Доходи малих підприємств і їх відмінність від виручки 

за реалізовані товари. Типова кореспонденція рахунків господарських операцій 

з обліку доходів від реалізації продукції. 
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Тема 9.  Облік фінансових результатів та їх використання 

 Особливості  обліку фінансових результатів. Аналітичний та синтетичний 

облік формування фінансових результатів (особливості використання 

регістрів). Облік нерозподіленого прибутку малих підприємствах. Обліковий 

процес формування фінансових результатів. Використання нерозподіленого 

прибутку  та списання непокритих збитків. Аналітичний облік утворення і 

використання коштів. Типова кореспонденція рахунків господарських операцій 

з обліку фінансових результатів. 

 

Тема 10. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності 

Особливості переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності (застосування). Застосування ставок єдиного податку для фізичних та 

юридичних осіб.  Позитивні та негативні риси застосування спрощеної системи 

оподаткування. Перехід СМП на єдиний податок, порядок нарахування та 

сплати – для платників ПДВ та для неплатників ПДВ. Ведення документів при 

переході на спрощену систему оподаткування. 

Відмінність спрощеної системи оподаткування від загальної системи 

обліку. Суб’єкт малого підприємства при переході на єдиний податок не 

сплачує певні види податків. Особливості обліку податку на додану вартість 

для малих підприємств (використання векселя) згідно закону України «Про 

податок на додану вартість». Порядок використання податкової накладної та 

інших документів. Синтетичний облік операцій. Типова кореспонденція 

рахунків з обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту. 

 

Тема 11. Фінансова звітність малих підприємств. 

  Особливості формування фінансової звітності згідно П (С) БО 25 

«Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва»:  Баланс ( форма № 1-М); 

Звіт про фінансові результати (форма №2-М). Застосування норм положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

25.02.2000 р. №39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 

24.01.2011 р. №25. Відмінності між повною та скороченою формами фінансової 

звітності. Терміни подання фінансової звітності для підприємств малого 

бізнесу. Основні користувачі фінансової звітності малих підприємств. 

 Особливості складання бухгалтерського балансу. Особливості  

заповнення форми № 2-М «Звіту про фінансові результати». Організація 

робіт по складанню бухгалтерської звітності та подання основним  

користувачам  (статистичному управлінню та іншим). Особливості складання 

Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємства (форми 1-мс та 2-

мс). 

 

 

 



 10 

3.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

Метою самостійної роботи студента є поглиблене засвоєння навчальної 

програми в повному обсязі та послідовне формування у студентів самостійності 

як риси характеру, що відіграє важливу роль у формуванні сучасного фахівця 

вищої кваліфікації, здатного до креативного мислення, вільного орієнтування в 

інформаційному просторі та прийняття важливих самостійних рішень у 

нестандартних професійних ситуаціях, що особливо важливо для майбутнього 

бухгалтера – аналітика. 

Завдання до СРС: 

 Навчити студентів планувати власну стратегію навчання; 

 Раціонально організовувати свій час; 

 Працювати з комп’ютером; 

 Опрацювати джерела інформації; 

 Формування навичок науково-дослідної роботи.  

Вимоги до організації СРС: 

 Регулярність; 

 Виділення головного у будь-якому матеріалі; 

 Усвідомлення його, а не заучування; 

 Сталість вольових зусиль. 

Види самостійної роботи: 

 самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних 

занять; 

 науково-дослідна робота; 

 пошуково-аналітична робота; 

 набуття практичних навичок під час проходження стажування.  

Форми самостійної роботи студентів: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного 

матеріалу; 

 підготовка до практичних та лекційних занять; 

 вивчення окремих тем або питань, що передбачені робочою 

програмою для самостійного опрацювання; 

 підготовка до модульних контрольних робіт та інших форм 

поточного контролю (тестового); 

 систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед заліком. 

Правила виконання та вимоги щодо оформлення: 

1) на окремих аркушах паперу формату А4 акуратно і розбірливо виконувати 

завдання у визначеній послідовності з самостійним опрацюванням літератури і 

складанням конспекту вручну, правильним виконанням завдань (відображення 

проведень); 

2) наводити короткий зміст (план) кожного теоретичного завдання. 

Основні критерії для оцінки результатів самостійної роботи студентів: 

– активність студента на заняттях; 

– правильність виконання завдань; 
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–  науковий характер володіння змістом та чіткий захист роботи під час 

аудиторних занять; 

– змістовність оформлення завдань. 

 

 «Однією з форм самостійної роботи студента, що передбачає 

створення умов для якнайповнішої реалізації його творчих можливостей є 

індивідуальна науково-дослідна робота (ІНР), яка має на меті поглиблення, 

узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі 

навчання, а також застосування цих знань на практиці». 

Метою виконання ІНР з навчальної дисципліни є: формування у 

студентів наукового світогляду; сприяння їх особистісному та професійному 

становленню; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей; 

формування навичок самостійної науково-дослідної роботи. 

Програмою навчальної дисципліни передбачено виконання 

індивідуального науково – дослідного завдання, яке необхідно виконати у 

встановлені терміни та подати на перевірку викладачеві. В розрізі тем плану 

індивідуальної роботи на листках формату А4 з однієї сторони оформити 

відповідні завдання (із зазначенням кореспонденції рахунків до завдань).  

Завдання самостійної роботи об’єднано із завданнями індивідуальної 

наукової роботи і пропонуються студенту до виконання та поданню 

викладачу для оцінювання в 10 балів. 

 

СТРУКТУРА  НАУКОВОЇ РОБОТИ: титульний аркуш; умова завдання, 

виконання теоретичної частини (10-15 листків), кореспонденція рахунків до 

задач, список використаної літератури. 

 

Студенту запропоновано умови варіантів із завданнями які складаються з 

окремих завдань, що не пов’язані логічно між собою в межах тем навчальної 

дисципліни «Облік на малих підприємствах». Аналогічні запропонованим, 

завдання  опрацьовувались студентом на лекції або практичному занятті.  В 

кожному  практичному завданні студент здійснює кореспонденцію рахунків. 

Кожному студенту запропоновано окремий варіант завдання.  
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4.УМОВИ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант 1 

Завдання 1(тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство «Жешув» за звітний період здійснило господарські 

операції. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення з використанням 

спрощеного плану рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Учасником ТОВ внесені виробничі запаси 

до статутного капіталу  

  5 000 

Відображено за боргованість учасників 

товариства по внесках до статутного 

капіталу 

   15000 

На поточний рахунок надійшов благодійний 

внесок від іншого підприємства 

  7 000 

Згідно зі змінами в засновницьких 

документах зменшено статутний капітал 

  10 200 

Безоплатно отримані основні засоби   11 000 

 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Підприємство ТзОВ «ПВК-Захід» у вересні 2014 року здійснило господарські 

операції, які відображені у касовій книзі. Залишок коштів в касі на 1.09. - 180,0 

грн. Ліміт каси встановлено банком у сумі - 270,0 грн. Залишок на кінець 

місяця -?       

Каса за вересень 2014 року 

Дата За що Дебет Креди

т 

Сума, грн. 

 Залишок на початок дня   1800,0 

6.09.09 Отримано в банку готівку   4000,0 

6.09.09 Видано кошти на відрядження   4000,0 

20.09.09 Внесено в касу Макар Я.М. за путівку   156,0 

20.09.09 Внесено в касу Герасимчук О.Я. за путівку   156,0 

20.09.09 Виручка здана в банк   312,0 

23.09.09 Отримано готівку в банку для видачі заробітної 

плати 

  8484,27 

23.09.09 Видано заробітну плату   8324,27 

23.09.09 Видано кошти під звіт   80,0 

Необхідно: у таблиці відобразити бухгалтерські проведення операцій, 

використовуючи спрощений план рахунків. 

Завдання 3 (тема 4) 

1. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 
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підприємствах? 

2. Підприємством ТзОВ «ВЕЕМ» у вересні нач.відділу постачання, 

бухгалтеру і робітниці було нараховано заробітну плату в сумі 6500 грн., з якої 

утримано  податок з доходів в сумі 200 грн. (працівники не мають права на 

податкову соціальну пільгу); відрахування внесків до соціальних фондів - 75, 

грн.; видано за минулий місяць з каси працівникам 650 грн. Необхідно: 

відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи спрощений план 

рахунків. 

Завдання 4 (тема 5) 

1. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку? 

2.ТзОВ «БРАШ» у 3 кварталі 2014 року здійснило такі господарські операції: 

1) Підприємством було проведено оплату аудиторських послуг на 

суму 1400 грн; 2) Куплено засновником верстатний станок з усіма частинами на 

суму 38000 грн. 3) Витрати на перевезення основного засобу склали – 200 грн. 

4) У звітний період основний засіб введено в експлуатацію (визначити на 

яку суму).  

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, з 

використанням  спрощеного плану рахунків.  

 

Завдання 5 (тема 6) 

1. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

2.Під час інвентаризації в кондитерському відділі  ТзОВ “Жешув” виявлена 

нестача 10 кг цукерок “Золотий ключик” за ціною 9,00 грн. за 1 кг і лишок 10 кг 

цукерок “золотий ключик” іншої кондитерської фабрики за ціною 8,50 грн. 

за кг. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку з 

використанням спрощеного плану рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено різницю, за якими виявлено 

лишки  

  5 

2 Відображено суму податкових зобов’язань з 

ПДВ 

  1 

3 Віднесено суму перевищення  нестачі на винну 

особу (Сума умовна) 

  12 

4 Винна особа сплатила суму нестачі   12 

5 Здано гроші до банку на поточний рахунок   6 

6 Відображено фінансовий результат (2-ма 

проводками) 

  6 

Завдання 6 (тема 7) 

1. Облік витрат виробництва малих підприємств 

2.Бухгалтером  ТзОВ «Жешув» за звітний період були здійснені операції: 

 зі складу підприємства було передано ТМЦ (серветки, миючі засоби, 

мітли та інші предмети) для користування--на суму 100 грн.; 

 нараховано амортизацію меблів торгових відділів на суму 420 грн.; 

 нараховано амортизацію комп'ютера бухгалтерії. 

Наприкінці звітного періоду витрати на збут та адміністративні витрати 
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підраховано і списано бухгалтером на фінансовий результат. Необхідно: 

відобразити бухгалтерські проведення операцій, використовуючи спрощений 

план рахунків. 

Завдання 7 (тема 8) 

1. Облік доходів малих підприємств. 

2.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» придбало  чотири комплекти меблів у 

ТзОВ" ПВК-Захід" з метою продажу на суму 20000 грн.в т.ч. ПДВ. В другому 

кварталі керівництво малого підприємства вирішило використати один із 

комплектів меблів ( 3500 грн.) для облаштування власного офісу.  

Необхідно: відобразити операції у бухгалтерському обліку підприємства, 

використовуючи спрощений план рахунків, заповнивши таблицю. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1

1 

Придбано  меблі для реалізації    

2

2 

Відображено податковий кредит щодо ПДВ    

3

3 

Перераховано кошти постачальнику за  

меблі 

   

4

4 

Один комплект меблів використано для 

власного офісу ТзОВ 

   

5

5 

Введення в експлуатацію     

Завдання 8 (тема 9) 

1.Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах 

2.У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на добудову приміщення ТзОВ 

«Захід» прийняло рішення продати його. Договірна вартість продажу склала 

15000 грн. (в тому числі ПДВ - 2500 грн.). Сума витрат підприємства на 

будівництво приміщення - 12000 грн. ТзОВ отримало грошові кошти  від 

продажу приміщення.  

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи спрощений 

план рахунків в таблиці. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

   

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ    

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

   

4 Отримано грошові кошти від продажу будівлі    

5 Списано на фінансові результати витрати на 

будівництво 

   

Завдання 9 (тема 10) 

Особливості спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності 
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Варіант 2 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Бухгалтером малого підприємства ТзОВ «Жешув» в результаті заснування 

підприємства, реєстрації статутного фонду та погашення заборгованості 

засновників за внесками до статутного фонду були здійснені проведення, 

відображені у таблиці. 

Необхідно: відобразити господарські операції підприємства, використовуючи 

загальний  план рахунків. 
Зміст  операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

Відображено розмір статутного капіталу, оголошеного 

в установчих документах 

  1200000 

Отримано та введено в експлуатацію офісну будівлю, 

внесену засновником у рахунок його вкладу до 

статутного капіталу 

  30000 

30000 

Відображено надходження внеску засновника у 

рахунок його вкладу до статутного капіталу малого 

підприємства виробничими запасами (матеріалами) 

  100000 

Відображено надходження внеску засновника у 

рахунок його вкладу до статутного капіталу малого 

підприємства грошовими коштами у національній 

валюті 

  100000 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.15 вересня з каси підприємства ТзОВ «ПВК-Захід» бухгалтером було видано 

грошові кошти, одержані в банку: Швець І.В. (виконавчому директору) та 

Гупало С.В. (менеджеру підприємства), які їдуть у відрядження цього дня - 500 

грн.; Мудра О.В. на господарські потреби  - 240 грн.; 16 вересня Мудра О.В. 

подала авансовий звіт, згідно з яким нею було придбано папір на суму 240 грн. 

(в тому числі ПДВ) (додаток - касовий чек з магазину). 18 вересня Швець І.В. та 

Гупало С.В., повернувшись з відрядження 18.09 згідно документів, склали 

авансовий звіт, додавши до нього квитки на проїзд, квитанцію про оплату за 

проживання у готелі на суму 372 грн. Залишок невикористаних коштів Гупало і 

Швець повернули 15.09 в касу підприємства.  

Необхідно: відобразити операції, використовуючи спрощений план рахунків. 

 

Завдання 3 (тема 4) 

1. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної. 

2.Бухгалтером малого підприємства здійснено бухгалтерські проведення з 

обліку оплати праці працівникам.  

Необхідно: відобразити операції в таблиці, використовуючи загальний план 
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рахунків. 
№  Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Нараховано заробітну плату   64500 

4 Нараховано матеріальну допомогу   8700 

3 Нараховано матеріальну допомогу з соціального 

страхування працівникам 

  3000 

4 Одержано кошти для виплати допомоги з 

соціального страхування з Державного фонду 

соціального страхування 

  3000 

                                                               

Завдання 4 (тема 5) 

1.Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

2.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” орендує у іншого підприємства 

недержавної форми власності частину приміщення. Договором передбачено, 

що сума орендної плати становить – 6600 грн. на місяць у т. ч. ПДВ –   ?   

Згідно з умовами договору оплата послуг орендарем проводиться шляхом 

відвантаження товару орендодавцю. Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення операцій в обліку з використанням спрощеного плану рахунків та 

відображенням відповідних сум. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Нараховано орендну плату    

Внесено до складу податкового кредиту суму ПДВ    

Відвантажено товар в оплату послуг з оренди    

Відображено суму податкових зобов’язань    

Відображено собівартість відвантаженого товару   1000 

Здійснено залік заборгованостей    

Списано собівартість відвантаженого товару на 

фінансовий результат 

   

Віднесено на фінансовий результат суму доходу   1000 

 

Завдання 5 (тема 6) 

1. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

2.Малим підприємством ТзОВ “Жешув” врезультаті інвентаризації було 

виявлено раніше не враховані на балансі запаси (1520 грн.); а також здійснені 

операції: засновниками внесені до статутного фонду виробничі запаси 

(1750 грн.); безоплатно одержано виробничі запаси на суму 850 грн ; одержані 

від постачальника  виробничі запаси – 2200 грн. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення операцій в обліку, використовуючи загальний 

(спрощений) план рахунків із заповненням графи “Сума”. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

Одержало запаси від постачальника    

Безплатно одержані запаси (на суму їх справедливої 

вартості з ПДВ) 

   

Оприбутковано запаси як внесок до статутного фонду (від 

засновників) 

   

Оприбутковано запаси, раніше не враховані на балансі і 

виявлені врезультаті інвентаризації 
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Завдання 6 (тема 7) 

1. Облік витрат виробництва малих підприємств 

2.Підприємство ТзОВ «ПВК-Захід» вирішило прибрати прилеглу до складських 

приміщень територію. З цією метою були придбані товарно-матеріальні 

цінності (відра, мішки, лопати), а також газонокосарка.  

Необхідно: відобразити витрати на прибирання території, спрямовані на 

обслуговування підприємства, з використанням загального (спрощеного) плану 

рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

Відображення витрат на оплату праці 

працівникам, пов'язані з прибиранням території 

  3000 

Придбання МШП для прибирання території   150 

Придбання снігозбирач   15000 

Передача МШП та снігозбирач для проведення робіт 

з прибирання  території 

  15150 

Нараховано амортизацію газонокосарки   400 

Списано на фінансовий результат  витрати 

підприємства 

   

Завдання 7 (тема 8) 

1. Облік доходів малих підприємств. 

2.Підприємство ТзОВ «Жешув» у травні 200... року здійснило продаж офісних 

меблів за вартістю 12900,00 грн., у тому числі ПДВ - 2150,0 грн. та отримало 

оплату; первісна (переоцінена) вартість становила 20876,90 грн., нарахований 

знос - 10376,90 грн. Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції, 

використовуючи загальний план рахунків. 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

2.У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на добудову приміщення ТзОВ 

«ПВК-Захід» прийняло рішення продати його . Договірна вартість продажу 

склала 15000 грн. (в тому числі ПДВ). Сума витрат підприємства на 

будівництво приміщення - 12000 грн. ТзОВ отримало грошові кошти  від 

продажу приміщення. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, 

використовуючи спрощений план рахунків в таблиці. 

№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

   

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ    

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

   

4 Отримано грошові кошти від продажу будівлі    

5 Списано на фінансові результати дохід від продажу 

об'єкта 

   

Завдання 9 (тема10) 

Описати ставки єдиного податку  
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Варіант 3 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.ТзОВ «Жешув» у 3 кварталі 2014 року здійснило такі господарські операції: 

1) Внесено засновником основний засіб у вигляді токарного станка до 

статутного фонду. 2)Витрати на перевезення основного засобу склали – 

2000 грн. 3)Підприємством було проведено оплату транспортних послуг за 

перевезення на суму 2400 грн. 4)У звітний період основний засіб введено в 

експлуатацію (визначити на яку суму). Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення операцій в обліку, з використанням  спрощеного плану рахунків в 

Журналі обліку господарських операцій. 

 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Підприємством малого бізнесу  у вересні 2014 року здійснені операції 

надходження грошей до каси, надходження з банку, видача з каси грошових 

коштів, а також інші операції. Необхідно відобразити бухгалтерські проведення 

використовуючи спрощений план рахунків. 

  Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Оприбутковано дохід від реалізації товарів   18000 

3 Надійшла до каси готівка з поточного рахунку 

в банку на відрядження 

  6000 

4 Видано з каси готівку Смульский Р.П. під звіт   1250 

5 Оприбутковано папір, інші канцтовари, 

придбані Поверляк Р. 

   220 

 

Завдання 3 (тема 4) 

1. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

2.ТзОВ «Жешув» у вересні директору, бухгалтеру і робітниці - швачці було 

нараховано заробітну плату в сумі 8500 грн., з якої утримано  податок з доходів 

(працівники не мають права на податкову соціальну пільгу); відрахування 

внесків до соціальних фондів; видано за минулий місяць з каси працівникам 

7500 грн. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

загальний план рахунків. 

 

Завдання 4 (тема 5) 

1. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку? 
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2.ТзОВ «Жешув», яке знаходиться на єдиному податку за ставкою 5%, 

придбало ксерокс за ціною 6400 грн. (в тому числі ПДВ.). За транспортування 

та підключення підприємство сплатило постачальнику 600 грн. 

Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції, використовуючи 

спрощений план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 З поточного рахунку оплачено вартість 

ксерокса та його доставка 

   

2 Відображено податковий кредит з ПДВ    

3 Монтаж, встановлення ксерокса  

постачальником 

   

 

Завдання 5 (тема 6) 

1. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

2.Малим підприємством ТзОВ «Жешув» врезультаті інвентаризації було 

виявлено раніше не враховані на балансі запаси (3500 грн.);а також здійснені 

операції: засновниками внесені до статутного фонду виробничі запаси 

(7000 грн.); безоплатно одержано виробничі запаси на суму 800 грн; одержані 

від постачальника  виробничі запаси – 3200 грн. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення операцій в обліку, використовуючи спрощений план 

рахунків із заповненням графи “Сума”. 
3

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума,грн. 

1

1 

Одержано запаси від постачальника   1200 

2

2 

Безплатно одержані запаси (на суму їх 

справедливої вартості з ПДВ) 

   

3

3 

Оприбутковано запаси як внесок до статутного 

фонду (від засновників) 

   

4

4 

Оприбутковано запаси, раніше не враховані на 

балансі і виявлені врезультаті інвентаризації 

   

 

Завдання  6 (тема 7) 

 

1. Облік витрат виробництва малих підприємств 

2.Підприємство ТзОВ"ПВК-Захід" виготовило стенд для випробування, 

первісна вартість якого 64000 грн. В результаті підприємством були здійснені 

витрати: 

придбано і передано у виробництво основні та допоміжні матеріали на суму 

24000 грн. (в тому числі ПДВ - 4000 грн.); передано зі складу запасні частини - 

4000 грн.; нараховано амортизацію механізмів та машин, які були задіяні у 

виробництві  стенда - 3726 грн. Необхідно відобразити операції , 

використовуючи загальний план рахунків. 

 

Завдання 7 (тема 8) 

 

1. Облік доходів малих підприємств. 
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2.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» в першому кварталі 2014.. року придбало  

чотири комплекти меблів у ТзОВ" ПВК-Захід" з метою продажу на суму 20000 

грн.в т.ч. ПДВ. В другому кварталі керівництво малого підприємства вирішило 

використати один із комплектів меблів ( 13500 грн.) для облаштування власного 

офісу.  

Необхідно: відобразити операції у бухгалтерському обліку підприємства, 

використовуючи спрощений план рахунків, заповнивши таблицю. 
3

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1

1 

Придбано  меблі для реалізації    

2

2 

Відображено податковий кредит щодо ПДВ    

3

3 

Перераховано кошти постачальнику за  

меблі 

   

4

4 

Введення в експлуатацію     

 

Завдання 8 (тема 9) 

 

1.Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

2.У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на добудову приміщення ТзОВ 

«ПВК-Захід» прийняло рішення продати його . Договірна вартість продажу 

склала 15000 грн. (в тому числі ПДВ - 2500 грн.). Сума витрат підприємства на 

будівництво приміщення - 12000 грн. ТзОВ отримало грошові кошти  від 

продажу приміщення.  

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи загальний  

план рахунків в таблиці із заповненням графи «Сума». 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

   

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ    

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

   

4 Отримано грошові кошти від продажу будівлі    

 

Завдання 9 (тема 10) 

Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 
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 Варіант 4 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

2.Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

3. Засновником ТзОВ «Жешув» було внесено транспортний засіб до статутного 

капіталу за справедливою вартістю. Бухгалтеру підприємства відомо, що: 

1. Розмір статутного капіталу становить 2 400 000 грн. 

2. Заборгованість одного із засновників становить 150 000 грн. Її він 

погашає шляхом внесення до статутного капіталу автомобіля вартістю  

150 000 грн. 

3. Сума внесків до Пенсійного фонду – 4500грн. 

4. Податок з власників транспортних засобів –150 грн. 

Необхідно: відобразити проведення операцій з використанням спрощеного 

плану рахунків та заповненням графи «Сума» . 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено розмір статутного капіталу 

підприємства 

   

2 Нараховано та сплачено пенсійний збір    

3 Нараховано та сплачено реєстрацію автомобіля    

4 Нараховано та сплачено податок з власників    

5 Оприбутковано внесений до статутного 

капіталу автомобіль 

  15000 

6 Списано суму витрат на фінансовий результат   565 

 

Завдання 2 (тема 3) 

 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

 

2.Працівники Державної податкової адміністрації за згодою керівника та в 

присутності матеріально-- відповідальних осіб вилучили з магазину «Світанок» 

торгову виручку у сумі 11200 грн. з каси та з основної каси підприємства 

залишок готівки - 1250 грн. для сплати податкової заборгованості. Необхідно: 

відобразити в бухгалтерському обліку операції, використовуючи спрощений 

план рахунків. 
№

  

Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Вилучено виручку магазину зі скриньки ЕККА 

(відображено доход від продажу товарів) 

   

2 Відображено суму ПДВ    

3 Вилучено гроші з каси    
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Завдання 3 (тема 4) 

1. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

2.Бухгалтером малого підприємства здійснено бухгалтерські проведення з 

обліку оплати праці працівникам. Необхідно: відобразити операції в таблиці, 

використовуючи загальний план рахунків. 
№  Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Нараховано заробітну плату   64500 

2 Нараховано доплату   7500 

3 Нараховано матеріальну допомогу   8700 

4 Нараховано матеріальну допомогу з соціального 

страхування працівникам 

  3000 

 

Завдання 4 (тема 5) 

 

1.Визначити відмінності нарахування амортизації основних засобів в 

бухгалтерському та в податковому обліку. 

2.Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

 

Завдання 5 (тема 6) 

1. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

2.Під час інвентаризації в кондитерському відділі  ТзОВ «Жешув» виявлена 

нестача 20 кг цукерок за ціною 18,00 грн. за 1 кг і лишок 20 кг тих же цукерок 

іншої кондитерської фабрики за ціною 10,50 грн. за кг. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення операцій в обліку з використанням загального плану 

рахунків. 
3

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1

1 

Відображено різницю, за якими 

виявлено лишки  

   

2

2 

Відображено суму податкових 

зобов’язань з ПДВ 

   

3

3 

Віднесено суму перевищення  нестачі на 

винну особу (Сума умовна) 

   

4

4 

Винна особа сплатила суму нестачі    

 

Завдання 6 (тема 7) 

1. Облік витрат виробництва малих підприємств 

2.Підприємство ТзОВ"ПВК-Захід" виготовило основний заісіб, первісна 

вартість якого 54000 грн. В результаті підприємством були здійснені витрати: 

передано зі складу запасні частини - 2600 грн; передано у виробництво основні 

та допоміжні матеріали на суму 20000 грн. (в тому числі ПДВ.); оплачено 

послуги сторонніх організацій, що сприяли створенню основних засобів на 

суму 7400(в тому числі ПДВ). 

Необхідно відобразити операції, використовуючи спрощений план рахунків. 
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Завдання 7 (тема 8) 

1. Облік доходів малих підприємств. 

2.Мале підприємство продало морозильну шафу «шокової» заморозки за 7000,0 

грн. (у тому числі ПДВ). Початкова вартість морозильної шафи - 8600 грн.; 

сума нарахованого зносу - 1500 грн. Витрати на демонтаж морозильної шафи 

«шокової» заморозки становили 60 грн. (у тому числі ПДВ). Необхідно: 

відобразити в бухгалтерському обліку операції використовуючи загальний план 

рахунків. 
№

 

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено реалізацію морозильної 

шафи 

   

2 Відображено податкове зобов'язання з 

ПДВ 

   

3 Списано нарахований знос    

4 Списано залишкову вартість    

5 Послуги-витрати з демонтажу    

Завдання 8 (тема 9) 

1.Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

2.У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на добудову приміщення ТзОВ 

«Захід» прийняло рішення продати його. Договірна вартість продажу склала 

14000 грн. (в тому числі ПДВ.). Сума витрат підприємства на будівництво 

приміщення - 12000 грн. ТзОВ отримало грошові кошти  від продажу 

приміщення. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, 

використовуючи загальний план рахунків. 

 

Завдання 9 (тема 10) 

1.Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 

2ТзОВ «Жешув», яке займається виробництвом, застосовує спрощену систему 

оподаткування, сплачує єдиний податок за ставкою 7%, веде книгу обліку 

доходів і витрат, у I1 кварталі 2014 року здійснило господарські операції, 

відображені у таблиці. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, 

використовуючи спрощений план рахунків; розрахувати суму єдиного податку 

за ставкою 7% помісячно. 
 

Дата 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

Операції за жовтень 20... року 

 Отримані кошти від реалізації виробленої продукції   26400 

 Відображено дохід від реалізації за продажними 

цінами з ПДВ 

  22000 

5 Оприбутковано матеріали на суму 12000 грн., в тому 

числі ПДВ 2000 грн. 

  12000 

6 Оплачено матеріали   12000 
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Варіант 5 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

2. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

3.Мале підприємство “Браш” за звітний період здійснило господарські 

операції,  на підставі яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення, 

відображені в Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням загального плану рахунків. 
4 Згідно зі змінами в засновницьких документах зменшено 

статутний капітал 

Дт Кт 209 000 

5 Безоплатно отримані основні засоби   20 000 

6 Учасником  до статутного капіталу внесені грошові 

кошти 

  1 8000 

7 Оприбутковано безкоштовно отримані продукція запаси   3600 

8 За рахунок благодійних внесків збільшено статутний 

капітал 

  2800 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Підприємством малого бізнесу  у вересні 2014 року здійснені операції 

надходження грошей до каси, надходження з банку, видача з каси грошових 

коштів, а також інші операції.  

Необхідно відобразити бухгалтерські проведення використовуючи 

спрощений план рахунків. 
  Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Оприбутковано до каси виручка від реалізації 

товарів 

  8000,0 

3 Надійшла до каси готівка з поточного рахунку 

в банку 

  12000,

0 

4 Видано з каси готівку Поверляк Р.П. під звіт   350,0 

5 Оприбутковано папір, інші канцтовари, 

придбані Поверляк Р. 

   410,0 

6 Оприбутковано до каси залишок 

невикористаних Поверляк Р.П. грошей 

  60,0 

Завдання 3 (тема 4) 

1. Описати відмінності між обліковою і середньообліковою чисельністю 

працівників. 

2. Які особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

2.Необхідно:відобразити бухгалтерські проведення операцій в 

таблиці(відповідно вписуючи кожну операцію використовуючи спрощений 

план рахунків: 
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Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Надходження НА від учасників як вклад 

у статутний фонд (програмне забезпечення) 

  500,0 

Безоплатне надходження НА   400,0 

Нараховано знос НА   100,0 

Списання зносу НА ,врезультаті продажу 

програмного забезпечення 

  120,0 

Списання залишкової вартості НА  

врезультаті продажу 

   380,0 

Завдання 5 (тема 6) 

1. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

2.На малому підприємстві ТзОВ «Жешув» під час інвентаризації було виявлено 

нестачу виробничих запасів з вини постачальника на суму 1000 грн., а також 

були здійснені інші операції, відображені в Журналі обліку господарських 

операцій. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи  загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Сплачено постачальнику за придбані запаси   4800 

3 Оприбутковано виробничі запаси   300 

4 Відображено нестачу згідно з актом придбання   1000 

5 Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  1000 

7 Акт розбіжностей закрито   1200 

8 Отримано відшкодування нестачі 

постачальником 

  1200 

Завдання 6 (тема 7) 

1. Облік витрат виробництва малих підприємств 

2.Результати інвентаризації малого швейного підприємства ТзОВ «ПВК-Захід» 

станом на 31 грудня 20... року підтвердили, що у виробництві знаходиться 20 

метрів тканини за ціною 25 грн. за 1 метр, з яких: 

 5 метрів - у розкроєному вигляді; 

 15 метрів - у рулоні. 

Крім цих даних, бухгалтер має у своєму розпорядженні такі показники: 

Показники для розрахунку зміни залишків незавершеного виробництва та 

готової продукції за звітний період, грн. 
Показники На початок періоду На кінець періоду 

1. Незавершене виробництво 120 ? 

2. Готова продукція 300 400 

Разом 420 ? 

Необхідно: визначити вартість незавершеного виробництва на кінець звітного 

періоду, зокрема:визначити вартість тканини, яка ще не зазнавала обробки, для 

виключення її зі складу собівартості; виключити знайдену суму зі складу 

собівартості методом «сторно» (з відображенням бухгалтерських проведень); 

визначити вартість незавершеного виробництва; виключити зі складу 

собівартості методом «сторно» суму незавершеного виробництва (відобразити 

бухгалтерською проводкою); обчислити суму незавершеного виробництва і 

вартість готової продукції на кінець періоду. 

 



 26 

Завдання 7 (тема 8) 

1. Облік доходів малих підприємств. 

2. Підприємство ТзОВ «Жешув» у травні 2014... року здійснило продаж 

офісних меблів за вартістю 12900,00 грн., у тому числі ПДВ та отримало 

оплату; первісна (переоцінена) вартість становила 20876,90 грн., 

нарахований знос - 10376,90 грн. 

Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції, використовуючи 

спрощений рахунків. 
  Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено реалізацію основного засобу 

(офісні меблі) 

   

2 Нараховано (відображено) податкове 

зобов'язання з ПДВ 

   

3 Списано нарахований знос    

4 Отримано кошти від покупця    

5 Відображено собівартість реалізованих меблів   10500 

6 Відображено фінансовий результат: (списано 

доходи) 

  10750,0 

 

 

Завдання 8 (тема 9) 

 

1.Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах 

2.Підприємством ТзОВ «Жешув» була проведена суперакція на товар серед 

покупців, за результатами якого одному з них продали за одну гривню 

мікрохвильову піч, у тому числі ПДВ. Водночас мікрохвильову піч було 

придбано за 1500 грн., у тому числі ПДВ. Витрати на проведення акції 

становлять 500 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій, 

використовуючи загальний  план рахунків. 
  Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Отримано мікрохвильову піч від постачальника    

2 Відображено податковий кредит з ПДВ    

3 Вартість мікрохвильової печі оплачена повністю    

5 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ     

6 Відображено собівартість мікрохвильової печі    

7 Списано дохід на фінансовий результат    

8 Списано собівартість реалізації на фінансовий 

результат 

   

 

Завдання 9 (тема 10) 

1.Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 

2. Які особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку 

доходів (розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 
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Варіант 6 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Бухгалтером малого підприємства ТзОВ «Жешув» в результаті заснування 

підприємства, реєстрації статутного фонду та погашення заборгованості 

засновників за внесками до статутного фонду були здійснені проведення. 

Необхідно: відобразити господарські операції підприємства, використовуючи 

загальний план рахунків. 
№

  

Зміст  операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено розмір статутного капіталу, 

оголошеного в установчих документах 

  3500000 

2 Введено в експлуатацію офісну будівлю, внесену 

засновником у рахунок його вкладу до статутного 

капіталу 

  300000 

 

3 Відображено надходження внеску засновника  до 

статутного капіталу запасами  

  100000 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Працівники Державної податкової адміністрації за згодою керівника та в 

присутності матеріально-- відповідальних осіб вилучили з магазину «Світанок» 

торгову виручку у сумі 12000 грн. з каси та з основної каси підприємства 

залишок готівки - 250 грн. для сплати податкової заборгованості. Необхідно: 

відобразити в бухгалтерському обліку операції, використовуючи спрощений 

план рахунків. 
№  Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Вилучено виручку магазину зі скриньки 

ЕККА (відображено доход від продажу 

товарів) 

   

2 Відображено суму ПДВ    

3 Вилучено гроші з каси    

4 Отримано повідомлення про погашення 

боргу (недоїмки по сплаті ПДВ) 

  12250 

Завдання 3 (тема 4) 

1.ТзОВ «Попадюк» у вересні директору, бухгалтеру і робітниці - швачці було 

нараховано заробітну плату в сумі 950 грн., з якої утримано  податок з доходів 

(працівники не мають права на податкову соціальну пільгу); здійснено 

відрахування до соціальних фондів. Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення, використовуючи загальний план рахунків. 

2.Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” списує через непридатність обладнання 
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(фрезерний верстат). Залишкова вартість якого складає – 20000 грн., сума зносу 

обладнання – 4800 грн. Бухгалтером було оприбутковано матеріали, отримані 

внаслідок ліквідації обладнання, на суму 1600 грн. На ліквідацію було 

витрачено 250 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій 

в обліку, використовуючи спрощений план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн... 

1 Первісна вартість обладнання    

2 Списано суму зносу    

3 Списано залишкову вартість    

4 Списано витрати на ліквідацію    

5 Оприбутковано матеріали, 

отримані внаслідок ліквідації 

   

2.Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

 Завдання 5 (тема 6) 

1.ТзОВ «ПВК-Захід» придбало для будівельно-монтажних робіт інструмент, 

інвентар, яке потребує монтажу, на суму 300 грн., а також матеріали для 

виконання робіт, що не потребують монтажу, на суму 450 грн. Підприємство 

оплатило згідно податкової накладної транспортні послуги в сумі 150 грн. 

Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції, використовуючи 

загальний план рахунків. 
№

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Придбання обладнання, що 

потребує  монтажу 

   

2 Відображено суму ПДВ    

3 Монтаж обладнання   550,0 

4 Придбання матеріалів 

(інструментів), що не потребують 

монтажу 

   

5 Сплачено за транспортні послуги    

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

Завдання 6 (тема7) 

1.Підприємство ТзОВ «ПВК-Захід» вирішило прибрати прилеглу до 

складських приміщень територію. З цією метою були придбані товарно-

матеріальні цінності (відра, мішки, лопати), а також газонокосарка. Необхідно: 

відобразити витрати на прибирання території, спрямовані на обслуговування 

підприємства, з використанням спрощеного плану рахунків. 
№

  

Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображення витрат на оплату праці з прибирання   1000 

2 Придбання МШП для прибирання території   75 

3 Придбання газонокосарки   550 

6 Списано на фінансовий результат  витрати 

підприємства 

  1670 

2. Облік витрат виробництва малих підприємств 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” продає товар пов’язаній особі. 

Продажна вартість згідно з умовами договору – 1200 грн. у т. ч. ПДВ – 200 грн. 
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(облікова вартість – 800 грн.). Звичайна ціна – 1800 грн. у т. ч. ПДВ – 300 грн. 

оплата за товар надходить до каси підприємства. (Дохід при продажу товарів 

пов’язаній особі визначають із звичайних цін (де звичайна ціна – це ціна 

продажу товарів, робіт, послуг продавцем, включаючи суму нарахованих або 

сплачених відсотків, вартість іноземної валюти)). 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи спрощений план рахунків. 
№

  

Зміст операції Дебе

т 

Кред

ит 

Сума, 

грн. 

1 Відображено дохід від продажу товару    

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ із звичайних 

цін 

   

3 Списано облікову вартість товарів    

4 Списано собівартість реалізованих товарів на фінансові 

результати 

   

5 Списано дохід на фінансовий результат   1000 

6 Визначити фінансовий результат (збиток, прибуток)    

7 Надходження виручки в касу від пов’язаної особи, 

покупця 

   

2. Облік доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» продає товар. Продажна вартість згідно 

з умовами договору – 1200 грн. у т. ч. ПДВ – 200 грн. (облікова вартість – 

800 грн.). Звичайна ціна – 1800 грн. у т. ч. ПДВ – 300 грн. оплата за товар 

надходить до каси підприємства. (Дохід при продажу товарів пов’язаній особі 

визначають із звичайних цін (де звичайна ціна – це ціна продажу товарів, робіт, 

послуг продавцем, включаючи суму нарахованих або сплачених відсотків, 

вартість іноземної валюти)). Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення 

операцій в обліку, використовуючи спрощений план рахунків  
№

  

Зміст операції Дт Кт Сума, грн.. 

1 Відображено дохід від продажу товару    

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ із 

звичайних цін 

   

3 Списано облікову вартість товарів    

4 Списано собівартість реалізованих товарів на 

фінансові результати 

   

5 Списано дохід на фінансовий результат   1000 

6 Визначити фінансовий результат (збиток, прибуток)    

2. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

1. Які особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 

2.Які особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку 

доходів (розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 
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Варіант 7 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2.Бухгалтером малого підприємства в результаті заснування підприємства, 

реєстрації статутного фонду та погашення заборгованості засновників за 

внесками до статутного фонду були здійснені проведення. Необхідно: 

відобразити господарські операції підприємства, використовуючи загальний 

план рахунків. 
  Зміст  операції Дт Кт Сума, грн.. 

1 Відображено розмір статутного капіталу, оголошеного в 

установчих документах 

  1500000 

2 Отримано та введено в експлуатацію офісну будівлю, 

внесену засновником у рахунок його вкладу до 

статутного капіталу 

  500000 

 

5 Відображено надходження внеску засновника до 

статутного капіталу малого підприємства грошовими 

коштами  

  79500 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Підприємством малого бізнесу  здійснені операції: надходження грошей до 

каси, надходження з банку, видача з каси грошових коштів, а також інші 

операції. Необхідно відобразити бухгалтерські проведення використовуючи 

загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дт Кт Сума, грн. 

1 Оприбутковано до каси виручка від реалізації товарів   9000,0 

3 Надійшла до каси готівка з поточного рахунку в банку   10000,0 

4 Видано з каси готівку Поверляк Р.П. під звіт   250,0 

5 Оприбутковано папір, інші канцтовари, придбані 

Поверляк Р. 

   210,0 

Завдання 3 (тема 4) 

1. Сформулювати особливості нарахування основної та додаткової заробітної 

плати в малих підприємствах. 

2.Бухгалтером малого підприємства здійснено бухгалтерські проведення з 

обліку оплати праці працівникам. Необхідно: відобразити операції в таблиці, 

використовуючи загальний план рахунків. 
№  Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Нараховано заробітну плату   64500 

2 Нараховано оплату відпусток   6300 

3 Нараховано доплату   7500 

4 Нараховано матеріальну допомогу   8700 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Описати методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському  

Завдання 5 (тема 6) 

1.На малому підприємстві ТзОВ “Жешув” під час інвентаризації було 
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виявлено нестачу виробничих запасів з вини постачальника на суму 1000 грн., а 

також були здійснені інші операції, відображені в Журналі обліку 

господарських операцій.  Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення 

операцій в обліку, використовуючи  спрощений план рахунків. 
№ Зміст операції Дт Кт Сума, грн. 

1 Сплачено постачальнику за придбані запаси   4800 

2 Нараховано податковий кредит з ПДВ    

3 Оприбутковано виробничі запаси   300 

4 Відображено нестачу згідно з актом придбання   1000 

5 Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  1000 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

 

Завдання 6 (тема7) 

1.Мале підприємство «ПВК-Захід» 28 червня 2014 року отримало від 

Тернопільського заводу штучної шкіри 1600 м
2
 шкірозамінник на суму 9600 

грн. (в тому числі ПДВ). Оплату за цю операцію було здійснено 30 червня 2000 

року в сумі 11520 грн. Також підприємством 27 червня було видано готівку з 

каси і підзвітною особою закуплені матеріали для виробництва. Необхідно: 

відобразити операції в обліку, використовуючи загальний план рахунків. 

2. Сформулювати особливості обліку витрат виробництва малих підприємств 

 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” продає товар пов’язаній особі. 

Продажна вартість згідно з умовами договору – 1200 грн. у т. ч. ПДВ – 200 грн. 

(облікова вартість – 800 грн.). Звичайна ціна – 1800 грн. у т. ч. ПДВ – 300 грн. 

оплата за товар надходить до каси підприємства. (Дохід при продажу товарів 

пов’язаній особі визначають із звичайних цін. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення операцій в обліку, використовуючи спрощений план 

рахунків. 
№

  

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено дохід від продажу товару    

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ 

із звичайних цін 

   

3 Списано облікову вартість товарів    

4 Списано собівартість реалізованих товарів 

на фінансові результати 

   

2. Сформулювати суть обліку доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

1.У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на добудову приміщення ТзОВ 

«ПВК-Захід» прийняло рішення продати його . Договірна вартість продажу 

склала 15000 грн. (в тому числі ПДВ - 2500 грн.). Сума витрат підприємства на 

будівництво приміщення - 12000 грн. ТзОВ отримало грошові кошти  від 

продажу приміщення. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, 

використовуючи спрощений план. 
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№ 
 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

   

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ    

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

   

4 Отримано грошові кошти від продажу будівлі    

2. Які особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах? 

Завдання 9 (тема 10) 
5.08 Виплачено заробітну плату за липень   6700 

5.08 Депонована сума невиданої заробітної 

плати 

  100 

5.08  Видано кошти під звіт на господарські 

потреби 

  150 

9.08 Нараховано єдиний податок за липень   180 

5.08 Отримано оплату по акту за роботи 

(послуги), виконані у серпні 

  24600 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків, розрахувати суму єдиного податку за ставкою 6%. 

2. Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 

 

Варіант 8 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Засновником ТзОВ було внесено Фрезерний верстат до статутного капіталу за 

справедливою вартістю. Бухгалтеру підприємства відомо, що: 

1. Розмір статутного фонду становить 3.000. 000 грн. 

2. Заборгованість одного із засновників становить 190 000 грн. Її він 

погашає шляхом внесення до статутного капіталу фрезерного станка  

190 000 грн. 

3. Сума внесків до Пенсійного фонду – 1450 грн. 

Необхідно: відобразити проведення операцій з використанням спрощеного 

плану рахунків та заповненням графи “Сума” в Журналі. 

 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” за жовтень  2009 р. здійснило 

господарські операції: 12 жовтня ТзОВ “Жешув” одержало в банку готівку для 

виплати зарплати – 30.000 грн., з яких виплачено працівникам 25.000 грн. 
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Депоновано і повернено в банк 15 жовтня – 5000 грн. 20 жовтня з каси 

підприємства здійснило передоплата  періодики – 2000грн.Необхідно: за 

умовами розв’язку завдання здійснити проведення господарських операцій за 

рахунком 30 “Каса” загальний план рахунків. 

Завдання 3 (тема 4) 

1.ТзОВ «Жешув» у вересні директору, бухгалтеру і робітниці - швачці було 

нараховано заробітну плату в сумі 850 грн., з якої утримано  податок з доходів в 

сумі 107,18 грн. (працівники не мають права на податкову соціальну пільгу); 

відрахування внесків до соціальних фондів - 25,50 грн.; видано за минулий 

місяць з каси працівникам 758 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення, використовуючи спрощений план рахунків. 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

                                             Завдання 4 (тема 5) 

1.На підприємстві “Жешув” використовується програма 1-С: Бухгалтерія 7.7. 

первісна вартість програми – 26000 грн. Дана програма використовувалась на 

підприємстві протягом 3-х років і повністю амортизована у червні 2014. року. 

Підприємство вирішило, що програма буде іще протягом 6-ти місяців 

потрібною і після цього вона буде списана з балансу підприємства. 

Справедлива вартість склала – 1200 грн.(амортизується прямолінійним 

методом). Переоцінена вартість становить 2800 грн., знос – 1400 грн.; 

залишкова (переоцінена) вартість – 1200 грн., щомісячна сума амортизації  – 

100 грн. (1200:12). Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в 

обліку з використанням спрощеного плану рахунків. 
 

2.Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

Завдання 5 ( тема 6) 

1.Малим підприємством ТзОВ “Жешув” врезультаті інвентаризації було 

виявлено раніше не враховані на балансі запаси (520 грн.);а також здійснені 

операції: засновниками внесені до статутного фонду виробничі запаси 

(1550 грн.); безоплатно одержано виробничі запаси на суму 650 грн ; одержані 

від постачальника  виробничі запаси – 1200 грн. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи загальний план рахунків. 

№

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1

1 

Одержало запаси від постачальника   1200 

2

2 

Безплатно одержані запаси (на суму 

їх справедливої вартості з ПДВ) 

   

3

3 

Оприбутковано запаси як внесок до 

статутного фонду (від засновників) 

   

4

4 

Оприбутковано запаси, раніше не 

враховані на балансі і виявлені врезультаті 

інвентаризації 

   

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси? 
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Завдання 6 (тема 7) 

1.Результати інвентаризації малого швейного підприємства ТзОВ «ПВК-

Захід» станом на 31 грудня 2013. року підтвердили, що у виробництві 

знаходиться 20 метрів тканини за ціною 25 грн. за 1 метр, з яких: 15 метрів - у 

розкроєному вигляді;5 метрів - у рулоні. 

Крім цих даних, бухгалтер має у своєму розпорядженні такі показники: 

Показники для розрахунку зміни залишків незавершеного виробництва та 

готової продукції за звітний період, грн. 
Показники На початок періоду На кінець періоду 

1. Незавершене виробництво 120 ? 

2. Готова продукція 300 400 

Разом 420 ? 

Необхідно: визначити вартість незавершеного виробництва на кінець звітного 

періоду, зокрема:визначити вартість тканини, яка ще не зазнавала обробки, для 

виключення її зі складу собівартості; виключити знайдену суму зі складу 

собівартості методом «сторно» (з відображенням бухгалтерських проведень); 

визначити вартість незавершеного виробництва; виключити зі складу 

собівартості методом «сторно» суму незавершеного виробництва (відобразити 

бухгалтерською проводкою); обчислити суму незавершеного виробництва і 

вартість готової продукції на кінець періоду. 

2. Облік витрат виробництва малих підприємств 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» в першому кварталі 2014. року 

придбало  чотири комплекти меблів у ТзОВ" ПВК-Захід" з метою продажу на 

суму 20000 грн.в т.ч. ПДВ. В другому кварталі керівництво малого 

підприємства вирішило використати один із комплектів меблів ( 3500 грн.) для 

облаштування власного офісу. 

Необхідно: відобразити операції у бухгалтерському обліку підприємства, 

використовуючи загальний (спрощений) план рахунків, заповнивши таблицю. 
№

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1

1 

Придбано  меблі для реалізації    

2

2 

Відображено податковий кредит щодо 

ПДВ 

   

3

3 

Перераховано кошти постачальнику за  

меблі 

   

4

4 

Один комплект меблів використано для 

власного офісу ТзОВ 

   

5

5 

Введення в експлуатацію     

2. Сформулювати суть обліку доходів малих підприємств 

 

Завдання 8 (тема 9) 

Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  
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Завдання 9 (тема 10) 

1.ТзОВ «Жешув», яке займається виробництвом, застосовує спрощену 

систему оподаткування, сплачує єдиний податок за ставкою 5%, веде книгу 

обліку доходів і витрат, у IV кварталі 2013року здійснило господарські 

операції, відображені у таблиці. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків; розрахувати суму єдиного податку за ставкою 5%. 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума,  грн. 

Операції за жовтень 2013 року 

0

4.10 

Отримані кошти від реалізації 

виробленої продукції 

  26400 

0

4.10 

Відображено дохід від реалізації за 

продажними цінами з ПДВ 

  22000 

5

4.10 

Оприбутковано матеріали на суму 

12000 грн., в тому числі ПДВ 2000 грн. 

  12000 

4.10 Оплачено матеріали   12000 

                                

2.Особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку доходів 

(розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 

 

 

Варіант 9 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство “Жешув” за звітний період здійснило господарські 

операції,  на підставі яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення, 

відображені в Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням спрощеного плану рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.. 

1 Відображено заборгованість учасників товариства 

по внесках до статутного капіталу 

  1.200. 000 

2 Учасником ТОВ внесені виробничі запаси до 

статутного капіталу 

  1 000 

5 Безоплатно отримані основні засоби   21 000 

7 Оприбуткована безкоштовно отримана продукція 

сільськогосподарського виробництва 

  3600 

 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 
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2.Підприємство ТзОВ «ПВК-Захід» у вересні 2014 року здійснило 

господарські операції, які відображені у касовій книзі. Залишок коштів в касі на 

1.09. - 5800,0 грн. Ліміт каси встановлено банком у сумі - 2700,0 грн. 

Каса за вересень 2004 року 
Дата Операції Дт Кт Сума, грн... 

 Залишок на початок дня   5800,0 

6.09.08 Отримано в банку готівку   4000,0 

6.09.08 Видано кошти на відрядження   4000,0 

20.09.08 Внесено в касу Макар Я.М. за путівку   156,0 

20.09.08 Виручка здана в банк   312,0 

20.09.08 Видано кошти під звіт   800,0 

Необхідно: у таблиці відобразити бухгалтерські проведення операцій 

використовуючи загальний план рахунків.  

Завдання 3 (тема 4) 

Визначити особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в 

малих підприємствах 

Завдання 4 (тема 5) 

1.ТзОВ “Жешув” реалізувало основний засіб в’язальну машину. Бухгалтер 

здійснив бухгалтерські проведення: Відображено дохід від реалізації основного 

засобу на суму 12000 грн.Відображено Податкове зобов’язання зПДВ у 

сумі 2000 грн. Списано знос реалізованого основного засобу на 

суму 5000 грн.На фінансовий результат списано витрати в 

сумі 4500 грн.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в 

обліку, з використанням спрощеного плану рахунків. 

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

Завдання 5 (тема 6) 

1.Малим підприємством ТзОВ “Жешув” врезультаті інвентаризації було 

виявлено раніше не враховані на балансі запаси (520 грн.);а також здійснені 

операції: засновниками внесені до статутного фонду виробничі запаси 

(1550 грн.); безоплатно одержано виробничі запаси на суму 650 грн ; одержані 

від постачальника  виробничі запаси – 1200 грн. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення операцій в обліку, використовуючи загальний 

(спрощений) план рахунків із заповненням графи “Сума”. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Одержало запаси від постачальника   1200 

Безплатно одержані запаси (на суму їх справедливої 

вартості з ПДВ) 

   

Оприбутковано запаси як внесок до статутного 

фонду (від засновників) 

   

Оприбутковано запаси, раніше не враховані на 

балансі і виявлені врезультаті інвентаризації 

   

2.  За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

Завдання 6 (тема 7) 

1.Бухгалтером  ТзОВ «Жешув» за звітний період були здійснені операції: 
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нараховано заробітну плату (п'ятьом продавцям), (двом вантажникам), (двом 

прибиральницям), (трьом сторожам) ---в сумі 13000 грн.; нараховано заробітну 

плату директору, заступнику директора, бухгалтеру, двом менеджерам з 

постачання ---в сумі 12250 грн.; зі складу підприємства було передано ТМЦ 

(серветки, миючі засоби, мітли та інші предмети) для користування--на суму 

1100 грн. Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції 

використовуючи загальний план рахунків. 

2. Сформулювати суть обліку витрат виробництва малих підприємств 

                                    Завдання 7 (тема 8) 

1.Мале підприємство продало морозильну шафу «шокової» заморозки за 

3000,0 грн. (у тому числі ПДВ - 500 грн.). Початкова вартість морозильної 

шафи - 3600 грн.; сума нарахованого зносу - 1500 грн. Витрати на демонтаж 

морозильної шафи «шокової» заморозки становили 60 грн. (у тому числі ПДВ - 

10 грн.). Отже, балансова вартість основного засобу - ?Необхідно: відобразити в 

бухгалтерському обліку операції використовуючи загальний план рахунків. 
№

  

Зміст операції Дебет Креди

т 

Сума, 

грн. 

1 Відображено реалізацію морозильної 

шафи 

   

2 Відображено податкове зобов'язання з 

ПДВ 

   

3 Списано нарахований знос    

2. Облік доходів малих підприємств. 

 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Підприємство ТзОВ “Жешув” продає товар приватному підприємцю-

платнику єдиного податку. Продажна вартість згідно з умовами договору – 

1200 грн. у т. ч. ПДВ – 200 грн. (облікова вартість – 900 грн.). Необхідно: 

відобразити бухгалтерські проведення цих операцій в обліку з використанням 

загального плану рахунків із заповненням графи “Сума”. 
№

  

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено дохід від продажу товару    

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ    

3 Списано облікову вартість товарів    

4 Надійшла оплата за товар    

6 Списано дохід на фінансовий результат    

2.Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

Операції за серпень 20.... року 

2.08 Отримано на поточний рахунок відсотки банку 

за липень 

Дт К 10 

2.08 Отримано оплату по акту про виконані роботи   12000 
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(послуги) за липень 

5.08 Отримано в банку заробітну плату за липень   6800 

5.08 Сплачено внески, утримані із заробітної плати 

за червень: 

 Пенсійного фонду  

 податок з доходів фізичних осіб 

  120 

1040 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків; розрахувати суму єдиного податку за ставкою 5%. 

2.Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 

 

Варіант 10 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство “Жешув” за звітний період здійснило господарські 

операції,  на підставі яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення, 

відображені в Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням спрощеного і загального плану 

рахунків. 
Зміст операції Дт Кт Сума, грн. 

Відображено заборгованість учасників 

товариства по внесках до статутного капіталу 

  2 000 000 

Учасником ТОВ внесено будівлю до 

статутного капіталу 

  1 000 000 

На поточний рахунок надійшов благодійний 

внесок від іншого підприємства 

  50 000 

Безоплатно отримані основні засоби   21 000 

 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Мале підприємство за звітний період здійснило наступні операції: 

одержало виручку від покупця (приватний  підприємець В.Попадюк одержав 

товар під реалізацію)  в сумі 60000 грн.; перерахувало гроші продавцю за товар 

в сумі 70000 грн.; оплачено за послуги згідно акту в сумі 4100 грн.; Необхідно 

відобразити операції в обліку, використовуючи спрощений план рахунків. 

                                                            

                                       Завдання 3 (тема 4) 

1.ТзОВ «Жешув» у вересні директору, бухгалтеру і робітниці - швачці було 

нараховано заробітну плату в сумі 6500 грн., з якої утримано  податок з доходів 

в сумі 824 грн. (працівники не мають права на податкову соціальну пільгу); 
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відрахування внесків до соціальних фондів - 85,50 грн.; видано за минулий 

місяць з каси працівникам 1758 грн. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи загальний 

план рахунків 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

 

Завдання 4 (тема 5) 

1.ТзОВ “Жешув” у 4- кварталі 2014 року здійснило такі господарські операції: 

Внесено засновником основний засіб у вигляді фрезерного станка до 

статутного фонду вартістю 360000 грн. Витрати на перевезення основного 

засобу склали – 1200 грн. Підприємством було проведено оплату транспортних 

послуг за перевезення на суму 2240 грн. У звітний період основний засіб 

введено в експлуатацію.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення 

операцій в обліку, з використанням загального. 

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

 

Завдання 5 (тема 6) 

1. Малим підприємством ТзОВ “Жешув” врезультаті інвентаризації було 

виявлено раніше не враховані на балансі запаси 2520 грн.;а також здійснені 

операції: засновниками внесені до статутного фонду виробничі запаси 

3550 грн.; безоплатно одержано виробничі запаси на суму 1650 грн ; одержані 

від постачальника  виробничі запаси – 4200 грн. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи спрощений план рахунків із заповненням графи “Сума”. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

Одержало запаси від постачальника   1200 

Безплатно одержані запаси (на суму їх справедливої 

вартості з ПДВ) 

   

Оприбутковано запаси як внесок до статутного фонду (від 

засновників) 

   

Оприбутковано запаси, раніше не враховані на балансі і 

виявлені врезультаті інвентаризації 

   

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

Завдання 6 (тема 7) 

1.Підприємство ТзОВ  Захід виготовило стенд для випробування, первісна 

вартість якого 54000 грн. В результаті підприємством були здійснені витрати: 

придбано і передано у виробництво основні та допоміжні матеріали на суму 

30000 грн. (в тому числі ПДВ.); передано зі складу запасні частини - 3600 грн.; 

нараховано амортизацію механізмів та машин, які були задіяні у виробництві  

стенда - 4726 грн.; оплачено послуги сторонніх організацій, що сприяли 

створенню основних засобів (стенда ) - 9000 грн. (в тому числі ПДВ) Необхідно 

відобразити операції, використовуючи загальний план рахунків. 
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2.  Облік витрат виробництва малих підприємств 

Завдання 7 (тема 8) 

Облік доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Мале підприємство ПП «Вітус» займається торгівлею. Матеріально- 

відповідальною особою було виявлено товар, що втратив свої споживчі якості. 

Балансова вартість товару 450 грн., сума ПДВ, що була віднесена до 

податкового кредиту - 90 грн. У псуванні товару не виявлено винних осіб, а 

також норм природного убутку на цей товар немає. Керівництвом підприємства 

було прийнято рішення про вилучення товару, згідно якого складено акт про 

списання зіпсованого товару. Наприкінці місяця було розраховано суму ТЗВ, 

яка припадає на списані товари, що склала 40 грн. (відповідно ПДВ з 

податкового кредиту - 8 грн.). Необхідно: відобразити операції підприємства, 

використовуючи загальний план рахунків, врахувавши, що облік товарів 

бухгалтером ведеться у купівельних цінах. 
№ Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Списано балансову вартість товару псування.    

2 Відображено ПДВ    

3 Списано ТЗВ в кінці місяця    

4 Відображено ПДВ    

5 Витрати від псування товару списано на 

фінансовий результат  

   

2. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

Критерії формування малих підприємств. 

 

Варіант 11  

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство за звітний період здійснило господарські операції,  на 

підставі яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення, відображені в 

Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення з використанням спрощеного і загального плану рахунків. 
№ Зміст операції Дт Кт Сума, грн.. 

2 Учасником ТОВ внесено основний засіб  до 

статутного капіталу 

  100 000 

3 На поточний рахунок надійшов благодійний 

внесок від іншого підприємства 

  50 000 

5 Безоплатно отримані грошові кошти від 

благодійної організації 

  21 000 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 
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3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Мале підприємство ТзОВ «Захід» у липні 20... р. здійснило господарські 

операції: з поточного рахунку згідно договорів про співпрацю оплачено за 

послуги «Київстарт» - 3000грн;оплачено ВАТ «Львівобленерго» -13000 грн.; 

ТзОВ «РОМ ЛТД» - 5508,50 грн. - сплачено за матеріали, придбані для 

виробництва; 05.07: На поточний рахунок підприємства поступили кошти: за 

товар (стільці)  в сумі 8800,0 грн.  

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення з використанням 

загального плану рахунків. 

Завдання 3 (тема 4) 

Визначити відмінності між обліковою і середньообліковою чисельністю 

працівників. 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” списує через непридатність обладнання 

(фрезерний верстат). Залишкова вартість якого складає – 1500 грн., сума зносу 

обладнання – 800 грн. Бухгалтером було оприбутковано матеріали, отримані 

внаслідок ліквідації обладнання, на суму 600 грн. На ліквідацію було 

витрачено 150 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій 

в обліку, використовуючи спрощений план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.. 

1 Первісна вартість обладнання    

2 Списано суму зносу    

3 Списано залишкову вартість    

4 Списано витрати на ліквідацію    

5 Оприбутковано матеріали, отримані 

внаслідок ліквідації 

   

2. Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств.  

 

Завдання 5 (тема 6) 

1.ТзОВ «ПВК-Захід» придбало для будівельно-монтажних робіт інструмент, 

інвентар, яке потребує монтажу, на суму 1600 грн., а також матеріали для 

виконання робіт, що не потребують монтажу, на суму 3450 грн. Підприємство 

оплатило згідно податкової накладної транспортні послуги в сумі 1500 грн. 

Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції, використовуючи 

загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Придбання обладнання, що потребує  монтажу    

2 Відображено суму ПДВ    

3 Монтаж обладнання   50,0 

4 Придбання матеріалів (інструментів), що не 

потребують монтажу 

   

5 Сплачено за транспортні послуги    

2.За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  
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                                       Завдання 6 (тема 7) 

1. Облік витрат виробництва малих підприємств 

2.Підприємство ТзОВ «ПВК-Захід» вирішило прибрати прилеглу до складських 

приміщень територію. З цією метою були придбані товарно-матеріальні 

цінності (відра, мішки, лопати). Необхідно: відобразити витрати на прибирання 

території, спрямовані на обслуговування підприємства, з використанням 

загального плану рахунків. 
№

  

Зміст операції Дт Кт Сума, грн. 

1 Відображення витрат на оплату праці прибиральниць   10000 

2 Придбання МШП для прибирання території   750 

6 Списано на фінансовий результат  витрати 

підприємства 

   

 

Завдання 7 (тема  8) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи спрощений план рахунків.  
№

  

Зміст операції Дебет Кредит 

1 Відображено дохід від продажу товару   

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ із 

звичайних цін 

  

3 Списано облікову вартість товарів   

4 Списано собівартість реалізованих товарів на 

фінансові результати 

  

5 Списано дохід на фінансовий результат   

2. Сформулювати суть обліку доходів малих підприємств. 

 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

загальний план рахунків.  
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

   

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ    

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

   

4 Отримано грошові кошти від продажу будівлі    

5 Списано на фінансові результати дохід від 

продажу об'єкта 

   

2. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків; розрахувати суму єдиного податку за ставкою 5% 

помісячно. 
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Зміст операції Дебет Кредит 

Отримано відсотки банку за жовтень   

Придбано сировину, матеріали, комплектуючі з 

віднесенням на собівартість 

  

Сплачено за електроенергію, телефон, мобільний 

зв'язок 

  

Отримано кошти для виплати заробітної плати, із 

одночасною виплатою працівникам згідно відомості 

  

Перераховано єдиний податок за 10 місяців   

Відображено дохід від реалізації із списанням на фінансовий 

результат 

  

Реалізовано нематеріальний актив (програмне 

забезпечення) на суму 500 грн., в тому числі ПДВ - 83 грн. 

  

2.Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 

3. Особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку доходів 

(розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 

 

                                          Варіант 12 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство “Попадюк” за звітний період здійснило господарські 

операції,  на підставі яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення, 

відображені в Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням спрощеного плану рахунків. 
№ Зміст операції Дт Кт Сума, грн.. 

1 Відображено заборгованість учасників товариства 

по внесках до статутного капіталу 

  2 000 000 

2 Учасником ТОВ внесено грошові кошти 

статутного капіталу  

  1 000 000 

3 На поточний рахунок надійшов благодійний 

внесок від іншого підприємства 

  50 000 

5 Безоплатно отримані основні засоби   21 000 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Мале підприємство здійснило господарські операції. Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення з використанням загального плану рахунків. КП «Одесміськелектротранс» - 

160000,0 грн. здійснено передоплату на поточний рахунок МП (за трамвайні крісла) ; ТзОВ 

«ПВК-Захід» одержано кредит (короткострокову позику) в банку АТ «Кредит-Банк 

(Україна)» в сумі 250000 грн., МП ТзОВ «ПВК-Захід» придбало фрезерний верстат в сумі 

450000 грн. у ТзОВ «Промбудсервіс», платіжне доручення № 283; Малим підприємством 

придбано канцтовари в сумі 330,0 грн. у ТзОВ Канцторг», платіжне доручення № 273. 

                                                  Завдання 3 (тема 4) 

1.Необхідно: розрахунок утримань і відрахувань відобразити в Журналі обліку 
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господарських операцій (таблиця); для обліку витрат на оплату праці, податку з 

доходів фізичних осіб та відрахувань на соціальне страхування у малому 

підприємстві застосувати загальний (спрощений) план рахунків. 
Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Проведено нарахування працівникам (всього 

на суму 4630 грн.): 

 Заробітної плати за окладами та тарифами (у 

тому числі робітникам – 300 грн.) 

 Премії 

 Компенсації у зв'язку з індексацією заробітної 

плати 

 Відпускних 

   

 

4300 

 

100 

- 

150 

 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

1.На підприємстві “Жешув” використовується програма 1-С: Бухгалтерія 7.7. 

первісна вартість програми – 3670 грн. Дана програма використовувалась на 

підприємстві протягом 3-х років і повністю амортизована у червні 200... року. 

Підприємство вирішило, що програма буде іще протягом 6-ти місяців 

потрібною і після цього вона буде списана з балансу підприємства. 

Справедлива вартість склала – 1200 грн.(амортизується прямолінійним 

методом). Переоцінена вартість становить 1800 грн., знос – 1400 грн.; 

залишкова (переоцінена) вартість – 1200 грн., щомісячна сума амортизації  – 

100 грн. (1200:12). Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в 

обліку з використанням спрощеного плану рахунків. 

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

Завдання 5 (тема 6) 

За якими оцінками відображаються в бухобліку і звітності  запаси?  

Завдання 6 (тема 7) 

1.Підприємство ТзОВ «ПВК-Захід» вирішило прибрати прилеглу до 

складських приміщень територію. З цією метою були придбані товарно-

матеріальні цінності (відра, мішки, лопати), а також газонокосарка, оплачено 

послуги транспортного агентства для вивезення сміття. Необхідно: відобразити 

витрати на прибирання території, спрямовані на обслуговування підприємства, 

з використанням загального плану рахунків. 
№ Зміст операції Дт Кт Сума, грн.. 

1 Відображення витрат на оплату праці головного 

інженера; 

Майстрів 

  1000 

750 

 

2 Придбання МШП для прибирання території   75 

 Оплачено послуги транспортного агентства з 

вивезення сміття 

  1200 

6 Списано на фінансовий результат  витрати 

підприємства 

   

2. Облік витрат виробництва малих підприємств 

                 Завдання 7 (тема 8) 

1. Облік доходів малих підприємств. 
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2.Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції, 

використовуючи загальний план рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Відображено реалізацію основного засобу (офісні меблі)   15000 

Нараховано (відображено) податкове зобов'язання з 

ПДВ 

   

Списано нарахований знос    

Отримано кошти від покупця    

Відображено собівартість реалізованих меблів   10500 

Відображено фінансовий результат: 

 списано доходи 

 списано витрати 

  10750,0 

10500,0 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Необхідно: відобразити операції бухгалтерськими проведеннями, 

використовуючи спрощений план рахунків. 
Зміст  господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Придбання МШП в ТзОВ «Омега»   800 

Відображено податковий кредит з ПДВ   130 

Введено в експлуатацію МШП   800 

Оплачено витрати на транспортування    170 

Відображено податковий кредит з ПДВ по 

транспортуванню МШП 

  30 

Відображено реалізацію введених в експлуатацію 

МШП 

  800 

2. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

1. Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 

2.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків; розрахувати суму єдиного податку. 
Зміст операції Дебет Кредит 

Виплачено заробітну плату за липень   

Депонована сума невиданої заробітної плати   

Видано кошти під звіт на господарські потреби   

Нараховано єдиний податок за липень   

Отримано оплату по акту за роботи (послуги), 

виконані у серпні 

  

Нараховано єдиний податок за серпень   
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Варіант 13 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство «Жешув» за звітний період здійснило господарські 

операції,  на підставі яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення, 

відображені в Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням спрощеного плану рахунків. 
Господарські операції Дт Кт Сума, грн.. 

Учасником  до статутного капіталу внесені 

грошові кошти 

  1 800 

Оприбуткована безкоштовно отримана 

продукція сільськогосподарського 

виробництва 

  3600 

За рахунок пайового капіталу збільшено 

статутний капітал 

  2800 

За рахунок прибутку збільшено стат. 

Капітал 

  2 500 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

Завдання 3 (тема 4) 

1. Які особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в 

малих підприємствах? 

2. Необхідно: відобразити операції в таблиці, використовуючи загальний 

план рахунків. 
№  Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Нараховано заробітну плату   64500 

2 Нараховано оплату відпусток   6300 

3 Нараховано доплату   7500 

4 Нараховано матеріальну допомогу   8700 

5 Нараховано матеріальну допомогу з 

соціального страхування працівникам 

  3000 

6 Одержано кошти для виплати допомоги з 

соціального страхування з Державного фонду 

соціального страхування 

  3000 

7 Витрати на оплату праці у кінці звітного 

періоду списано на фінансовий результат 

  64500 

6300 

 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Підприємство ТзОВ Схід виготовило стенд для випробування, первісна 

вартість якого 54000 грн. Необхідно відобразити операції , використовуючи 

загальний план рахунків. В результаті підприємством були здійснені витрати: 

придбано і передано у виробництво матеріали на суму 30000 грн. (в тому числі 

ПДВ - 5000 грн.);передано зі складу запасні частини - 3600 грн.; нараховано 
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амортизацію механізмів та машин, які були задіяні у виробництві  стенда - 4726 

грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи  загальний план рахунків. 

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

Завдання 5 (тема 6) 

1.На малому підприємстві ТзОВ “Жешув” під час інвентаризації було 

виявлено нестачу виробничих запасів з вини постачальника на суму 1000 грн., а 

також були здійснені інші операції, відображені в Журналі обліку 

господарських операцій.  Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення 

операцій в обліку, використовуючи  загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Сплачено постачальнику за придбані запаси   4800 

2 Нараховано податковий кредит з ПДВ    

3 Оприбутковано виробничі запаси   300 

4 Відображено нестачу згідно з актом придбання   1000 

5 Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  1000 

7 Акт розбіжностей закрито   1200 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

Завдання 6 (тема 7) 

1.Відобразити господарські операції виробничого підприємства в 

бухгалтерському обліку з використанням рахунків спрощеного плану. 

Журнал обліку господарських операцій (витяг ) 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Списано на виробництво сировину і матеріали 

(2 проводки) 

  10000 

10000 

2

  

Нарахована заробітна плата працівникам 

основного виробництва 

  10000 

10000 

 Відображається дохід від реалізації продукції   20000 

 Перерахована доброчинна допомога (2 

проводки) 

  27000 

 Отримано юридичні послуги (2 проводки)   4500 

2. Облік витрат виробництва малих підприємств 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції використовуючи 

спрощений план рахунків  
№

  

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено реалізацію морозильної 

шафи 

  30000 

2 Відображено податкове зобов'язання з 

ПДВ 

  5000 

3 Списано нарахований знос   1500 

4 Списано залишкову вартість   36000 

5 Послуги-витрати з демонтажу   600 

6 Відображено податковий кредит з ПДВ   100 
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2.  Облік доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

1. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

2.Необхідно: відобразити операції підприємства, використовуючи загальний 

план рахунків, врахувавши, що облік товарів бухгалтером ведеться у 

купівельних цінах. 
Зміст господарської операції Дебет кредит Сума, грн. 

Списано балансову вартість товару зіпс    4500 

Відображено ПДВ   900 

Списано ТЗВ в кінці місяця   400 

Відображено ПДВ   80 

Витрати від псування товару списано на 

фінансовий результат  

  ? 

Завдання 9 (тема 10) 

1.ТзОВ «Жешув», яке займається виробництвом, застосовує спрощену 

систему оподаткування, сплачує єдиний податок за ставкою 7%, веде книгу 

обліку доходів і витрат, у IV кварталі 2013 року здійснило господарські 

операції, відображені у таблиці. Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення, використовуючи спрощений план рахунків; розрахувати суму 

єдиного податку за ставкою 7%. 
 

Дата 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Операції за жовтень 2004 року 

4.10 Отримані кошти від реалізації виробленої 

продукції 

  26400 

4.10 Відображено дохід від реалізації за 

продажними цінами з ПДВ 

  22000 

4.10 Оприбутковано матеріали на суму 12000 

грн., в тому числі ПДВ 2000 грн. 

  12000 

4.10 Оплачено матеріали   12000 

2..Особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку доходів 

(розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 

 

 

Варіант 14 

Завдання 1 (тема 2) 

1.Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

2. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Мале підприємство за звітний період здійснило наступні операції: одержало з 
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банку кошти від постачальники за готову продукцію в сумі 14000 грн.; 

перерахувало кошти за матеріали 5800 грн; перерахувало гроші за 

електроенергію на виробничі потреби сумі 5000 грн.; оплачено транспортні 

послуги в сумі 810 грн.; Необхідно відобразити операції в обліку, 

використовуючи спрощений план рахунків. 

                                                        

Завдання 3 (тема 4) 

1.Бухгалтером  ТзОВ «Жешув» за звітний період були здійснені операції: 

нараховано заробітну плату менеджеру – 2400 грн,  вантажнику 1500грн, 

прибиральниці -1300 грн.; нараховано заробітну плату директору 5700грн, 

бухгалтеру ---в сумі 2250 грн.;зі складу підприємства було передано ТМЦ 

(серветки, миючі засоби, мітли та інші предмети) для користування--на суму 

500 грн.; нараховано амортизацію меблів торгових відділів на суму 420 

грн.Наприкінці звітного періоду витрати на збут та адміністративні витрати 

підраховано і списано бухгалтером на фінансовий результат. Необхідно: 

відобразити бухгалтерські проведення операцій, використовуючи загальний 

план рахунків. 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

1.ТзОВ “Жешув” здійснило такі господарські операції: Продано основний 

засіб – 75000 грн,.Витрати на перевезення основного засобу склали – 2200 грн. 

Підприємством було проведено оплату транспортних послуг за перевезення на 

суму 1240 грн.. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, з 

використанням загального і спрощеного плану рахунків в Журналі обліку 

господарських операцій. 

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

 

Завдання 5 ( тема 6) 

1.У квітні 2014 р. мале підприємство ПВК-Захід придбало МШП в ТзОВ 

Омега на суму 2400 грн., в тому числі ПДВ - 400 грн., платіжне доручення № 

203. При передачі в експлуатацію МШП було нараховано знос в 100-

відсотковому розмірі. Витрати на транспортування МШП склали 120 грн. (в 

тому числі ПДВ - 20 грн.). В липні 2014. р. мале підприємство вирішує 

реалізувати МШП, введені в експлуатацію на 2400 грн.; та МШП зі складу на 

суму 1200 грн., в тому числі ПДВ - 200 грн. (первісна вартість - 1000 грн.). 

Отже, підприємство одержало дохід від реалізації МШП (надійшла оплата 

від покупців); витрати і доходи від реалізації списано на фінансовий результат. 

Необхідно: відобразити операції бухгалтерськими проведеннями, 

використовуючи загальний план рахунків. 

2.  За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

Завдання 6 (тема 7) 

1.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» займається виробництвом меблів. 
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Виробничою ситуацією передбачено ведення обліку прямих, накладних 

виробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут, інших 

операційних витрат, пов'язаних з процесом постачання, виробництва і збуту 

продукції, зокрема: надійшли кошти від покупців в оплату продукції в сумі 

240000 грн. Підприємство застосовує в обліку рахунки класу 8 для обліку 

господарської діяльності. Прямі витрати на заробітну плату робітників 

основного виробництва склали 10000 грн. Накладні виробничі витрати склали 

20000 грн., в тому числі: - амортизація загально-виробничих основних засобів - 

3000 грн.; 

- оплата праці апарату управління цеху - 8000 грн. Необхідно: відобразити 

операції бухгалтерськими проведеннями, використовуючи загальний план 

рахунків. 

2. Облік витрат виробництва малих підприємств 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Використовуючи спрощений план рахунків, заповнивши таблицю. 

№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Придбано  меблі для реалізації (2 комплекти)   46000 

2 Відображено податковий кредит щодо ПДВ   7600 

3 Перераховано кошти постачальнику за  меблі   ? 

4 Один комплект меблів використано для власного 

офісу  

  ? 

5 Введення в експлуатацію    ? 

2. Облік доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн.. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

  150000 

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ   25000 

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

  120 000 

4 Отримано грошові кошти від продажу будівлі   ? 

5 Списано на фінансові результати дохід від продажу 

об'єкта 

  ? 

6 Списано на фінансові результати витрати на 

будівництво 

  ? 

2. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

1.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» - платник єдиного податку (за ставкою 

5%) здійснювало такі господарські операції: 

1. Для забезпечення виробництва продукції було придбано: 
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а) сировини на суму 1200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн. Оплату здійснено після її 

отримання; 

б) придбано товарів на суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ 1000 грн. (оплата після 

отримання); 

в) придбано МШП виробничого призначення на суму 120 грн., в т.ч. ПДВ 20 

грн. (оплата після отримання). 

У вигляді бухгалтерських проведень відобразити господарські операції з 

використанням загального плану рахунків. 

2. Особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку доходів 

(розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 

 

Варіант 15 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. Необхідно: відобразити проведення операцій з використанням 

спрощеного плану рахунків. 
3

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1

1 

Відображено розмір статутного 

капіталу підприємства 

  250 000 

2

2 

Нараховано та сплачено пенсійний 

збір 

  12000 

3

3 

Нараховано та сплачено реєстрацію 

автомобіля 

  7500 

4

4 

Нараховано та сплачено податок з 

власників 

  1600 

5

5 

Оприбутковано внесений до 

статутного капіталу автомобіль 

  15000 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Мале підприємство за звітний період здійснило наступні операції: 

 одержало виручку від покупця за товар під реалізацію  в сумі 10000 

грн.; 

 перерахувало цю виручку в банк в сумі 5000 грн; 

 перерахувало гроші продавцю за товар в сумі 4000 грн.; 

 оплачено транспортні послуги перевізника в сумі 1000 грн. 

Необхідно відобразити операції в обліку, використовуючи спрощений план 

рахунків. 

Завдання 3 (тема 4) 

Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах 

Завдання 4 (тема 5) 

Мале підприємство ТзОВ «ПВК-Захід», яке сплачує єдиний податок за 
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ставкою 10%, списує з балансу верстатний станок. Залишкова вартість станка 

склала 600 грн., сума зносу - 28000 грн. Внаслідок списання оприбутковано 

допоміжні інструменти, інвентар на суму 1200 грн. Врезультаті  підприємство 

здійснило оплату працівникам в сумі 120 грн. та  розрахунки за податками в 

сумі 130 грн. Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції, 

використовуючи загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Списано нараховану суму зносу за верстатний станок    

2 Списано залишкову вартість    

3 Відображено витрати, пов'язані зі списанням 

верстатного станка 

   

4 Оприбутковано отримані в результаті списання 

виробничі запаси 

   

5 Списано на фінансовий результат дохід від списання    

Завдання 5 (тема 6) 

Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції, використовуючи 

спрощений план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Придбання обладнання, що потребує  

монтажу 

  18000 

2 Відображено суму ПДВ   ? 

3 Монтаж обладнання   5000,0 

4 Придбання матеріалів (інструментів), що не 

потребують монтажу 

  4300 

5 Сплачено за транспортні послуги    

                                               Завдання 6 (тема 7) 
Мале підприємство ТзОВ «Жешув» займається виробництвом меблів . 

Виробничою ситуацією передбачено ведення обліку прямих, накладних 

виробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут, інших 

операційних витрат, пов'язаних з процесом постачання, виробництва і збуту 

продукції. Здійснено операції: перерахована доброчинна допомога - 1000 грн.; 

юридичні послуги - 5023,5 грн.;  комунальні послуги - 1000 грн.;  оцінка майна - 

5000 грн.; амортизація основних засобів - 1125 грн.; оплата праці 

адміністративного апарату - 5000 грн. Необхідно: відобразити в 

бухгалтерському обліку операції, використовуючи загальний план рахунків. 

                                                    Завдання 7 (тема 8) 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення цих операцій в обліку з 

використанням спрощеного плану рахунків. 
№

  

Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено дохід від продажу товару    

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ    

3 Списано облікову вартість товарів    

4 Надійшла оплата за товар    

Завдання 8 (тема 9) 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення цих операцій в обліку з 
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використанням загального плану рахунків. 

№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

  500 000 

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ   ? 

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

  310000 

4 Отримано грошові кошти від продажу 

будівлі 

  ? 

5 Списано на фінансові результати дохід від 

продажу об'єкта 

  ? 

Завдання 9 (тема 10) 

Мале підприємство ТзОВ «Жешув» - платник єдиного податку (за ставкою 

7%) здійснювало такі господарські операції: 

1. Протягом звітного періоду товар повністю реалізовано, вартість 

реалізованих товарів склала 9200 грн., в т.ч. ПДВ. 

2. За договором отримано товари на суму 600 грн., в т.ч. ПДВ. У вигляді 

бухгалтерських проведень відобразити господарські операції 

використовуючи спрощений план рахунків. 

 

Варіант 16 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Необхідно: відобразити господарські операції підприємства, використовуючи 

спрощений план рахунків. 
№

 № 

Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1

1 

Відображено розмір статутного капіталу, 

оголошеного в установчих документах 

  850000 

2

2 

Отримано та введено в експлуатацію офісну 

будівлю, внесену засновником у рахунок його вкладу 

до статутного капіталу 

  30000 

30000 

3

3 

Відображено надходження внеску засновника у 

рахунок його вкладу до статутного капіталу малого 

підприємства виробничими запасами (матеріалами) 

  100000 

4

4 

Відображено надходження внеску засновника у 

рахунок його вкладу до статутного капіталу малого 

підприємства грошовими коштами у національній 

валюті 

  100000 

Завдання 2 (тема 3) 

 1.Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 
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2.Підприємство також здійснило в цьому місяці такі операції: 

     -погашення дебіторської заборгованості покупцем продукції, товарів, робіт, 

послуг на суму – 1900 грн.; 

- передоплата  періодики –2 200 грн.; 

- викуплено власні акції – 5750 грн.; 

- отримано безповоротну фінансову допомогу – 11500 грн.; 

- оплачено постачальнику за отриману продукцію –16 600 грн.; 

- погашено заборгованість за раніше отриману довгострокову позику – 

2450 грн. 

- погашено заборгованість за раніше отриману короткострокову позику – 

3550 грн. 

працівникам ТзОВ “Жешув” виплачені дивіденди ---4250 грн. Необхідно: 

відобразити господарські операції підприємства, використовуючи загальний 

план рахунків. 

Завдання 3 ( тема 4)  

1.Бухгалтером підприємства ТзОВ «ПВК-Захід» у вересні робітнику 

нараховано основну та додаткову заробітну плату в сумі 5000 гривень, із якої 

утримано внески до соціальних фондів та податок з доходів. Необхідно: 

відобразити бухгалтерські проведення врахувавши, що робітник має право на 

ПСП (податкову соціальну пільгу).  

2. Які особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку з 

використанням спрощеного плану рахунків. 
;

№ 

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1

1 

Первісна вартість   26000 

2

2 

Відображено до оцінку об’єкта НМА   12000 

3

3 

Нараховано знос (амортизація)   1000 

4

4 

Списано після закінчення строку 

корисного використання 

  28000 

5

5 

Одночасно зі списанням зменшено 

додатковий капітал підприємства 

  12000 

2.Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

                     Завдання 5 (тема 6) 

1.На малому підприємстві ТзОВ “Жешув” під час інвентаризації було виявлено 

нестачу виробничих запасів з вини продавця на суму 1000 грн., а також були 

здійснені інші операції. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення 

операцій  в обліку, використовуючи  загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Сплачено постачальнику за придбані запаси   4800 

2 Нараховано податковий кредит з ПДВ    

3 Оприбутковано виробничі запаси   300 



 55 

4 Відображено нестачу згідно з актом придбання   1000 

5 Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  1000 

6 Відображено податковий кредит   200 

7 Акт розбіжностей закрито   1200 

8 Отримано відшкодування нестачі постачальником   1200 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси? 

Завдання 6 (тема 7) 

1.Відобразити господарські операції виробничого підприємства в 

бухгалтерському обліку з використанням рахунків спрощеного плану рахунків, 

використовуючи Журнал обліку господарських операцій. 

Журнал обліку господарських операцій (витяг ) 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Списано на виробництво сировину і 

матеріали (2 проводки) 

  10000 

10000 

 Нарахована амортизація загально-

виробничих основних засобів 

  3000 

 Нарахована заробітна плата апарату 

управління цеху 

  8000 

2

  

Нарахована заробітна плата 

працівникам основного виробництва 

  10000 

10000 

2. Як здійснюється.облік витрат виробництва малих підприємств? 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» в першому кварталі 2009 року придбало  

чотири комплекти меблів у ТзОВ" ПВК-Захід" з метою продажу на суму 200 

000 грн.в т.ч. ПДВ. В другому кварталі керівництво малого підприємства 

вирішило використати один із комплектів меблів ( 40 000 грн.) для 

облаштування власного офісу. Необхідно: відобразити операції у 

бухгалтерському обліку підприємства, використовуючи загальний план 

рахунків, заповнивши таблицю. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Придбано  меблі для реалізації    

2 Відображено податковий кредит щодо ПДВ    

3 Перераховано кошти постачальнику за  меблі    

4 Один комплект меблів використано для 

власного офісу ТзОВ 

   

5 Введення в експлуатацію     

2. Сформулюйте суть обліку доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Матеріально – відповідальною особою було виявлено браковану продукцію. 

Балансова вартість  450 грн., сума ПДВ, що була віднесена до податкового 

кредиту – 90 грн. Не виявлено винних осіб, а також норм природного убутку на 

цей товар немає. Керівництвом підприємства було прийнято рішення про 

вилучення товару, згідно якого складено акт про списання зіпсованого товару. 

Наприкінці місяця було розраховано суму ТЗВ, яка припадає на списані товари, 

що склала 40 грн. (відповідно ПДВ з податкового кредиту – 8 грн.). Необхідно: 



 56 

відобразити операції підприємства, використовуючи загальний план рахунків, 

врахувавши, що облік товарів бухгалтером ведеться у купівельних цінах. 
 Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума,  рн.. 

1 Списано балансову вартість товару зіпс     

2 Відображено ПДВ    

3 Списано ТЗВ в кінці місяця    

4 Відображено ПДВ    

5 Витрати від псування товару 

списано на фінансовий результат  

   

2. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків; розрахувати суму єдиного податку за ставкою 5% 

помісячно. 
Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн.. 

Операції за жовтень 2004 року 

4.10 Отримані кошти від реалізації виробленої 

продукції 

  26400 

4.10 Відображено дохід від реалізації за 

продажними цінами з ПДВ 

  22000 

4.10 Оприбутковано матеріали на суму 12000 

грн., в тому числі ПДВ 2000 грн. 

  12000 

4.10 Оплачено матеріали   12000 

2. Сформулювати особливості обліку фінансових результатів, їх формування та 

списання на малих підприємствах.  

 

Варіант 17  

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство “Браш” за звітний період здійснило господарські 

операції,  на підставі яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення, 

відображені в Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням загального плану рахунків. 
4 Згідно зі змінами в засновницьких документах зменшено 

статутний капітал 

Дт Кт 209 200 

5 Безоплатно отримані основні засоби   20 000 

6 Учасником  до статутного капіталу внесені грошові 

кошти 

  1 8000 

7 Оприбутковано безкоштовно отримані продукція запаси   3600 

8 За рахунок благодійних внесків збільшено статутний 

капітал 

  2800 

Завдання  2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 
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підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2. Задача 

6.09.09 Отримано в банку готівку   4000,0 

6.09.09 Видано кошти на відрядження   4000,0 

20.09.09 Внесено в касу Макар Я.М. за 

путівку 

  156,0 

20.09.09 Внесено в касу Герасимчук О.Я. за 

путівку 

  156,0 

20.09.09 Виручка здана в банк   312,0 

23.09.09 Отримано готівку в банку для видачі 

заробітної плати 

  8484,27 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення з використанням спрощеного 

плану рахунків. 

Завдання 3 (тема 4) 

1.Необхідно: відобразити операції в таблиці, використовуючи загальний план 

рахунків. 

№  Зміст  операції Дебет Креди

т 

Сума, 

грн... 

1 Нараховано заробітну плату   64500 

2 Нараховано оплату відпусток   6300 

3 Нараховано доплату   7500 

4 Нараховано матеріальну допомогу   8700 

5 Нараховано матеріальну допомогу з 

соціального страхування працівникам 

  3000 

6 Одержано кошти для виплати допомоги 

з соціального страхування з 

Державного фонду соціального 

страхування 

  3000 

2. Які особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку з 

використанням спрощеного плану рахунків. 
№ Зміст операції Де

бет 

Кредит Сума, 

грн. 

1 Первісна вартість основного засобу   5200 

2 Відображено до оцінку об’єкта НМА   2400 

3 Нараховано знос (амортизація)   200 

4 Списано після закінчення строку корисного 

використання 

  5600 

5 Одночасно зі списанням зменшено додатковий 

капітал підприємства 

  2400 

2. Які методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському 

та в податковому обліку застосовують?  
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Завдання 5 (тема 6) 

1.На малому підприємстві ТзОВ “Жешув” під час інвентаризації було 

виявлено нестачу виробничих запасів з вини постачальника на суму 1000 грн., а 

також були здійснені інші операції, відображені в Журналі обліку 

господарських операцій. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення 

операцій в обліку, використовуючи  загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Сплачено постачальнику за придбані запаси   4800 

2 Нараховано податковий кредит з ПДВ    

3 Оприбутковано виробничі запаси   300 

4 Відображено нестачу згідно з актом придбання   1000 

5 Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  1000 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

Завдання  6 (тема 7) 

1. Як ведеться облік витрат виробництва малих підприємств? 

2.Необхідно: відобразити витрати на прибирання території, спрямовані на 

обслуговування підприємства, з використанням загального  плану рахунків. 
№

  

Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн... 

1 Відображення витрат на оплату праці 

працівникам, пов'язані з прибиранням території 

  5000 

2 Придбання МШП для прибирання території   375 

3 Придбання сміттєуборочної машини   25500 

4 Передача МШП та сміттєуборочної машини для 

проведення робіт з прибирання  території 

  625 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Мале підприємство продало морозильну шафу «шокової» заморозки за 3000,0 

грн. (у тому числі ПДВ - 500 грн.). Початкова вартість морозильної шафи - 3600 

грн.; сума нарахованого зносу - 1500 грн. Витрати на демонтаж морозильної 

шафи «шокової» заморозки становили 60 грн. (у тому числі ПДВ - 10 грн.). 

Отже, балансова вартість основного засобу - ? Необхідно: відобразити в 

бухгалтерському обліку операції використовуючи загальний план рахунків із 

заповненням графи "Сума" . 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено реалізацію морозильної шафи    

2 Відображено податкове зобов'язання з ПДВ    

3 Списано нарахований знос    

4 Списано залишкову вартість    

5 Послуги-витрати з демонтажу    

6 Відображено податковий кредит з ПДВ    

2. Як ведеться облік доходів малих підприємств? 

Завдання 8 (тема 9) 

Сформулювати особливості обліку прибутку на малих підприємствах (не 

менше 10 сторінок з прикладами).  

Завдання 9 (тема 10) 

Сформулювати відмінності та переваги спрощеної системи оподаткування 

(не менше 10 сторінок з прикладами). 
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Варіант 18  

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи спрощений план рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

Отримано записи як внески до статутного 

фонду (за справедливою вартістю) 

  10000 

Нараховано податковий кредит з ПДВ   2000 

Оплачено рахунок транспортній організації 

з доставки запасів на склад 

  600 

Нараховано податковий кредит з ПДВ   100 

Підписано акт з наданих транспортних 

послуг 

  500 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

 

2.Малим підприємством придбано канцтовари в сумі 230,0 грн. у ТзОВ 

«Канцторг», платіжне доручення № 273; 

 16.07: Отримано в банку готівку для виплати заробітної плати в сумі 8799 

грн.; 

 16.07: Оплачено комунальний податок (нараховано за червень) в сумі 300,7 

грн., платіжне доручення № 286; 

 16.07: Пенсійний фонд - сплачено нараховані внески в сумі 191,0 грн.; 

 18.07: Передоплата за МШП - ДП «Іст-Захід» в сумі 883,77 грн.; 

 21.07: АТ «Кредит-Банк (Україна)» оплачено банку за послуги 

обслуговування в сумі 247,40 грн.; 

 23.07: Зроблено передоплату за газети, журнали для бухгалтерії в сумі 350,0 

грн., платіжне доручення № 274; 

 30.07: ТзОВ «ПВК-Захід» перерахувало учасникам (засновникам) дивіденди 

за ІІ квартал залежно від їх вкладу в статутний фонд підприємства в сумі 2500,0 

грн., платіжне доручення № 275; 

 30.07: АТ «Кредит-Банк (Україна)» в сумі 109,20 грн. перерахував МП 

відсотки за користування готівкою. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи загальний план рахунків. 

Завдання 3 ( тема 4) 

1.Бухгалтером малого підприємства здійснено бухгалтерські проведення з 

обліку оплати праці працівникам. Необхідно: відобразити операції в таблиці, 

використовуючи загальний план рахунків. 
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№  Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Нараховано заробітну плату   64500 

2 Нараховано оплату відпусток   6300 

3 Нараховано доплату   7500 

4 Нараховано матеріальну допомогу   8700 

5 Нараховано матеріальну допомогу з 

соціального страхування працівникам 

  3000 

6 Одержано кошти для виплати допомоги з 

соціального страхування з Державного фонду 

соціального страхування 

  3000 

2.Як ведеться синтетичний та аналітичний облік нарахувань заробітної плати 

та утримань із неї? 

Завдання 4 (тема 5) 

1.ТзОВ “Жешув” у 4- кварталі 2014. року здійснило такі господарські операції: 

1) Внесено засновником основний засіб у вигляді токарного станка до 

статутного фонду в сумі 200 000 грн. 

2) Витрати на перевезення основного засобу склали –2500 грн.. 

3) Підприємством було проведено оплату транспортних послуг за 

перевезення на суму 2340 грн.. 

4) У звітний період основний засіб введено в експлуатацію (визначити на 

яку суму). 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, з 

використанням спрощеного плану рахунків в Журналі обліку господарських 

операцій. 

2.Як здійснюється облік придбання і вибуття основних засобів на малих 

підприємствах? 

Завдання 5 (тема 6) 

1.Сформулювати суть обліку наявності та руху виробничих запасів на малих 

підприємствах. 

2.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи  загальний і спрощений план рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Сплачено постачальнику за придбані запаси   400 

Нараховано податковий кредит з ПДВ    

Оприбутковано виробничі запаси   250 

Відображено нестачу згідно з актом придбання   835 

Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  835 

Відображено податковий кредит   160 

Акт розбіжностей закрито   1000 

Отримано відшкодування нестачі 

постачальником 

  1000 

Завдання 6 (тема 7) 

1.Бухгалтером  ТзОВ «Жешув» за звітний період були здійснені операції: 

 нараховано заробітну плату (п'ятьом продавцям), (двом вантажникам), (двом 

прибиральницям), (трьом сторожам) - в сумі 3000 грн.; 

 нараховано заробітну плату директору, заступнику директора, бухгалтеру, двом 

менеджерам з постачання - в сумі 2250 грн.; 
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 зі складу підприємства було передано ТМЦ (серветки, миючі засоби, мітли та 

інші предмети) для користування--на суму 100 грн.; 

 нараховано амортизацію меблів торгових відділів на суму 420 грн.; 

 нараховано амортизацію комп'ютера бухгалтерії. 

Наприкінці звітного періоду витрати на збут та адміністративні витрати 

підраховано і списано бухгалтером на фінансовий результат. Необхідно: 

відобразити бухгалтерські проведення операцій, використовуючи загальний 

план рахунків. 

2.Як ведеться організація обліку витрат на малих підприємствах? 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Як здійснюється відображення в обліку готової продукції та реалізації 

товарів, робіт, послуг? Підприємство ТзОВ “Жешув” продає товар приватному 

підприємцю-платнику єдиного податку. Продажна вартість згідно з умовами 

договору – 1200 грн. у т. ч. ПДВ – 200 грн. (облікова вартість – 900 грн.). 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення цих операцій в обліку з 

використанням загального плану рахунків із заповненням графи “Сума”. 
№

  

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено дохід від продажу товару    

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ    

3 Списано облікову вартість товарів    

4 Надійшла оплата за товар    

5 Списано собівартість реалізованих товарів на 

фінансові результати 

   

6 Списано дохід на фінансовий результат    

7 Визначити фінансовий результат (прибуток, 

збиток) 

   

2.Особливості обліку доходів малих підприємств. 

Завдання 8 ( тема 9) 

1.У квітні 2014 р. мале підприємство "ПВК-Захід" придбало МШП на суму 2400 

грн., в тому числі ПДВ - 400 грн. При передачі в експлуатацію МШП було 

нараховано знос в 100-відсотковому розмірі. Витрати на транспортування 

МШП склали 120 грн. (в тому числі ПДВ - 20 грн.). В липні мале підприємство 

вирішує реалізувати МШП, введені в експлуатацію на 2400 грн.; та МШП зі 

складу на суму 1200 грн., в тому числі ПДВ - 200 грн. (первісна вартість - 1000 

грн.). Отже, підприємство одержало дохід від реалізації МШП (надійшла 

оплата від покупців); витрати і доходи від реалізації списано на фінансовий 

результат. Необхідно: відобразити операції бухгалтерськими проведеннями, 

використовуючи загальний план рахунків. 

2.Які особливості обліку фінансових результатів? 

Завдання 9 (тема 10) 

1.Сформулювати особливості обліку податку на додану вартість на малих 

підприємствах(не менше 10 сторінок з прикладами). 

2.Який порядок складання та подання фінансової звітності малими 

підприємствами?  
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Варіант 19 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство «Жешув» за звітний період здійснило господарські 

операції,  на підставі яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення, 

відображені в Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням загального плану рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Відображено заборгованість учасників 

товариства по внесках до статутного 

капіталу 

  12 000 

Учасником ТОВ внесені грошові кошти до 

статутного капіталу 

  1 000 

Безоплатно отримані основні засоби   21 000 

Учасником  до статутного капіталу внесені 

основні засоби 

  1 800 

Оприбуткована безкоштовно отримана 

продукція сільськогосподарського 

виробництва 

  3600 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2. Мале підприємство ТзОВ “Жешув” за жовтень здійснило господарські 

операції: 1) 25 жовтня ТзОВ “Жешув” одержало в банку готівку для виплати 

зарплати – 3000 грн., з яких виплачено працівникам 2500 грн. Депоновано і 

повернено в банк 28 жовтня – 500 грн. 2) 20 жовтня з каси підприємства були 

видані аванси (гроші для цих виплат одержані того ж дня у банку): 

- Іванову П.- на купівлю канцтоварів – 17 грн.; - Петрову І. (менеджеру), 

який  їде цього ж дня у відрядження 200 грн.   21 жовтня Іванов надав 

авансовий звіт, згідно з яким ним було придбано канцтовари  на суму 17 грн. (в 

т. ч. ПДВ). 23 жовтня Петров, повернувшись із відрядження, склав авансовий 

звіт на суму 186 грн. Того ж дня залишок невикористаних коштів повернено до 

каси підприємства. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення з 

використанням загального плану рахунків. 

Завдання 3 (тема 4) 

1.Бухгалтером підприємства ТзОВ «ПВК-Захід» у вересні робітнику 

нараховано основну та додаткову заробітну плату в сумі 5000 гривень, із якої 

утримано внески до соціальних фондів та податок з доходів. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення врахувавши, що робітник 

має право на ПСП (податкову соціальну пільгу).  

2.Описати особливості документального оформлення оплати праці на малих 

підприємствах. 

Завдання 4 (тема 5)  

1.ТзОВ “Жешув” у 4- кварталі 2013 року здійснило такі господарські операції: 
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1) Внесено засновником основний засіб у вигляді токарного станка до 

статутного фонду вартістю 150 000 грн. 

2) Витрати на перевезення основного засобу склали –2 200 грн.. 

3) Підприємством було проведено оплату транспортних послуг за 

перевезення на суму 3400 грн.. 

4) У звітний період основний засіб введено в експлуатацію (визначити на 

яку суму). 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, з 

використанням загального і спрощеного плану рахунків в Журналі обліку 

господарських операцій. 

2. Опишіть методи нарахування амортизації основних засобів в 

бухгалтерському та в податковому обліку. 

Завдання 5 (тема 6) 

1.Під час інвентаризації в кондитерському відділі  ТзОВ “Жешув” виявлена 

нестача 10 кг цукерок “Золотий ключик” за ціною 19,00 грн. за 1 кг і лишок 

10 кг цукерок “золотий ключик” іншої кондитерської фабрики за 

ціною 18,50 грн. за кг. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення 

операцій в обліку з використанням загального (спрощеного) плану рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено різницю, за якими виявлено лишки    500 

2 Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ   100 

3 Віднесено суму перевищення  нестачі на винну 

особу (Сума умовна) 

  120 

4 Винна особа сплатила суму нестачі   120 

5 Здано гроші до банку на поточний рахунок   60000 

6 Відображено фінансовий результат (2-ма 

проводками) 

  60000 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси? 

Завдання 6 (тема 7) 

1.Необхідно: відобразити витрати на прибирання території, спрямовані на 

обслуговування підприємства, з використанням спрощеного плану рахунків. 
№

  

Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображення витрат на оплату праці 

працівникам, пов'язані з прибиранням території 

  7000 

2 Придбання МШП для прибирання території   525 

3 Придбання газонокосарки   3850 

4 Передача МШП та газонокосарки для 

проведення робіт з прибирання  території 

  4375 

5 Нараховано амортизацію газонокосарки   315 

6 Списано на фінансовий результат  витрати 

підприємства 

  11690 

2. Сутність обліку витрат виробництва малих підприємств. 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції використовуючи 

спрощений план рахунків. 
 Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено реалізацію морозильної шафи   12000 

2 Відображено податкове зобов'язання з ПДВ   ? 



 64 

3 Списано нарахований знос   3400 

4 Списано залишкову вартість   14000 

Завдання 8 (тема 9) 

У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на добудову приміщення ТзОВ 

«ПВК-Захід» прийняло рішення продати його . Договірна вартість продажу 

склала 15000 грн. (в тому числі ПДВ.). Сума витрат підприємства на 

будівництво приміщення - 12000 грн. ТзОВ отримало грошові кошти  від 

продажу приміщення. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, 

використовуючи загальний план рахунків в таблиці із заповненням графи 

"Сума". 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн... 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

   

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ    

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

   

4 Отримано грошові кошти від продажу будівлі    

5 Списано на фінансові результати дохід від 

продажу об'єкта 

   

Завдання 9 (тема 10) 

1.Облік податку на додану вартість для малих підприємств (не менше 10 

сторінок з прикладами). 

 

Варіант 20 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Бухгалтером малого підприємства в результаті заснування підприємства, 

реєстрації статутного фонду та погашення заборгованості засновників були 

здійснені проведення, відображені у таблиці. Необхідно: відобразити 

господарські операції підприємства, використовуючи спрощений план 

рахунків. 
 Зміст  операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено розмір статутного капіталу, 

оголошеного в установчих документах 

  2500000 

2 Введено в експлуатацію офісну будівлю, внесену 

засновником у рахунок його вкладу до статутного 

капіталу 

  200000 

 

3 Відображено надходження внеску засновника  до 

статутного капіталу запасами  

  10000 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 
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2.Мале підприємство ТзОВ «ПВК-Захід» у липні 2014 р. здійснило 

господарські операції, відображені у журналі-ордері №2: 

 з поточного рахунку згідно договорів про співпрацю оплачено за послуги 

02.07 - ЗАТ «Київстарт» - 300 грн.(платіжне доручення № 230);  

 02.07 - СП «Український мобільний зв'язок»  350 грн.(платіжне дор. № 231); 

02.07 - ВАТ «Львівобленерго» - 300 грн.,(платіжне доручення № 232);  

 02.07 - ТзОВ «РОМ ЛТД» - 1508,50 грн.( платіжне доручення № 228) - 

сплачено за матеріали, придбані для виробництва; 

 05.07: На поточний рахунок підприємства поступили кошти: 1) за товар 

(стільці), санаторій «Каштан» в сумі 880,0 грн.( платіжне доручення № 607);  

 05.07:2) КП «Одесміськелектротранс» - 5000,0 грн. здійснено передоплату на 

поточний рахунок МП (за трамвайні крісла)(платіжне дор.) № 308; 

 14.07: ТзОВ «ПВК-Захід» одержано кредит (короткострокову позику) в банку 

АТ «Кредит-Банк (Україна)» в сумі 50000 грн., платіжне доручення № 

14170350; 

 14.07: МП ТзОВ «ПВК-Захід» придбало фрезерний верстат в сумі 45000 грн. 

у ТзОВ «Промбудсервіс», платіжне доручення № 283; 

Завдання 3 (тема 4) 

1.Бухгалтером підприємства ТзОВ «ПВК-Захід» у вересні робітнику 

нараховано основну та додаткову заробітну плату в сумі 500 гривень, із якої 

утримано внески. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення в Журналі 

обліку господарських операцій, врахувавши, що робітник має право на ПСП 

(податкову соціальну пільгу).  

2. Які особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” списує через непридатність обладнання 

(фрезерний верстат). Залишкова вартість якого складає – 2000 грн., сума зносу 

обладнання – 24800 грн. Бухгалтером було оприбутковано матеріали, отримані 

внаслідок ліквідації обладнання, на суму 1600 грн. На ліквідацію було 

витрачено 250 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій 

в обліку, використовуючи спрощений план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Первісна вартість обладнання    

2 Списано суму зносу    

3 Списано залишкову вартість    

4 Списано витрати на ліквідацію    

5 Оприбутковано матеріали, отримані внаслідок 

ліквідації 

   

2. Які методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку використовують?  

Завдання 5 (тема 6) 

1.При проведенні інвентаризації комісією ТзОВ «Жешув» виявлено нестачу 47 

бланків довіреностей, які є бланками суворої звітності; водночас на рахунку 20 

бухгалтером було відображено 50 довіреностей, куплених у платника ПДВ за 

ціною 30 копійок за один бланк. Необхідно: відобразити в бухгалтерському 

обліку операції, використовуючи загальний план рахунків, враховуючи, що 
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винної особи не встановлено. 
№  Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Оплачено бланки довіреностей у кількості 50 штук 

за ціною 0,30 гривень за штуку (у тому числі ПДВ) 

   

2 Відображено податковий кредит з ПДВ    

3 Оприбутковано одержані від постачальника 

довіреності 

  12,50 

4 Нараховано суму податкового кредиту   2,50 

5 Відображено вартість придбаних довіреностей на 

позабалансовому рахунку (1,5 гривні х 50 штук) 

   

6 Проведено залік заборгованостей   15 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

Завдання 6 (тема 7)  

1.Мале підприємство займається виробництвом меблів. Виробничою ситуацією 

передбачено ведення обліку прямих, накладних виробничих витрат, 

адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, пов'язаних 

з процесом постачання, виробництва і збуту продукції. Номінальна потужність 

підприємства - виробництво 80 меблевих гарнітурів (на 1 гарнітур використано 

сировини і матеріалів на 1000 грн.). На виробництво 100 меблевих гарнітурів 

було використано сировини і матеріалів на ? грн. Вся продукція відвантажена. 

Ціна реалізації партії продукції разом з ПДВ - 240000 грн. У цьому ж періоді 

надійшли кошти від покупців в оплату продукції в сумі 240000 грн. 

Підприємство застосовує в обліку рахунки класу 8 для обліку господарської 

діяльності. Накладні виробничі витрати склали 20000 грн., в тому числі: 

- амортизація загально-виробничих основних засобів - 3000 грн.; 

- оплата праці апарату управління цеху - 8000 грн.; 

- нарахування на оплату праці апарату управління: 

- утримання виробничих приміщень - 6037,60 грн. Здійснити кореспонденцію 

рахунків. 

2. Сформулювати особливості обліку витрат виробництва малих підприємств. 

Завдання 7 (тема 8) 

Облік запасів на малих підприємствах (не менше 10 сторінок з прикладами). 

Завдання 8 (тема 9) 

1.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» продає товар. Продажна вартість згідно з 

умовами договору – 1200 грн. у т. ч. ПДВ – 200 грн. (облікова вартість – 

800 грн.). Звичайна ціна – 1800 грн. у т. ч. ПДВ – 300 грн. оплата за товар 

надходить до каси підприємства. (Валовий дохід при продажу товарів 

пов’язаній особі визначають із звичайних цін (де звичайна ціна – це ціна 

продажу товарів, робіт, послуг продавцем, включаючи суму нарахованих або 

сплачених відсотків, вартість іноземної валюти)). Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення операцій в обліку, використовуючи спрощений план 

рахунків із заповненням графи “Сума”. Зробити висновок. 

№

  

Зміст операції Дт Кт Сума, грн. 

1 Відображено дохід від продажу товару    

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ із    
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звичайних цін 

3 Списано облікову вартість товарів    

4 Списано собівартість реалізованих товарів на 

фінансові результати 

   

5 Списано дохід на фінансовий результат   1000 

6 Визначити фінансовий результат (збиток, прибуток)    

2. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків. 
 

Дата 

Зміст операції Дебет Кредит Сума,  рн.. 

Операції за жовтень  

0

4.10 

Отримані кошти від реалізації 

виробленої продукції 

  26400 

0

4.10 

Відображено дохід від реалізації за 

продажними цінами з ПДВ 

  22000 

5

4.10 

Оприбутковано матеріали на суму 

12000 грн., в тому числі ПДВ 2000 грн. 

  12000 

6.10 Оплачено матеріали   12000 

2. Особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку доходів 

(розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 

 

Варіант 21 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Засновником було внесено транспортний засіб до статутного капіталу за 

справедливою вартістю. Бухгалтеру підприємства відомо, що: 

1. Розмір статутного фонду становить 2.000. 000 грн. 

2. Заборгованість одного із засновників становить 190 000 грн. Її він 

погашає шляхом внесення до статутного капіталу автомобіля вартістю 190 

000 грн. 

3. Сума внесків до Пенсійного фонду – 1450 грн. 

Необхідно: відобразити кореспонденцію операцій з використанням 

спрощеного плану рахунків. 

 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Підприємство малого бізнесу здійснило господарські операції: Одержало в 

банку готівку для виплати зарплати – 200.000 грн., з яких виплачено 
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працівникам 150.000 грн. Депоновано і повернено в банк 5 жовтня –45000 грн. 

З каси підприємства були видані грошові кошти Петрову І. (менеджеру), який  

їде цього ж дня у відрядження 2.000грн., одержані в банку бухгалтером. 

Підприємство також здійснило передоплату  періодики – 5000грн. Необхідно: за 

умовами розв’язку завдання здійснити проведення господарських операцій ( 

загальний план рахунків). 

Завдання 3 (тема 4) 

1.Мале підприємство видало і нарахувало у вересні нач.відділу збуту, 

гол.бухгалтеру. мотористу, газозварювальнику заробітну плату в сумі 19500 

грн., з якої утримано  податок з доходів в сумі 10070 грн. (працівники не мають 

права на податкову соціальну пільгу); відрахування внесків до соціальних 

фондів - 1450, грн.; депоновано  1758 грн. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

загальний план рахунків. 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Мале підприємство списує через непридатність обладнання (зварювальний 

автомат -верстат). Залишкова вартість якого складає – 2000 грн., сума зносу 

обладнання – 24800 грн. Бухгалтером було оприбутковано матеріали, отримані 

внаслідок ліквідації обладнання, на суму 2600 грн. На ліквідацію було 

витрачено 500 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій 

в обліку, використовуючи спрощений план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн... 

1 Первісна вартість обладнання    

2 Списано суму зносу    

3 Списано залишкову вартість    

4 Списано витрати на ліквідацію    

5 Оприбутковано матеріали, отримані 

внаслідок ліквідації 

   

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

 

Завдання 5 (тема 6) 

1.Під час інвентаризації в кондитерському відділі  ТзОВ “Жешув” виявлена 

нестача 10 кг цукерок “Золотий ключик” за ціною 9,00 грн. за 1 кг і лишок 10 кг 

цукерок “золотий ключик” іншої кондитерської фабрики за ціною 8,50 грн. 

за кг. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку з 

використанням загального плану рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено різницю, за якими виявлено лишки    5 

2 Відображено суму податкових зобов’язань з 

ПДВ 

  1 

3 Віднесено суму перевищення  нестачі на винну 

особу (Сума умовна) 

  12 
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4 Винна особа сплатила суму нестачі   12 

5 Здано гроші до банку на поточний рахунок   6 

6 Відображено фінансовий результат (2-ма 

проводками) 

  6 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?. 

                     

                                Завдання 6 (тема 7) 

1.Виробниче мале підприємство (міні-ковбасний цех) має такі показники: 

На початок звітного періоду: незавершене виробництво - 1300 грн.; готова 

продукція - 250 грн. На кінець звітного періоду (року): незавершене 

виробництво:  м'ясо (яловичина) (7 грн. за 1 кг.) - 100 кг.; фарш яловичий 

(закупівельна ціна м'яса 5 грн. за 1 кг.) - 120 кг; ковбаса ,яка не пройшла 

операції копченя ( закупівельна ціна м'яса 5грн. за 1кг)—50кг готова продукція: 

сосиски молочні (собівартість 1 кг. згідно з фактичною виробничою 

калькуляцією становить 5 грн.) - 70 кг. 

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями вартість сировини, 

яка не зазнала переробки (7 грн. х 100 кг.) і віднести її вартість на рахунок 

обліку запасів із списанням на фінансові результати (виключивши з 

виробничих витрат). 

2. Облік витрат виробництва малих підприємств. 

 

Завдання 7 (тема 8) 

Облік виходу учасника із підприємства (не менше 10 сторінок з прикладами). 

 

Завдання 8 (тема 9) 

1.ТзОВ «ПВК-Захід» в серпні місяці здійснило господарські операції: 

реалізувало 150 штук готових виробів за ціною 35 гривень за 1 штуку (за 

собівартістю 25 гривень за 1 штуку); отримало передоплату за продукцію та 

грошові кошти за реалізовану продукцію. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

загальний та спрощений план рахунків в Журналі обліку господарських 

операцій. 
№

 з/п 

Дата Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1

1 

8.08 Виплачено заробітну 

плату: 

 грошовими коштами 

 готовою продукцією (за 

собівартістю 25грн. за виріб) 

   

 

3700,50 

1500 

2 18.08 Списано собівартість готової 

продукції, що використана для 

виплати заробітної плати 

  1250 

3 20.08 Реалізовано 150 шт. виробів за 

ціною 35 грн. за виріб (продукція 

відвантажена) 

  6125 

2. Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 
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малих підприємствах.  

Завдання 9 (тема 10) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Отримано в банку заробітну плату за вересень і 

виплачено 

  80000 

80000 

Реалізовано фрезерний верстат із передоплатою 

на суму 42000 грн. з ПДВ  

   

Відображено дохід від реалізації    

2. Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств. 

 

Варіант 22 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

 2.Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Підприємство, яке займається виробництвом за звітний період здійснило 

наступні операції: одержало з банку кошти від постачальники за готову 

продукцію в сумі 15000 грн.; перерахувало кошти  на закупівлю фрезерного 

верстату  10000 грн; перерахувало гроші за електроенергію на виробничі 

потреби сумі 2000 грн.; оплачено транспортні послуги в сумі 1000 грн.; 

Необхідно відобразити операції в обліку, використовуючи спрощений план 

рахунків. 

                                                       Завдання 3 (тема 4) 

1.Бухгалтером  ТзОВ «Жешув» за звітний період були здійснені операції: 

 нараховано заробітну плату менеджеру, двом швачкам ---в сумі 5000 грн.; 

нараховано заробітну плату директору, бухгалтеру ---в сумі 9250 грн.; 

 зі складу підприємства було передано ТМЦ (серветки, миючі засоби, мітли та 

інші предмети) для користування--на суму 100 грн.; 

 нараховано амортизацію меблів торгових відділів на суму 420 грн.; 

Наприкінці звітного періоду витрати на збут та адміністративні витрати 

підраховано і списано бухгалтером на фінансовий результат. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій, 

використовуючи загальний план рахунків. 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Бухгалтером  ТзОВ «Жешув» за звітний період були здійснені операції: 
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 нараховано заробітну плату продавцю 1400 грн, вантажнику 1100 грн, 

прибиральниці 620 грн, сторожу 1900 грн. 

 зі складу підприємства було передано ТМЦ (серветки, миючі засоби, мітли та 

інші предмети) для користування--на суму 5500 грн.; 

 нараховано амортизацію меблів торгових відділів на суму 420 грн.; 

 дооцінено основний засіб – 2300 та реалізовано в сумі16500 грн. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій, 

використовуючи загальний план рахунків. 

 

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

 

Завдання 5 (тема 6) 

1.На малому підприємстві під час інвентаризації було виявлено нестачу запасів 

з вини постачальника на суму 1000 грн., а також були здійснені інші операції, 

відображені в Журналі обліку господарських операцій. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення операцій в обліку, використовуючи  загальний план 

рахунків. 
№ Зміст операції  

Дебет 

Кредит Сума, грн. 

1 Сплачено постачальнику за придбані запаси   4000 

2 Нараховано податковий кредит з ПДВ    

3 Оприбутковано виробничі запаси   800 

4 Відображено нестачу згідно з актом придбання   4000 

5 Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  2000 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси? 

Завдання  6 (тема 7) 

1.Відобразити господарські операції виробничого підприємства в 

бухгалтерському обліку з використанням рахунків загального плану рахунків, 

використовуючи Журнал обліку господарських операцій. 

Журнал обліку господарських операцій (витяг ) 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

Списано на виробництво сировину і матеріали (2 

проводки) 

  10000 

10000 

Нарахована заробітна плата працівникам основного 

виробництва 

  10000 

10000 

Нарахована амортизація загально-виробничих основних 

засобів 

  3000 

3000 

Нарахована заробітна плата апарату управління цеху   8000 

8000 

Відображаються витрати на утримання виробничих 

приміщень 

  6037,6 

6037,6 

Списуються на виробництво накладні витрати згідно з 

нормальною потужністю підприємства 

  20000 

Оприбуткована готова продукція на склад за виробничою 

собівартістю (1 проводка) 

   

2. Облік витрат виробництва малих підприємств. 
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Завдання 7 (тема 8) 

1.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» в першому кварталі 2014 року придбало  

чотири комплекти меблів у ТзОВ" ПВК-Захід" з метою продажу на суму 20000 

грн.в т.ч. ПДВ. В другому кварталі керівництво малого підприємства вирішило 

використати один із комплектів меблів ( 3500 грн.) для облаштування власного 

офісу. 

Необхідно: відобразити операції у бухгалтерському обліку підприємства, 

використовуючи загальний (спрощений) план рахунків, заповнивши таблицю. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Придбано  меблі для реалізації    

2 Відображено податковий кредит 

щодо ПДВ 

   

3 Перераховано кошти 

постачальнику за  меблі 

   

4 Один комплект меблів використано 

для власного офісу ТзОВ 

   

5 Введення в експлуатацію     

2. Облік доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

Сформулювати особливості оподаткування прибутку в малих підприємствах 

Завдання 9 (тема 10) 

Сформулювати особливості обліку податку на додану вартість в малих 

підприємствах. 

 

                                                             Варіант 23 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Підприємство малого бізнесу здійснило господарські операції,  на підставі 

яких  бухгалтером зроблені необхідні проведення. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням загального плану рахунків. 

4 Згідно зі змінами в засновницьких документах 

зменшено статутний капітал 

Дт Кт 209 20

0 

5 Безоплатно отримані основні засоби   10 000 

6 Учасником  до статутного капіталу внесені 

грошові кошти на поточний рахунок 

підприємства 

  150 

000 

8 За рахунок благодійних внесків збільшено 

статутний капітал 

  8000 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 
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2.Підприємством малого бізнесу  здійснені операції надходження грошей до 

каси з банку, видача з каси грошових коштів, а також інші операції. Необхідно 

відобразити бухгалтерські проведення використовуючи спрощений план 

рахунків. 
  Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.. 

1 Оприбутковано до каси виручка від реалізації 

товарів 

  190 050 

3 Надійшла до каси готівка з поточного рахунку 

в банку 

  100 000 

4 Видано з каси готівку Шляхті Р.П. під звіт   1250 

5 Оприбутковано папір, інші канцтовари, 

придбані Шляхтою Р.П. 

   1230 

6 Оприбутковано до каси залишок 

невикористаних Шляхтою Р.П.грошей 

  20 

Завдання 3 (тема 4) 

1.ТзОВ «Жешув» у вересні директору, бухгалтеру і робітниці - швачці було 

нараховано заробітну плату в сумі 850 грн., з якої утримано  податок з доходів в 

сумі 107,18 грн. (працівники не мають права на податкову соціальну пільгу); 

відрахування внесків до соціальних фондів - 25,50 грн.; видано за минулий 

місяць з каси працівникам 758 грн. Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення, використовуючи загальний план рахунків. 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

Нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку.  

Завдання 5 (тема 6) 

1.На малому підприємстві під час інвентаризації було виявлено нестачу 

виробничих запасів з вини постачальника на суму 1000 грн., а також були 

здійснені інші операції, відображені в таблиці. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення операцій в обліку, використовуючи  загальний план 

рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Сплачено постачальнику за придбані запаси   3800 

3 Оприбутковано виробничі запаси   1300 

4 Відображено нестачу згідно з актом придбання   1000 

5 Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  1000 

7 Акт розбіжностей закрито   1100 

8 Отримано відшкодування нестачі 

постачальником 

  1200 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси? 

Завдання 6 (тема 7) 

1.Підприємство ТзОВ"ПВК-Захід" виготовило стенд для випробування, 

первісна вартість якого 78000 грн. В результаті підприємством були здійснені 

витрати: передано зі складу запасні частини - 2400 грн.; оплачено послуги 

сторонніх організацій, що сприяли створенню основних засобів - 8500 грн. (в 

тому числі ПДВ - 1500 грн.);придбано і передано у виробництво основні та 

допоміжні матеріали на суму 30000 грн. (в тому числі ПДВ - 5000 грн.); 
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нараховано амортизацію механізмів та машин, які були задіяні у виробництві  

стенда - 3226 грн. Необхідно відобразити операції , використовуючи загальний 

план рахунків. 

2. . Облік витрат виробництва малих підприємств. 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» в першому кварталі 2014 року придбало  

чотири комплекти меблів у ТзОВ" ПВК-Захід" з метою продажу на суму 20000 

грн.в т.ч. ПДВ. В другому кварталі керівництво малого підприємства вирішило 

використати один із комплектів меблів ( 3500 грн.) для облаштування власного 

офісу. 

Необхідно: відобразити операції у бухгалтерському обліку підприємства, 

використовуючи спрощений план рахунків, заповнивши таблицю. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Придбано  меблі для реалізації    

2 Відображено податковий кредит щодо 

ПДВ 

   

3 Перераховано кошти постачальнику за  

меблі 

   

4 Один комплект меблів використано для 

власного офісу ТзОВ 

   

5 Введення в експлуатацію     

2. Облік доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

1.У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на добудову приміщення ТзОВ 

«ПВК-Захід» прийняло рішення продати його . Договірна вартість продажу 

склала 15000 грн. (в тому числі ПДВ - 2500 грн.). Сума витрат підприємства на 

будівництво приміщення - 12000 грн. ТзОВ отримало грошові кошти  від 

продажу приміщення . 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

загальний (спрощений) план рахунків в таблиці із заповненням графи «Сума». 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

   

2 Відображено податкові зобов'язання з 

ПДВ 

   

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, 

що реалізується 

   

4 Отримано грошові кошти від продажу 

будівлі 

   

5 Списано на фінансові результати дохід від 

продажу об'єкта 

   

6 Списано на фінансові результати витрати 

на будівництво 

   

Завдання 9 (тема 10) 

Сформулювати особливості обліку податку на додану вартість на малих 

підприємствах (не менше 10 сторінок з прикладами). 
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Варіант 24 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство здійснило господарські операції,  на підставі яких  

бухгалтером зроблені необхідні проведення. Необхідно: відобразити 

бухгалтерські проведення з використанням загального плану рахунків. 
№ Зміст операції Дт Кт Сума, грн.. 

2 Учасником ТОВ внесено основний засіб  до 

статутного капіталу 

  85 000 

3 На поточний рахунок надійшов благодійний 

внесок від іншого підприємства 

  46 000 

5 Безоплатно отримані грошові кошти від 

благодійної організації 

  20 000 

 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

2.Мале підприємство здійснило господарські операції: 

1) з поточного рахунку оплачено за аудиторські послуги згідно договору 3000 

грн; 2)оплачено ВАТ «Львівобленерго» - 3000 грн.; 3) ТзОВ «ВЕЕМ» - 15000 

грн. - сплачено за матеріали, придбані для виробництва; 4) На поточний 

рахунок підприємства поступили кошти: 1) за товар (стільці)  в сумі 8000грн. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення з використанням спрощеного 

плану рахунків. 

 

Завдання 3 (тема 4) 

Особливості нарахування заробітної плати на малих підприємствах (не 

менше 10 сторінок з прикладами) 

 

Завдання 4 (тема 5) 

1.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” орендує у іншого підприємства 

недержавної форми власності частину приміщення. Договором передбачено, 

що сума орендної плати становить – 1600 грн. на місяць у т. ч. ПДВ –   ?   

Згідно з умовами договору оплата послуг орендарем проводиться шляхом 

відвантаження товару орендодавцю. Необхідно: відобразити бухгалтерські 

проведення операцій в обліку з використанням спрощеного плану рахунків та 

відображенням відповідних сум. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Нараховано орендну плату    

2 Внесено до складу податкового кредиту суму 

ПДВ 

   

3 Відвантажено товар в оплату послуг з оренди    

4 Відображено суму податкових зобов’язань    
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5 Відображено собівартість відвантаженого 

товару 

  800 

6 Здійснено залік заборгованостей    

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

 

Завдання 5 ( тема 6) 

1.Мале підприємство придбало МШП на суму 2800 грн., в тому числі ПДВ. При 

передачі в експлуатацію МШП було нараховано знос в 100-відсотковому 

розмірі. Витрати на транспортування МШП склали 160 грн. (в тому числі ПДВ). 

Незабаром мале підприємство вирішує реалізувати МШП, введені в 

експлуатацію на 2800 грн.; та МШП зі складу на суму 1200 грн., в тому числі 

ПДВ грн. (первісна вартість - 1000 грн.). Отже, підприємство одержало дохід 

від реалізації МШП (надійшла оплата від покупців); витрати і доходи від 

реалізації списано на фінансовий результат. Необхідно: відобразити операції 

бухгалтерськими проведеннями, використовуючи загальний план рахунків. 

 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

Завдання 6 (тема 7) 

1. Які особливості обліку витрат виробництва малих підприємств? 

 

2.Мале підприємство ТзОВ «Жешув» займається виробництвом меблів. 

Виробничою ситуацією передбачено ведення обліку прямих, накладних 

виробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут, інших 

операційних витрат, пов'язаних з процесом постачання, виробництва і збуту 

продукції, зокрема: надійшли кошти від покупців в оплату продукції в сумі 

240000 грн. Підприємство застосовує в обліку рахунки класу 8 для обліку 

господарської діяльності. Прямі витрати на заробітну плату робітників 

основного виробництва склали 10000 грн. Накладні виробничі витрати склали 

20000 грн., в тому числі: - амортизація загально-виробничих основних засобів - 

3000 грн.; оплата праці апарату управління цеху - 8000 грн. Необхідно: 

відобразити операції бухгалтерськими проведеннями, використовуючи 

загальний план рахунків. 

 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи загальний план рахунків.  

 Зміст операції Дебет Кредит 

1 Відображено дохід від продажу товару   

2 Відображено податкові зобов’язання з ПДВ із звичайних цін   

3 Списано облікову вартість товарів   

4 Списано собівартість реалізованих товарів на фінансові 

результати 

  

5 Списано дохід на фінансовий результат   
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2. Облік доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

Сформулювати особливості оподаткування прибутку в малих підприємствах 

(не менше 10 сторінок з прикладами).  

 

Завдання 9 (тема 10) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи 

спрощений план рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

Отримані кошти від реалізації виробленої продукції   26400 

Відображено дохід від реалізації за продажними цінами з 

ПДВ 

  22000 

Оприбутковано матеріали на суму 12000 грн., в тому числі 

ПДВ 2000  

  12000 

Оплачено матеріали   12000 

 

2. Особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку доходів 

(розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 

 

Варіант 25 

Завдання 1 (тема 2) 

1. Які  зміни внесені згідно законодавства з питань регулювання 

підприємницької діяльності, щодо діяльності малих підприємств ? 

2. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

3.Мале підприємство здійснило господарські операції,  на підставі яких  

необхідно зробити проведення з використанням спрощеного плану рахунків. 
Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.. 

Відображено заборгованість учасників 

товариства по внесках до статутного 

капіталу 

  1200 000 

Учасником ТОВ внесені виробничі запаси 

до статутного капіталу 

  1 000 

На поточний рахунок надійшов благодійний 

внесок від іншого підприємства 

  5 0 000 

Згідно зі змінами в засновницьких 

документах зменшено статутний капітал 

  19 000 

Безоплатно отримані основні засоби   11 000 

 

Завдання 2 (тема 3) 

1. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі малого 

підприємства розглянути облік  короткострокових позик та кредитів у відомості 

3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських проведень ). 

 

2.Мале підприємство ТзОВ “Жешув” за жовтень здійснило господарські 
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операції: одержало в банку готівку для виплати зарплати – 9000 грн., з яких 

виплачено працівникам 8100 грн. Депоновано і повернено в банк 28 жовтня – 

? грн. 

З каси підприємства були видані аванси (гроші для цих виплат одержані того 

ж дня у банку): - на купівлю канцтоварів – 327 грн.; директору, який  їде цього 

ж дня у відрядження в Київ 3000 грн. 

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення з використанням 

загального плану рахунків. 

 

Завдання 3 (тема 4) 

 

1.В ТзОВ «ВЕЕМ» бухгалтером було нараховано заробітну плату нач.відділу 

постачання, касиру-бухгалтеру і майстрам – закрійник, швачка, слюсарю та 

вантажнику, нач. цеху «Зборки»  в сумі 300 000 грн., з якої утримано  податок з 

доходів (працівники не мають права на податкову соціальну пільгу); здійснено 

відрахування внесків до соціальних фондів,  депоновано невиданої з /плати 

працівникам 7080 грн.  

Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, використовуючи загальний 

план рахунків. 

 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в малих 

підприємствах? 

Завдання 4 (тема 5) 

 

1.Підприємство малого бізнесу виготовило стенд для випробування продукції 

(первісна вартість – 54000 грн.) В результаті підприємством були здійснені 

витрати: придбано і передано у виробництво основні та допоміжні матеріали на 

суму 20000 грн. (в тому числі ПДВ.); передано зі складу запасні частини - 3600 

грн.; нараховано амортизацію механізмів та машин, які були задіяні у 

виробництві  стенда - 5700грн.  

Необхідно відобразити операції, використовуючи загальний план рахунків. 

 

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

 

Завдання 5 (тема 6) 

 

1.На малому підприємстві ТзОВ “Жешув” під час інвентаризації було виявлено 

нестачу виробничих запасів з вини постачальника на суму 1000 грн., а також 

були здійснені інші операції, відображені в Журналі обліку господарських 

операцій. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення операцій в обліку, 

використовуючи  загальний план рахунків. 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Сплачено постачальнику за придбані запаси   4800 

2 Нараховано податковий кредит з ПДВ    

3 Оприбутковано виробничі запаси   300 
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4 Відображено нестачу згідно з актом придбання   1000 

5 Оприбутковано довезені виробничі запаси 

(постачальником) 

  1000 

 

2. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси? 

Завдання 6 (тема 7) 

 

1.Підприємство ТзОВ «ПВК-Захід» вирішило прибрати складські приміщення. 

З цією метою були придбані товарно-матеріальні цінності (відра, мішки, 

лопати), оплачено послуги транспортного агентства для вивезення сміття. 

Необхідно: відобразити витрати на прибирання території, спрямовані на 

обслуговування підприємства, з використанням загального плану рахунків. 

№ Зміст операції Дт Кт Сума, грн. 

1 Нараховано заробітну плату адміністративного 

персоналу; 

робочому персоналу 

  7000 

1500 

 

2 Придбання МШП для прибирання території   750 

 Списано матеріали на ремонт офісу    

 Оплачено послуги транспортного агентства з 

вивезення сміття 

  1200 

6 Списано на фінансовий результат  витрати 

підприємства 

   

 

2. Сформулювати сутність обліку витрат виробництва малих підприємств. 

 

Завдання 7 (тема 8) 

1.Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення цих операцій в обліку з 

використанням загального плану рахунків. 

 
№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

1 Відображено договірну вартість продажу 

недобудованого приміщення 

  300 000 

2 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ   ? 

3 Списано витрати на будівництво об'єкта, що 

реалізується 

  180000 

4 Отримано грошові кошти від продажу 

будівлі 

  ? 

5 Списано на фінансові результати дохід від 

продажу об'єкта 

  ? 

 

2. Сформулювати сутність обліку доходів малих підприємств. 

Завдання 8 (тема 9) 

1.У зв'язку з недостатньою кількістю коштів на добудову приміщення було 
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прийнято рішення продати його. Договірна вартість продажу склала 150 000 

грн. (в тому числі ПДВ.). Сума витрат підприємства на будівництво 

приміщення – 120 000 грн. ТзОВ отримало грошові кошти  від продажу 

приміщення. Необхідно: відобразити бухгалтерські проведення, 

використовуючи загальний план рахунків. 

2. Які  особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання 

на малих підприємствах?  

 

Завдання 9 (тема 10) 

1.Сформулювати особливості спрощеної системи оподаткування (не менше 10 

сторінок з прикладами). 

 

2. Які особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку 

доходів (розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 
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5.УМОВИ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

САМОСТІЙНА   РОБОТА № 1 

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ» 

1. Які  зміни внесені законодавством з питань регулювання підприємницької 

діяльності, щодо діяльності малих підприємств з 1.01.2017 р. ? 

2. Переваги, недоліки діяльності малих підприємств. 

3. Фінансові аспекти розвитку малого підприємництва Львівщини на 2017р.  

ЛІТЕРАТУРА 

 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

1. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. 436-ІV. 

2. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні»  від 22 березня 2012 року № 4618-VI.  

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

з питань регулювання  підприємницької діяльності» від 18.09.2008 р. № 

523-ІV. 

4. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ; 

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»від 16 липня 1999 року № 996-XIV. 

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на 

підставі модельного статуту» від 21.04.11 р. № 3262-VI. 

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186.  

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 

«ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ» 

1. Визначити джерела формування майна малих підприємств різних форм 

власності. 

2. Особливості формування статутного капіталу малих підприємств. 

 ЛІТЕРАТУРА  

1.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на 

підставі модельного статуту» від 21.04.11 р. № 3262-VI. 

2.Закон України «Про оцінку майна, майнових прав і професійної оцінної 

діяльності в Україні» від 12.07.2001р. № 2658-III . 

3.Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.436-IV. 

4.Інтернет ресурси. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА № 3 

«ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ» 

1. Готівкові розрахунки підприємств (підприємців) з врахуванням змін «Про 

встановлення граничної суми розрахунків готівкою» з 25.11.16р. та ін. 

зміни. 

2. Оосбливості застосування РРО з 2017 р. 

3. Особливості обліку розрахунково-кредитних операцій (на прикладі 

малого підприємства розглянути облік  короткострокових позик та 

кредитів у відомості 3-М (розділ I), наведіть приклади бухгалтерських 

проведень ). 

        ЛІТЕРАТУРА 

1. Постанова правління НБУ «Про ведення касових операцій у  

національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637. 

2. Інструкція про відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління 

НБУ від 12.11.03р.№492.  

3. Порядок оформлення касових операцій. Все про бухоблік № 120 ( 788 ) 

27. 12. 2002. с. 11-12. 

4. Постанова правління НБУ «Про ведення касових операцій у  

національній валюті в Україні», від 15. 12. 2004 р. № 637. 

5. Інтернет ресурси. 

6. Матеріали періодичних видань та інших наукових видань: «Все про 

бухгалтерський облік №3 від 11.01.2017р., Бухгалтерський облік і 

аудит, Баланс, Все про бухгалтерський облік, Галицькі контракти, 

Податки та бухгалтерський облік, Фінанси України, Економіка України, 

Інтернет ресурси. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4 

«ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ НА МАЛИХ     

ПІДПРИЄМСТВАХ» 

1. Нарахування і виплати із заробітної плати на 1.01.2017р. 

2. Особливості нарахування основної та додаткової заробітної плати в 

малих підприємствах? 

 

        ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про податок на доходи фізичних осіб» від 22.05.2003 р. 

№ 889. 

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 р. № 1058–ІV. 

3. Постанова правління НБУ «Про ведення касових операцій у  національній 

валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637. 
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4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», 

затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.10.03р. № 601. 

5. Бухгалтерський облік оплати праці.Бухгалтерський облік і аудит № 4, 2002 

с.36 – 44. 

6. Витрати на оплату праці. Бухгалтерський облік і аудит № 4, 2017. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5 

«ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ФОНДІВ) ТА 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ» 

1. Зміни щодо амортизації основних засобів, нематеріальних активів для 

приватних підприємців з 2017 року? 

2. Методи нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському та в 

податковому обліку?  

                      

ЛІТЕРАТУРА 

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

затв. наказом МФ України 18. 10. 1999 р. № 242. 

2. Методичні рекомендації з  бухгалтерського обліку основних засобів, 

затверджені Міністерством Фінансів України від 30.09.2003 року №561. 

3. Все про бухгалтерський облік . -- №3 від 11.01.2017р.  

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6 

«ОБЛІК ЗАПАСІВ» 

1. За якими оцінками відображаються в бухгалтерському обліку запаси?  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затв. наказом МФ 

України 20. 10. 1999 р. № 246. 

2. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджені 

Міністерством Фінансів України від 10.01.2007 року,  №2. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 7 

«ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ» 

1. Які податки і збори включають до витрат підприємця з 2017 р. 

2. Облік витрат виробництва малих підприємств 

    ЛІТЕРАТУРА 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. 

наказом 
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2. МФ України 31. 12. 1999 р. № 318. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва», затв. наказом Міністерства фінансів 

України від 25.02.2000 № 39. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затв. наказом МФ України 21. 03. 1999 р. № 87. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8 

«ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ МАЛИХ 

ПІДПРИЄМСТВ» 

1. Облік доходів малих підприємств. 

           ЛІТЕРАТУРА 

1. Положення ( стандарт ) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» 29. 11. 

1999р. № 290 затверджено наказом МФ України. 

2. Матеріали періодичних видань та інших наукових видань: 

Бухгалтерський облік і аудит, Баланс, Все про бухгалтерський облік, 

Галицькі контракти, Податки та бухгалтерський облік, Фінанси України, 

Економіка України. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 9 

«ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ» 

1.Податок на прибуток: новації з 2017 р. для малих підприємств (податки 

включають до витрат підприємця ? Чи це так). 

2.Особливості обліку фінансових результатів, їх формування та списання на 

малих підприємствах.  

 ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» із змінами і 

доповненнями від 24.12.2002 р. № 349–ІV. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємства» // Податки та бухгалтерський облік. 

Спецвипуск № 14 (38) від     23. 07. 2001 р.  

3. Регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств, затв. наказом 

МФ України від 25. 06. 2003 р. № 422. 

  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 10 

«СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ» 

1.Які зміни внесено у бази обкладення єдином податком з 1січня 2017 р. (1 
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групи – 6 групи) , та інші зміни ? 

2.Визначити особливості обліку податку на додану вартість для малих 

підприємств із врахуванням змін з 2017 р.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

з питань регулювання підприємницької діяльності» від 18.09.2008 р. № 

523 – VI. 

2. Закон України «Про податок на додану вартість» із змінами і 

доповненнями від 02.10.2003 р. № 1218–ІV. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 11 

«ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

     1.Особливості ведення оборотно – сальдової відомості, книги обліку доходів 

(розглянути на прикладі діяльності малого підприємства). 

         

     ЛІТЕРАТУРА 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємства»  

2. Матеріали періодичних видань та інших наукових видань: 

Бухгалтерський облік і аудит, Баланс, Все про бухгалтерський облік, 

Інтернет ресурси 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами і 

доповненнями). 

2. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. 436-ІV. 

3. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні»  від 22 березня 2012 року № 4618-VI.  

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

з питань регулювання  підприємницької діяльності» від 18.09.2008 р. № 

523-ІV. 

5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ; 

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»від 16 липня 1999 року № 996-XIV. 

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
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