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ВСТУП 

 

При загальній методологічній базі ведення облік в окремих галузях 

економіки має деяку специфіку щодо форм первинних документів, які 

використовуються, методів вибуття запасів й обліку доходів, витрат і 

калькулювання собівартості продукції тощо. Це пов'язано з особливостями 

господарювання підприємств в кожній з галузей. Тому в навчальному 

плані спеціальності «Облік і аудит» передбачається вивчення студентами 

особливостей обліку в окремих галузях економічної діяльності.  

«Облік у галузях економіки» є дисципліною з циклу професійної та 

практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 – облік і аудит. 

Курс дисципліни орієнтований на ґрунтовну теоретичну та практичну 

підготовку фахівців-обліковців відповідної кваліфікації, їх адаптації до 

ведення бухгалтерського обліку на практиці. Робочою програмою 

дисципліни «Облік у галузях економіки» передбачено освоєння 

студентами особливостей ведення обліку на підприємствах торгівлі, 

будівництва, автомобільного транспорту, ресторанного господарства. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

- знати: нормативно-правові особливості господарювання 

підприємств торгівлі, автотранспортних, будівельних та ресторанного 

господарства; методологічні засади ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності; порядок руху документів в системі 

документообігу та способи відображення інформації в цих документах; 

- вміти: користуватися методикою ведення бухгалтерського обліку 

відповідно до чинних положень нормативно-правової бази України; вести 

первинний та синтетичний облік господарських операцій підприємств 

торгівлі, автотранспортних, будівельних та ресторанного господарства; 

формувати облікові регістри; узагальнювати інформацію про витрати та 

доходи вищеназваних підприємств, визначати  результати їх діяльності. 

Для поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок 

щодо особливостей обліку в умовах підприємств торгівлі, 

автотранспортних, будівельних та ресторанного господарства, студенти 

заочного факультету виконують індивідуальне завдання. 
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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

Відповідно до навчального плану дисципліну «Облік у галузях 

економіки» вивчають бакалаври за напрямом 6.030509 – облік і аудит усіх 

форм навчання. Загальний обсяг дисципліни – 108 годин, які для студентів 

заочної форми навчання розподілені таким чином (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Розподіл навчальних годин дисципліни «Облік у галузях економіки» 

за семестрами та видами учбового навантаження 

(витяг з навчального плану) 

Семестр Усього 

годин 

Аудиторні заняття Самос-

тійна 

робота 

Види  

контролю всього  лекції  лабораторні 

роботи 

9 108 16 12 4 92 

Індивідуальне 

завдання,  

екзамен 

 

 Робоча навчальна програма дисципліни «Облік у галузях економіки» 

з вказівками тем, що вивчаються під час аудиторних занять, наведена в 

розділі 3.   

Успішне оволодіння дисципліною досягається самостійною роботою 

над нормативними джерелами, підручниками та навчальними посібниками. 

Самостійну роботу слід вести систематично, згідно з планом, складеним 

студентом. 

Вивчення кожної теми рекомендується проводити в такій 

послідовності: 

1) ознайомлення зі змістом теми згідно з програмою; 

2) вивчення нормативних джерел за темою й відповідного розділу 

навчального посібника чи підручника; 

3) складання конспекту за матеріалом, що вивчається; 

4) виконання індивідуального завдання. 
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Індивідуальне завдання повинно бути виконано та оформлено у 

відповідності до встановлених правил. Вихідні дані для виконання 

індивідуального завдання наведені в розділі 5. 

Індивідуальні завдання після їх перевірки відповідальними 

викладачами захищаються студентами. Якщо за результатами перевірки 

виявлені помилки, не всі завдання виконані або не відповідають варіанту 

студента, то робота йому повертається на доопрацювання. ЇЇ захист 

відбувається після врахування вказаних викладачем зауважень з 

виконанням необхідних виправлень. 

 

2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

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

Україні» № 996 – XIV від 16.07.1999 р., зі змін. // 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 

2. Податковий кодекс України зі змін. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 

show/2755-17 

3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» № 1775 – ІІІ від 01.06.2000 р., зі змін. // 

zakon.rada.gov.ua/go/1775-14 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України 

№ 291 від 30.11.1999 р., із змін. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99 

5. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів 

України № 88 від 24.05.1995 р., із змін. // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» // 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні 

контракти» // http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01 
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8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» // 

http:// zakon.rada.gov.ua/go/z0288-00 

9.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // http:// 

zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00 

10. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, 

затверджений наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України № 219 від 24.07.2002р. зі змін. //http:// 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02 

11.  Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. 

Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. 

12. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 233 с.  

13. Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горецька Л.Л., Давидюк Т.В. Облік в 

галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навч. 

посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». – 

Житомир: ЖІТІ, 2000. – 480 с. 

14. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: 

Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2005. – 491 с. 

15. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства / 

О.В. Зінкевич, С.О. Левицька, М.М. Мосійчук та ін.: Підручник. – 

Рівне: НУВГП, 2006. – 268 с. 

16. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність: Підручник. – 6-е вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. –

982 с. 

17. Білова О.С., Білова І.С., Єрьоміна О.Л., Распопова Ю.О. 

Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: Навч. 

посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 56 с. 

18. Бухгалтер 911 // http://buhgalter911.com/ 

Також рекомендується регулярно ознайомлюватись з матеріалами 

періодичних видань для бухгалтерів-практиків: «Все про бухгалтерський 

облік»; «Баланс»; «Податки та бухгалтерський облік»; «Дебет-Кредит» та ін. 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Розподіл навчальних годин дисципліни «Облік у галузях економіки» 

для бакалаврів за напрямом 6.030509 – облік і аудит заочної форми 

навчання за темами і видами занять наведений в таблиці 3.1. 

 Таблиця 3.1 

Розподіл навчальних годин дисципліни «Облік у галузях економіки»   

за темами та видами занять, годин 

 

Назва теми 

Аудиторні заняття Самос-

тійна 

робота 

Разом  

лекції лабораторні 

роботи 

Тема 1. Особливості бухгалтерського 

обліку на підприємствах торгівлі 

4 2 30 36 

Тема 2. Особливості бухгалтерського 

обліку в будівництві 

2 – 16 18 

Тема 3. Особливості бухгалтерського 

обліку автотранспортних підприємств 

 

2 

 

2 

 

14 

 

18 

Тема 4. Особливості бухгалтерського 

обліку на підприємствах 

ресторанного господарювання 

 

4 

 

– 

 

32 

 

36 

Всього 12 4 92 108 

 

Нижче у стислій формі викладені методичні вказівки до 

самостійного вивчення студентами тем дисципліни «Облік у галузях 

економіки». Зазначена у дужках кількість годин включає час на аудиторну 

та самостійну роботу студента. 

 

Тема 1. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах 

торгівлі (36 годин) 

Нормативна база діяльності, класифікація підприємств торгівлі. 

Ціноутворення в сучасних умовах. Документальне оформлення 

надходження та зберігання товарів. Облік реалізації товарів (опт, 
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роздріб). Бухгалтерський облік експортних та імпортних операцій за 

валюту. Інвентаризація і облік товарних втрат. Відображення в 

обліку псування матеріальних цінностей. Облік переоцінки товарно-

матеріальних цінностей. 

При вивченні цієї теми доцільно ознайомитися з нормативною 

базою, що регулює торгову діяльність, класифікацією торговельних 

підприємств в залежності від форм їх організації та функцій, що вони 

виконують (оптові та роздрібні підприємства торгівлі). Слід мати на увазі, 

що запорукою прибуткової діяльності підприємства торгівлі є побудова 

гнучкої системи ціноутворення, що реагує на ринкові зміни (рівень попиту, 

ціни конкурентів, первинна собівартість товару тощо).  

При ознайомленні з обліком товарних операцій необхідно приділити 

увагу документам, якими оформляється надходження товарів до оптових 

торговельних підприємств та підприємств роздрібної торгівлі (накладні, 

товарно-транспортні накладні, акти та ін.). Вивчаючи облік реалізації 

товарів, необхідно усвідомити, які товари вважаються реалізованими, 

якими документами оформляється їх реалізація.  

Далі необхідно ознайомитись з особливостями товарних операцій за 

умов експорту чи імпорту: умови постачання або отримання товару; 

первинні документи; розрахункові операції за валюту. 

Зверніть увагу на порядок проведення інвентаризації товарних 

запасів та відображення її результатів в бухгалтерському обліку. Також 

слід усвідомити особливості обліку операцій, що пов’язані з втратою 

товарних запасів та з їх псуванням (списання з балансу, визнання винних 

осіб, переоцінка тощо).  

Особливу увагу слід приділити обліку витрат торговельних 

підприємств та фінансовому результату їх діяльності. 

Література: [1-6, 9, 11, 14-18]. 

 

Тема 2. Особливості бухгалтерського обліку в будівництві 

(18 годин) 

Облік і класифікація витрат будівельних організацій. Облік 

надходження та використання матеріалів в умовах будівельних 
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організацій. Облік будівельних робіт у підрядника. Облік будівельних 

робіт у замовника. Облік матеріальних цінностей на відповідальному 

зберіганні в будівельній організації. Інвентаризація та 

внутрішньогосподарський контроль у будівельних організаціях.  

При вивченні даної теми необхідно ознайомитися з 

документуванням операцій з руху основних засобів, класифікацією 

будівельних підприємств, методами оцінки запасів при їх списанні. 

Особливу увагу необхідно приділити складу та класифікації витрат, 

які включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, методам 

обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві. 

Далі необхідно засвоїти порядок укладання будівельного контракту 

та обліку виконаних робіт та розрахунків із замовниками та субпідрядними 

підприємствами. 

Слід звернути увагу на порядок формування та обліку доходів 

будівельного підприємства за видами діяльності та визначення фінансових 

результатів їх діяльності.  

Література: [1-9, 11-18]. 

 

Тема 3. Особливості бухгалтерського обліку автотранспортних 

підприємств (18 годин) 

Особливості діяльності автотранспортних підприємств та 

їхній вплив на організацію обліку. Облік перевезень вантажів. Обліково-

правові особливості міжнародних перевезень. Облік пасажирських 

перевезень. Облік експедиційних послуг. 

При вивченні цієї теми необхідно засвоїти класифікацію 

транспортних засобів (за належністю, призначенням, ступенем 

використання). Особливу увагу приділіть документам з обліку рухомого 

складу автотранспортного підприємства; на документи, якими 

оформлюється надходження основних засобів на ці підприємства. 

Необхідно повторити методи нарахування амортизації (зносу) 

основних засобів відповідно до [2, 8]. 

Зверніть увагу на документи, якими оформлюється вибуття 

транспортних засобів внаслідок їх реалізації та ліквідації. 
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При ознайомленні з обліком запасів автотранспортних підприємств 

необхідно звернути увагу на класифікацію запасів та їх оцінку. Особливу 

увагу слід приділити обліку паливно-мастильних матеріалів, що є 

найактуальнішим питанням для бухгалтера автотранспортного 

підприємства. Зверніть увагу на облік запасних частин, які займають 

особливе місце в складі запасів такого підприємства. 

Слід ознайомиться з правовими та обліковими особливостями 

внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, 

документацією, що при цьому складається.  

Далі доцільно приділити увагу складу та класифікації витрат АТП, 

які відображаються відповідно до [9]. Слід навчитися складати 

калькуляцію собівартості вантажоперевезень та методам обліку доходів від 

здійснення автомобільних перевезень та експедиційних послуг.  

Література: [1, 2, 4-6, 8, 9, 11-18]. 

 

Тема 4. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах 

ресторанного господарства (36 годин) 

Класифікація та вимоги до підприємств ресторанного 

господарства. Ціноутворення і калькуляція на підприємствах 

ресторанного господарства. Облік сировини, матеріалів і товарів. 

Облік виробництва і реалізації продукції та товарів. Облік товарних 

втрат. Звітність матеріально відповідальних осіб. Інвентаризація. 

При вивченні даної теми необхідно усвідомити, що підприємства 

ресторанного господарства здійснюють виробничо-торгову діяльність, 

тобто виготовляють власну продукцію та реалізують її разом з покупними 

товарами. Слід зазначити, що підприємства ресторанного господарства до 

набуття чинності [10] мали статус «підприємств громадського 

харчування». 

Використовуючи нормативну і спеціальну літературу необхідно 

ознайомитися з правовими особливостями діяльності підприємств 

ресторанного господарства, їх класифікацією за типами та класами. 
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Зверніть увагу на особливості ціноутворення, складання калькуляції 

(калькуляційна картка) для продукції власного виробництва в умовах 

таких підприємств. 

Слід опанувати особливості синтетичного й аналітичного обліку: 

надходження продовольчої сировини, матеріалів і товарів; їх вибуття у 

виробництво; втрат за різних причин (природній убуток чи з вини 

матеріально-відповідальних осіб тощо); реалізації. Також у нагоді буде і 

ознайомлення з документуванням за такими операціями. 

Важливо знати зміст форм звітності, що надають в бухгалтерію 

матеріально відповідальні особи підприємств ресторанного господарства 

(комірники, шеф-кухарі та ін.) 

Далі необхідно засвоїти порядок проведення інвентаризації 

продовольчої сировини, матеріалів, покупних товарів і відображення її 

результатів в бухгалтерському обліку підприємств ресторанного 

господарства. 

Література [1-6, 9-12, 14-16, 18]. 

 

4. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

Перелік лабораторних робіт за темами дисципліни «Облік у галузях 

економіки» наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Перелік лабораторних робіт 

Тема Назва 

лабораторної 

роботи 

Характер заняття Необхідні 

обладнання та 

матеріали 

1 2 3 4 

1. Особливості 

бухгалтерського 

обліку на 

підприємствах 

торгівлі 

Вирішення 

практичних 

ситуацій з обліку 

на підприємствах 

торгівлі 

Імітаційна вправа Бланк журналу 

господарських 

операцій. 

Калькулятор. 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 

2.Особливості 

бухгалтерського 

обліку діяльності 

будівельних 

підприємств 

Вирішення 

практичних 

ситуацій з обліку 

в будівництві та у 

автотранспортних 

підприємствах. 

Імітаційна вправа Бланк журналу 

господарських 

операцій. 

Калькулятор. 

3. Особливості 

бухгалтерського 

обліку 

автотранспортних 

підприємств 

4.Особливості 

бухгалтерського 

обліку на 

підприємствах 

ресторанного 

господарства 

Вирішення 

практичних 

ситуацій з обліку 

на підприємствах 

ресторанного  

господарства 

Імітаційна вправа Бланк 

калькуляції 

собівартості 

продукції. 

Калькулятор. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Студентами-бакалаврами заочного факультету, які навчаються за 

напрямом 6.030509 – облік і аудит, з дисципліни «Облік у галузях 

економіки» в 9 семестрі виконується індивідуальне завдання, яке 

складається з двох частин: теоретичної та практичної.  

 

5.1. Теоретична частина індивідуального завдання 

В теоретичній частині студент за результатами огляду нормативних 

та спеціальних джерел надає в письмовій формі відповіді на два запитання 

відповідно до індивідуального варіанта (табл. 5.1), який визначається ним 

за двома останніми цифрами залікової книжки. Самі ж питання наведені в 

табл. 5.2. 
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Таблиця 5.1 

Номери запитань з теоретичної частини дисципліни 

Остання 
цифра 

залікової 
книжки 

Передостання цифра залікової книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 
24; 

57 

35; 

46 

27; 

33 

21; 

59 

32; 

42 

23; 

54 

22; 

51 

36; 

55 

25; 

56 

29; 

60 

2 
1; 

58 

2; 

28 

14; 

26 

12; 

49 

20; 

38 

9; 

48 

17; 

26 

3; 

53 

10; 

47 

30; 

43 

3 
13; 

34 

7; 

39 

4; 

37 

11; 

40 

8; 

31 

19; 

34 

15; 

25 

16; 

21 

23; 

40 

9; 

34 

4 
5; 

31 

18; 

41 

12; 

33 

32; 

44 

7; 

60 

2; 

50 

37; 

52 

8; 

35 

1; 

54 

6; 

56 

5 
38; 

58 

22; 

55 

24; 

50 

30; 

36 

27; 

41 

28; 

42 

29; 

49 

39; 

45 

31; 

47 

32; 

44 

6 
11; 

51 

16; 

59 

3; 

48 

4; 

52 

5; 

53 

10; 

57 

13; 

33 

14; 

40 

15; 

34 

17; 

35 

7 
21; 

50 

22; 

51 

23; 

52 

24; 

53 

25; 

54 

26; 

55 

27; 

56 

28; 

57 

29; 

58 

30; 

59 

8 
7; 

36 

8; 

37 

9; 

38 

10; 

39 

11; 

30 

12; 

29 

13; 

28 

14; 

27 

15; 

26 

16; 

25 

9 
6; 

46 

18; 

41 

19; 

42 

20; 

43 

1; 

44 

2; 

45 

3; 

46 

4; 

47 

5; 

48 

6; 

49 

0 
17; 

31 

18; 

32 

19; 

33 

20; 

34 

41; 

35 

49; 

36 

25; 

37 

16; 

38 

2; 

39 

1; 

40 

 

Таблиця 5.2 

Питання теоретичної частини індивідуального завдання 

Номер 

питання 

Зміст питання 

1 2 

1 Що розуміють під торговельною діяльністю? Наведіть її основні 
функції. 

2 Види торгової діяльності. 

3 Які функції покладено на підприємства оптової торгівлі? 

Наведіть основні завдання оптової торгівлі. 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 

4 Що розуміють під роздрібною торгівлею? Наведіть її основні 

завдання. 

5 Визначте особливості ціноутворення в торгівлі в залежності від 

її виду. 

6 Що таке державне регулювання цін та яким чином здійснюється 

контроль за їх дотриманням? 

7 Що розуміють під поняттям «ліцензування»? Наведіть види 

товарів, реалізація яких підлягає ліцензуванню. 

8 Які нормативно-правові документи регламентують торгівлю у 

роздріб? 

9 Відображення в обліку операцій з оприбуткування товарів в 

залежності від джерела їх надходження. 

10 Відображення в обліку операцій з безоплатної передачі товарів 

іншим юридичним особам. 

11 Порядок здійснення інвентаризації товарів та відображення її 

результатів в обліку. 

12 Порядок розрахунку та відображення в обліку підприємств 

торгівлі транспортно-заготівельних витрат. 

13 За яких причин здійснюється переоцінка товарів, та як вона 

відображається в обліку? 

14 Облік реалізації товарів в оптовій та роздрібній торгівлі. 

15 Облік реалізації товарів, переданих на комісію. 

16 Особливості обліку витрат діяльності торгівельних 

підприємств. 

17 Надайте характеристику методів оцінки вибуття товарів при їх 

списанні з балансу. 

18 Торгова націнка: особливості її нарахування при визначені ціни 

та списання при реалізації товарів. 

19 Що розуміють під первісною вартістю товару? Особливості її 

формування в залежності від способів надходження товару на 

підприємство. 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 

20 Документування операцій з руху товарів за різними видами 

торгової діяльності. 

21 Будівельна діяльність, особливості її здійснення. 

22 Види будівельних контрактів, їх характеристика. 

23 Методи визначення доходів за будівельними контрактами. 

24 Облік підрядних робіт і розрахунків із субпідрядними 

підприємствами у генерального підрядника. 

25 Аналітичний облік будівельно-монтажних робіт. 

26 Документування руху запасів будівельних підприємств. 

27 Облік наявності та руху запасів на складі та в бухгалтерії 

будівельного підприємства. 

28 Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання 

собівартості в будівництві. 

29 Облік витрат на будівництво у забудовника. 

30 Формування та облік доходів будівельного підприємства за 

видами діяльності. 

31 Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їхній 

вплив на організацію обліку. 

32 Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних 

підприємств. 

33 Документальне оформлення вантажних та пасажирських 

автомобільних перевезень 

34 Облік паливно-мастильних матеріалів, їх документальне 

оформлення. 

35 Облік запасних частин, особливості обліку автомобільних шин. 

36 Облік витрат на експлуатацію рухомого складу. 

37 Зведений облік витрат і калькулювання собівартості 

автомобільних перевезень. 

38 Облік витрат на ремонт та технічне обслуговування рухомого 

складу. 

39 Облік розрахунків із замовниками автотранспортних послуг. 



 16 

Продовження таблиці 5.2 

1 2 

40 Формування та облік доходів автотранспортного підприємства. 

41 Загальна характеристика підприємств ресторанного 

господарства. 

42 Синтетичний облік руху продуктів, тари та готової продукції на 

підприємствах ресторанного господарства. 

43 Калькулювання цін продажу на продукцію власного 

виробництва підприємств ресторанного господарства. 

44 Документальне оформлення надходження та відпускання 

продуктів, товарів і тари на складі (у коморі). 

45 Організація кількісно-сумового обліку товарів і тари на складі 

(у коморі). 

46 Визначення собівартості страви, особливості складання 

калькуляційної картки. 

47 Облік торговельних націнок, визначення доходу на 

підприємствах ресторанного господарства. 

48 Особливості інвентаризації продуктів, товарів і тари на 

підприємствах ресторанного господарства. 

49 Документальне оформлення операцій кухні, обіднього залу та 

бару. 

50 Облік реалізації товарів і страв на підприємствах ресторанного 

господарства. 

51 Облік списання запасів в межах їх природнього убутку. 

52 Облік та документування операцій щодо розрахунків за 

продукцію та послуги підприємств ресторанного господарства. 

53 Синтетичний облік наявності та руху продовольчої сировини та 

покупних товарів на підприємствах ресторанного господарства. 

54 Облік транспортно-заготівельних витрат в умовах підприємств 

ресторанного господарства. 

55 Умови, за яких здійснюється переоцінка продуктів харчування 

та її відображення в обліку. 

56 Порядок проведення інвентаризації продуктів харчування, її 

документальне оформлення та облік результатів. 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 

57 Облік та документальне оформлення нестач, виявлених при 

оприбуткуванні продуктів харчування. 

58 Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність 

підприємств ресторанного господарства. 

59 Характеристика методів оцінки вибуття запасів, що 

використовуються в діяльності підприємств ресторанного 

господарства. 

60 Облік реалізації страв та покупних товарів на підприємствах 

ресторанного господарства. 

 

Слід зазначити, що на питання слід відповідати стисло, але за суттю.  

Після оформлення відповідей на питання теоретичної частини 

студент виконує завдання з набуття практичних навичок ведення обліку на 

підприємствах торгівлі, будівництва, автомобільного транспорту, 

ресторанного господарства. 

 

5.2. Практична частина індивідуального завдання 

В практичній частині студенту за вихідними даними, що наведені в 

табл. 5.3, необхідно:   

- вибрати завдання за індивідуальним варіантом, позначеним 

літерою (остання цифра номеру залікової книжки відповідає певній 

літері: наприклад, студент з номером залікової книжки № 10523 матиме 

варіант «В»); 

- перерахувати вихідні дані, позначені в табл. 5.3 позначкою (*), 

додаванням номера залікової книжки (наприклад, для студента з заліковою 

книжкою № 10523 та варіантом «В» позначені (*) суми складуть 18523 = 

= 8000*+10523 та 11223 = 700*+10523); 

- скласти кореспонденцію рахунків (за формою журналу 

господарських операцій) до господарської ситуації відповідно до обраного 

варіанта. 
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Таблиця 5.3 

Завдання практичної частини індивідуального завдання 

Остання 

цифра 

залікової 

книжки 

Варіант 

завдання 

Вихідні дані завдання 

1 2 3 

1 А Підприємство торгівлі у звітному періоді придбало 

у постачальника товар на суму 24 000*грн (в т.ч. 

ПДВ). Кредиторську заборгованість постачальнику 

погашено. Придбаний товар реалізовано у роздріб з 

націнкою 32 % (вибуття товару здійснюється за 

методом ціни продажу).  

2 Б Керівництво АТП прийняло рішення про реалізацію 

вантажівки, первинна вартість якої складала 

160 000* грн, знос – 140 000 грн. Вантажівка 

реалізована за передплатою вартістю 600000* грн. 

(в т.ч. ПДВ). 

3 В Підприємство ресторанного господарства у 

звітному періоді придбало у постачальника 

кондитерські вироби з наступною оплатою на суму 

3000* грн (в т.ч. ПДВ) та через підзвітну особу на 

суму 700* грн (в т.ч. ПДВ). Придбані вироби 

реалізовані клієнтам з націнкою 75%. Кредиторська 

заборгованість погашена. 

4 Г Підприємство змішаним способом збудувало 

споруду на яку було витрачено: матеріалів на суму 

480000* грн, МШП – 15000 грн. Знос обладнання 

склав 64000 грн; витрати на заробітну плату 

персоналу, що задіяний при будівництві – 

175 000* грн. Вартість робот підрядника склала 

160 000* грн (в т.ч. ПДВ), з яких 40 % було 

перераховано передплатою. Об’єкт введений в 

експлуатацію. 
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Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 

5 Д Підприємство «А» перерахувало постачальнику «Б» 

передплату за товар у розмірі 60 000* грн (в т.ч. 

ПДВ) згідно договору купівлі-продажу. Доставку 

товару виконало підприємство «Д», вартість даної 

послуги склала 800 грн (в т.ч ПДВ). За послуги 

підприємство «А» сплатило після того, як вони 

були виконані. Підприємством «А» за оптом з 

наступною оплатою реалізовано товар націнкою 

15%. 

6 Ж На першому етапі будівництва підрядник отримав 

від замовника передплату на суму 300 000*грн та 

будівельні матеріали вартістю 160 000 грн, які були 

витрачені. Вартість виконаних робіт за підписаним 

замовником актом склала 960 000*грн. (в т.ч. ПДВ). 

7 З Підприємство у звітному періоді отримало товар 

від: 

- спонсора на суму 3600* грн (на безоплатній 

основі); 

- постачальника за передплатою на суму 

36000* грн (у т.ч. ПДВ). 

Витрати на доставку товару від постачальника 

склали 780 грн (в т.ч. ПДВ) і були сплачені в тому ж 

періоді. Всі товари були реалізовані у роздрібній 

мережі з націнкою 26% (вибуття товару 

здійснюється за методом ціни продажу). 

8 К Підприємство роздрібної торгівлі реалізувало 

покупцю товар, вартістю 90*грн (в т.ч. ПДВ). 

Даний товар був повернений покупцем, готівка була 

йому виплачена. Первинна собівартість товару 

складає 60*грн. Відобразити в обліку операції з 

реалізації та повернення покупцем товару. 
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Продовження таблиці 5.3 

   

9 Л На підприємстві прийнято рішення про ліквідацію 

автомобіля, балансова вартість якого складає 

150 000* грн, сума зносу – 90 000* грн. Витрати, що 

були пов’язані з ліквідацією склали 8000 грн. При 

ліквідації оприбутковано металобрухт, який 

рішенням комісії був оцінений на суму 2540 грн. 

0 М Заклад ресторанного господарства за умови 

передплати придбав у постачальника супутні 

товари загальною вартістю 12000* грн (в т.ч. ПДВ). 

Вартість доставки (транспорт АТП) склала 300 грн. 

(в т.ч. ПДВ). При оприбуткуванні товарів виявлені 

надлишки на суму 800 грн (в т.ч. ПДВ). За 

взаємною згодою з постачальником заклад їх 

оприбуткував, кредиторську заборгованість 

погасив. Супутні товари реалізовані з націнкою 

90%. 
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