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ПЕРЕДМОВА 
Бухгалтерський облік у галузях економіки деталізує загальний порядок 

фінансового, податкового та виробничого обліку на підприємствах окремих 
галузей економіки у зв'язку з особливостями їх господарських операцій та 
відмінностями в оподаткуванні. 

Бухгалтерський облік – це одне з основних джерел інформації про 
виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і об'єднань, 
необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Науково 
впорядкований облік на підприємстві є основою  реалізації функції контролю й 
аналізу господарської діяльності. Облік покликаний забезпечувати 
повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, 
матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їхнім збереженням, а також на 
базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності 
підприємств і організацій. 

Наразі в соціально-економічному житті України відбуваються значні 
перетворення. Країна формує ринкову економіку. Підприємства набирають 
статусу самостійності. Госпрозрахунок і самофінансування становлять норму в 
діяльності підприємств. Господарювання пов'язується зі справедливим 
бажанням господаря самостійно розпоряджатися власними коштами. 

У зв'язку з такими змінами зростають вимоги до підготовки фахівців 
економічних галузей, у тому числі й спеціалістів із бухгалтерського обліку. 

Слід враховувати, що динамічні ринкові перетворення в Україні 
спричиняють часті зміни в нормативній базі, що впливають на відображення 
господарських операцій в обліку.  

Фінансовий облік виступає базою оцінки діяльності підприємств, забезпечує 
інформацією зовнішніх користувачів облікової інформації, які приймають 
рішення про інвестування капіталу в його розвиток, банківське кредитування, 
придбання акцій, отримання дивідендів тощо. В умовах переходу економіки 
України до ринкових відносин зростає необхідність використання облікової 
інформації й контролю в управлінні виробничим процесом. Аналіз форм 
звітності підприємства  дає можливість виявити переваги й недоліки у 
фінансовій діяльності, простежити тенденції розвитку на основі динаміки 
економічних показників і прийняти обґрунтовані рішення. 

Законом України «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні» 
передбачено обов’язкове ведення фінансового обліку всіма господарськими 
суб’єктами. Мета цих методичних вказівок - допомогти студентам оволодіти 
основами та прийомами фінансового обліку в сучасних умовах 
господарювання. 
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1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК 

1.1 Рекомендації  до проведення практичних занять 
Мета практичних занять – формування у студентів сучасної системи знань 

про фінансовий облік у міському господарстві, невід»ємним складником якої є 
набуття студентами практичних навичок  ведення фінансового обліку на рівні 
окремого суб’єкта господарювання – підприємства ЖКГ. 

На практичному занятті студенту, який працює з методичними вказівками, 
треба дотримуватися таких порад: 

- не намагатися виконувати завдання, попередньо не  опрацювавши 
лекційний матеріал; 

- починаючи виконувати завдання, переконатися, що умови завдання 
зрозумілі, з»ясувати мету й кінцеві результати, до яких необхідно дійти; 

- у кожному завданні намагатися знайти елемент нового, раніше 
невідомого; 

- щоразу коротко записувати умову завдання та хід його розв’язання. 
Для успішного виконання завдань варто звертатися до матеріалів діючої в Україні 

нормативно-правової бази (до законів, Положень, інструкцій тощо); до відповідних 
підручників, навчально-методичних посібників, конспектів лекцій тощо. 
 

1.2 Загальні вимоги до виконання контрольної роботи 
 

Контрольна робота (Кр) необхідна для систематизації, закріплення та 
розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни «Особливості 
обліку в міському господарстві та будівництві». КР дозволяє студентам 
опанувати необхідні практичні навички під час вирішення конкретних 
практичних завдань,  самостійної роботи й організації та ведення фінансового 
обліку на підприємствах ЖКГ, вивчення фінансової документації, 
відображення господарських операцій підприємств ЖКГ, принципи організації 
аналітичного обліку. 

 Метою виконання Кр є закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу 
і практичних навичок з вивчення фінансової документації, відображення 
господарських операцій підприємств ЖКГ. Під час виконання Кр студент 
повинен продемонструвати вміння  аналізувати нормативно-правові акти, що 
регламентують діяльність підприємств ЖКГ під час організації та ведення 
фінансового обліку в Україні. 

 Кр виконують студенти самостійно протягом вивчення дисципліни  
«Особливості обліку в міському господарстві та будівництві» з проведенням 

консультацій  із викладачем курсу. 
Теоретична частина Кр включає наступні  елементи наукового дослідження: 
• практична значущість; 
• комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання; 
• використання сучасних теоретичних методологій  за обраною темою; 
• застосування  нормативних документів діючого законодавства України та 

використання ресурсів Інтернет під час  вирішення поставленого завдання. 
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Кр  повинна містити такі розділи: 
1. Титульний аркуш, який включає: 

• назву вищого навчального закладу; 
• назву кафедри; 
• назву  дисципліни; 
• номер варіанта (тема Кр). 

2. Зміст. Відбиває назву розділів  роботи, що розкривають зміст Кр. Усі 
сторінки нумерують (праворуч угорі). Винятком є титульний аркуш, тому 
нумерацію починають із цифри «2». 

3. Вступ. Розкриває сутність, значення та мету завдання.  
4. Основна частина. Відповідає обраній темі, вступу й висновкам Кр. 
5. Висновки. У висновках указують результати розглянутої теми, 

пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання. 
6. Список джерел. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або 

заголовків. Оформлення виконують в такому порядку: 
• нормативно-правові акти (Конституція, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т. д.); 
• використані джерела (у т.ч. періодичні); 
• джерела іноземними мовами; 
• Інтернет - джерела з обов'язковою вказівкою, яка інформація міститься на 

цьому сайті (порталі).  
7. Додаток. До додатків можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, 

схеми, діаграми та ін. У разі їх наявності оформлення відбувається наступним 
чином: після списку джерел оформляють окрему сторінку з написом у центрі 
„ДОДАТКИ ”, номер якої є останнім в обсязі Кр. Нумерацію додатків 
виконують шляхом використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В), які 
розміщують праворуч у верхній частині аркуша. 

8. Вимоги до оформлення. Обсяг роботи  18 - 20 друкованих сторінок 
шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля 20 мм з усіх боків. 
Або РГЗ оформлюється згідно з «Методичними вказівкам щодо вимог…», 
затверджених кафедрою. Кр складається з двох частин: 

перша частина - теоретична, закріплення теоретичних знань фінансового 
обліку згідно з обраною темою; 

друга частина – розв’язання задач. 
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2. ЗМІСТ КУРСУ 
ТЕМА 1. Особливості обліку в житлово-комунальному господарстві 

Міське господарство: сутність та структура. Особливості житлово-
комунального господарства та їхній вплив на організацію бухгалтерського 
обліку. Облік витрат у житлово-комунальних підприємствах. Визначення 
собівартості послуг ЖКГ та її облік на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

ТЕМА 2. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств 
Особливості будівельного виробництва та їхній вплив на організацію обліку. 

Склад та класифікація витрат будівельного виробництва. Облік витрат на 
будівельно-монтажні роботи. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт і 
розрахунків із замовниками. 

 

ТЕМА 3. Особливості обліку діяльності транспортних підприємств 
Особливості діяльності транспортних підприємств та їхній вплив на 

організацію обліку. Облік доходів і витрат. Бухгалтерський облік запасів 
транспортних  підприємств.  

 

ТЕМА 4. Особливості обліку готельних та туристичних послуг. 
Сертифікація і ліцензування готельних послуг. Ціноутворення в готельному 

господарстві. Організація обліку готельних послуг. 
Організація обліку в туристичному бізнесі. Бухгалтерський облік 

туристичних послуг. 
 

ТЕМА 5. Особливості обліку на підприємствах міської торгівлі 
Особливості організації бухгалтерського обліку на торговельних 

підприємствах. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі. Облік 
оприбуткування товарів на оптових базах та складах. Облік реалізації товарів. 
Облік у роздрібних торгових підприємствах. Облік надходження і зберігання 
товарів. Облік витрат і доходів товарів.  

 

ТЕМА 6. Особливості обліку на підприємствах громадського харчування 
Організаційно-правові основи бухгалтерського обліку в громадському 

харчуванні. Облік придбання сировини та товарів і виробництва готової 
продукції. Облік реалізації купівельних товарів та продукції власного 
виробництва. Облік витрат  обігу на підприємствах громадського харчування. 
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3. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Завдання 3.1 “Облік будівельного виробництва ” 

 

Задача 3.1.1 
 

Необхідно вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків за 
нижченаведеними господарськими операціями. 

По операції №5 визначити  виробничу собівартість готової продукції, 
вказати порядок розрахунку. 

Дані для виконання: 
1. Відпущені зі складу у виробництво: 
- дошки дубові  4800 грн.;  
- клей столярний 250 грн.;  
2. Витрачено завгоспом Петренко з підзвітних сум на потреби виробництва 400 грн.  
3. Нарахована з/п робітникам за випуск продукції -  7200 грн.  
4. Проведено нарахування на соціальні заходи.  
5. Вироблена і здана на склад готова продукція. 
Примітка: незавершене виробництво на початок місяця – 1400 грн. 
                                                                на кінець місяця – 1200 грн. 
 

Методичні вказівки до розв'язання 
 

Виробнича собівартість готової продукції визначається за рахунком 23. Для 
цього необхідно до залишку незавершеного виробництва на початок місяця 
додати всі витрати за місяць і відняти незавершене виробництво на кінець 
місяця в сумі 1200 грн. 

Виробнича собівартість готової продукції буде відображена за Кт рахунка 23. 
 

Задача 3.1.2 
Необхідно вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків за 

нижченаведеними господарськими операціями. 
Дані для виконання: 

Підприємство здійснює господарським методом прибудову до будівлі. 
Загальна вартість таких витрат складає 10500 грн. без ПДВ. Витрати на 

матеріали та комплектуючі склали 6000 грн. (у т.ч. ПДВ – 1000 грн.). Заробітна 
плата робітникам склала 4000 грн. та відрахування на неї – 1500 грн. 

 

Таблиця 3.1 - Методичні вказівки для розв'язання 
Кореспонденція 

рахунків 
№ 
п/п Зміст операції 

Дт Кт 
Сума 

1 Придбані матеріали та комплектуючі    
2 Відображено ПДВ    
3 Списані матеріали на капітальне будівництво    

4 
Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим на 
будівництві 

   

5 Здійснені відрахування на ФОП    
6 Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ    
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Завдання 3.2 “Бухгалтерський облік на автомобільному транспорті ” 
Задача 3.2.1 

Дані для виконання: 
На складі підприємства з вини комірника виявлено нестачу запасних 

частин на суму   2400 грн. (у тому числі ПДВ ) й утримано із його заробітної 
плати згідно з письмовою заявою. 

 

Завдання 
1. Обчислити суму до відшкодування. 
2. Відобразити дані операції в реєстрах бухгалтерського обліку. 
 

Таблиця 3.2 - Методичні вказівки до розв'язання  
Кореспонденція 

рахунків № Зміст операції 
Дт Кт 

Сума 
грн. 

1. Списано облікову вартість запасних частин, яких не вистачає     
2. Відображено в позабалансовому обліку невідшкодовані нестачі     

3. 
Відображено виникнення дебіторської заборгованості й 
доходу після встановлення винної особи на загальну суму 
відшкодування втрат  

   

4. Списано з позабалансового обліку суму нестачі     

5. Відображено утримання суми відшкодування втрат із 
заробітної плати винної особи  

   

6. Відображено суму, що належить до перерахування до бюджету      

7. Перераховано до бюджету належну частину суми 
відшкодування  

   

8. Відображено закриття рахунків обліку доходів і витрат     
 

Задача 3.2.2 
 

Необхідно 
1. Скласти бухгалтерські проводки. 
2. Вказати первинні документи. 
3. Визначити первісну вартість запасів.  
 

Дані для виконання 
 

Для придбання матеріалів ТОВ ,,Дельта ’’ взяло кредит на чотири місяці під 
40% річних у сумі 8000 грн. Купівельна вартість матеріалів склала 6000 грн.  
(у т.ч. ПДВ ), транспортні витрати на перевезення – 240 грн. (у т.ч. ПДВ), 
інформаційні послуги, пов’язані з пошуком цих матеріалів, склали -  120 грн.  
( у т.ч. ПДВ ).  

Заробітна плата робітників за розвантаження матеріалів, що надійшли, 
склала -  300 грн., заробітна плата адміністративного персоналу – 500 грн. 

Таблиця 3.3 - Методичні вказівки до розв'язання  
№ Зміст господарської операції. Дт Кт Сума 
1. Вартість придбаних матеріалів    
2. ПДВ    
3. Вартість послуг транспортної організації    
4. ПДВ    
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Продовження табл. 3.3 
5. Вартість інших цінних послуг із пошуку матеріалів    
6. ПДВ    
7. Заробітна плата, нарахована за розвантаження матеріалів    
8. Відрахування на соціальні заходи     
9. Заробітна плата адміністративного персоналу    
10. Відрахування на соціальні заходи     
11. Зараховано суму одержаного кредиту              

Первісна вартість запасів складається з усіх витрат з їхнього придбання і 
формується за дебетом 201 рахунка. 

 

Задача 3.2.3 
Необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведені 

операції. 
Дані для виконання 

Згідно з бартерним договором в обмін на готову продукцію придбано легковий 
автомобіль. Автомобіль придбано у 1 кварталі звітного року, готова продукція 
відвантажена в другому кварталі того ж року. Є наступні дані: 

- вартість реалізації автомобіля  - 12372 грн. (у т.ч. ПДВ – 2062 грн.); 
- вартість реалізації відвантаженої продукції – 12372 грн.  

(у т.ч. ПДВ – 2062 грн.); 
- фактична собівартість відвантаженої продукції – 8816 грн. 
 

Таблиця 3.4 - Методичні вказівки до розв'язання 
Кореспонденція 

рахунків 
№ 
п/п Зміст операції 

Дт Кт 
Сума 

1 квартал 
1 Придбано легковий автомобіль    
2 Відображено суму ПДВ при придбанні автомобіля    

 
3 Відвантажено готову продукцію     
4 Відображено суму ПДВ при реалізації готової продукції    
5 Списана собівартість готової продукції    
6 Списані доходи на фінансовий результат     
7 Списано собівартість на фінансовий результат    
8 Проведено залік заборгованостей    

  
Задача 3.2.4 

Необхідно вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків за 
нижченаведеними господарських операціями. 

Дані для виконання 
Підприємство розрахувалося зі станцією технічного обслуговування 

коштами з поточного рахунка в сумі 1944 грн. (у т.ч. ПДВ – 324 грн.). 
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведені операції. 
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Таблиця 3.5 - Методичні вказівки до розв'язання 
Кореспонденція 

рахунків 
№ 
п/п Зміст операції 

Дт Кт 
Сума 

1 Надані послуги станцією технічного обслуговування    
2 Відображено суму ПДВ    
3 Перераховано кошти за надані послуги    
 

Завдання 3.3 “Облік у житлово-комунальному господарстві ” 
 

Задача 3.3.1 
 

Необхідно вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків за 
нижченаведеними господарськими операціями. 

Дані для виконання: 
Підприємство надало послуги  населенню на суму 24000 грн. (з ПДВ), у 

т.ч. субсидії – 12000 грн. (з ПДВ). 
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наведені операції. 
Таблиця 3.6 - Методичні вказівки для розв'язання 

№ 
п/п 

Зміст Дебет Кредит Сума, 
грн. 

1 2 3 4 5 

1 Отримано аванс від споживача комунальних послуг     

2 Відображено ПДВ     

3 Реалізовано комунальні послуги     

4 Відображено ПДВ     

5 Зараховано аванс в рахунок погашення реалізованих послуг    

6 Реалізовані комунальні послуги бюджетній органзац.     

7 Відображено розрахунки за ПДВ     

8 Надійшла оплата за послуги від бюджетн. организац.    

9 Нараховано суму податкових зобов’язань     

10 Проведено авансову сплату за матеріали, послуги     

11 
Визначено суму податковогового кредиту (за наявністю 
налогових накладних)  

   

12 Отримано товари, надані послуги     

13 Відбито суму податкового кредиту     

 
Задача 3.3.2 

 

Необхідно вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків за 
нижченаведеними господарськими операціями. 

Дані для виконання 
Від споживачів надійшов аванс (із ПДВ) на суму 600 грн. Реалізовано 

комунальні послуги на суму 450 грн. (з ПДВ). Також надані послуги бюджетній 
організації на суму 900 грн. (із ПДВ), яка заплатила за послуги 300 грн. (з ПДВ). 
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Таблиця 3.7 - Методичні вказівки для розв'язання 
№ п/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 2 3 4 5 

Усього     
1 Надані населенню послуги: 

У т.ч. субсидій     

    

    2 Відображено ПДВ:  

    

3 Отримані з бюджету суми субсидій     

4 Відображено погашення заборгованості бюджету    

5 Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ    

6 Сплачено населенням за послуги     

 
4. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Тему контрольної роботи студент обирає згідно з таблицею 4.1 за останньою 
цифрою залікової книжки.  

ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ  ТЕОРЕТИЧНОЇ  ЧАСТИНИ  КР 
1. ТЕМА 1. Особливості обліку в будівельному виробництві. 
2. ТЕМА 2. Особливості обліку в житлово-комунальному господарстві  
3. ТЕМА 3. Особливості обліку діяльності транспортних підприємств. 
4. ТЕМА 4. Особливості обліку готельних та туристичних послуг 
5  ТЕМА 5. Особливості обліку на підприємствах міської торгівлі 
6. ТЕМА 6. Особливості обліку на підприємствах громадського харчування 
 

Таблиця 4.1 
№ зал. кн. 

№ теми 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 *      *    
2  *      *   
3   *      *  
4    *      * 
5     *      
6      *     

 

Номери задач обираються згідно з таблицею 4.2. Під час розв’язання задач 
необхідно скласти журнал регістрації господарських операцій і провести 
необхідні розрахунки. 

 

Таблиця 4.2. 
№ зал. кн. 

№ задачі 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 *   *  *  *  * 
2 * *    *   *  
3     *   *  * 
4  * *   * *  *  
5 *  * *    *   
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Продовження табл. 4.2 
6   *  * *   *  
7  *  *   *   * 
8 *   *    * *  
9   *  *  *   * 
10  *   *  *    

 
Задача 1 

На балансі підприємства знаходиться об’єкт основних засобів  - будівля 
первісною вартістю 560800 грн.. Прийнято рішення про реконструкцію будівлі. 
Для цього укладений договір  з РБУ. Сума,  сплачена  підряднику за 
реконструкцію, складає 36000 грн. з ПДВ. Підписано акт виконаних  робіт. 

Відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 
 

Задача 2 
Між підприємством і штатним робітником (основна заробітна плата 

робітника – 3350 грн.)  укладено договір  на виконання робіт у  позаробочий  
час. Вартість робіт, виконаних у грудні, за договором  із ПДВ становить  
1600 грн. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.   

 

Задача 3 
Підприємству  надано транспортні послуги із перевезень готової продукції.  

На банківський рахунок  АТП перераховано  оплату в сумі  720 грн.  із ПДВ. 
Послуги виконані, одержаний акт виконаних робіт. 

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 

Задача 4 
 На спорудження основних засобів  підприємством витрачено: 

− виробничі запаси  з ПДВ -  3600 грн.;  
− заробітна плата –1600 грн.,  
− страхові внески –450 грн. 

Відобразити в бухгалтерському обліку операції з спорудження  і введення в 
дію основних  засобів. 

 

Задача 5 
Підприємство придбало від постачальника запаси, МШП на суму 4800 грн. з 

ПДВ. Транспортні витрати з ПДВ – 480 грн. Відобразити операції в 
бухгалтерському обліку. 

 

Задача 6 
Підприємство у процесі виробництва продукції понесло наступні витрати: 
- матеріали - 52000 грн.; 
- заробітна плата працівників, зайнятих процесом виробництва – 45000 грн.; 
- внески в Пенсійний фонд і фонди соціального страхування - 22400 грн.; 
- виробничі накладні витрати - 48400 грн.; у т. ч. : 
- змінні витрати - 28200 грн.; 
- постійні витрати - 20200 грн. 
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За період було виготовлено 5400 од. продукції, нормальна потужність – 7200 грн.  
 

Необхідно: 
- розподілити загальновиробничі накладні витрати; 
- визначити собівартість виготовленої продукції; 
- відобразити операції в обліку.  
 

Задача 7 
На спорудження об’єкта основних засобів господарським  способом  

підприємство витратило : 
виробничі запаси - 3 960 грн.; 
зарплата                -   2430 грн. 
Страхові нарахування - ? 
Необхідно відобразити господарські операції зі спорудження  основних 

засобів господарським способом,  на рахунках бухгалтерського обліку зробити 
нарахування заробітної плати і зборів на соціальне страхування. 
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