
 

 

Тема уроку: Основні принципи побудови обліку основних господарських 

процесів. 

Господарські засоби підприємства знаходяться у постійному русі в процесі 

господарської діяльності, змінюючи при цьому свою вартість і форму. 

Кругообіг господарських засобів складається з окремих стадій – процесів, 

що, в свою чергу, об’єднують  певні господарські операції.  

Основними господарськими процесами є процеси постачання (придбання), 

виробництва (використання, зберігання), реалізації 

 

Отже, у процесі кругообігу господарські засоби набувають різної 

форми:  

 підприємство витрачає грошові кошти на придбання необхідних 

факторів виробництва – основних засобів, виробничих запасів і т.д. (грошова 

форма → товарна форма); 

  у процесі виробництва фактори виробництва взаємодіють, в 

результаті чого виникають витрати – матеріальні, трудові, фінансові,  та 

створюється новий продукт – готова продукція, виконані роботи, надані 

послуги (товарна форма  → виробництво → товарна форма); 

 у процесі реалізації виготовлений продукт обмінюється на гроші 

(товарна форма →  грошова форма).  

Слід відмітити, що кожна стадія відрізняється від попередньої не лише 

формою, але й вартістю, тобто грошові кошти, отримані в процесі реалізації, 
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є більшими за витрачені на початковому етапі (аналогічно відбувається 

трансформація товарної форми із збільшенням вартості на виході). 

Кожний господарський процес відбувається з певною метою: 

 забезпечення підприємства матеріальними і трудовими ресурсами 

(процес постачання); 

 створення нового продукту (процес виробництва); 

 отримання прибутку (процес реалізації). 
    

Завдання 1 

Дані для виконання: 

 Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт. ) , у результаті чого 

ним понесені такі затрати: 

- використано матеріалів на суму 15000 грн. 

- нарахована з/п бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 340 грн. 

- використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн. 

- надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн. 

- Частина виготовлених МШП ( 15 шт. ) видана для потреб цеху. 

Необхідно: Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції по 

оприбуткуванню МШП, виготовлених власними силами. 

Завдання 2 

Дані для виконання:  

Підприємство реалізує складське приміщення. 

- первісна вартість реалізованого об'єкта - 75 000 грн. ; 

- нарахований знос - 65 600 грн. ; 

- ціна реалізації об'єкта без ПДВ - 11 000 грн. ; 

- ПДВ 20% - 2 200 грн. 

Необхідно: 

- відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

   Завдання 3 

Задача. Виручка продуктового магазину згідно касового апарату становила за 

день — 8200 грн. Фактична наявність грошей в касі — 8190 грн. 

Оприбуткувати   виручку  від реалізації з урахуванням нестачі. 

 


