
 

                                                                                                         

Тема № 14 Журнал 1. Відомість № 1.2 

 

Тема уроку:  Заповнення журналу1по  кт.311 та Відомість № 1.2 по дт.311 

Записи в Журналі 1 і відомості 1.2 ведуться на підставі виписок банку за 

рахунками і доданими до них документами.  

форма ведення обліку передбачає застосування таких регістрів: 

Облік грошових коштів та грошових документів. 

 1. Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33: 

 1.1. Відомість за дебетом рахунка 30; 

 1.2. Відомість за дебетом рахунка 31; 

 Групування сум для відображення в Журналі 1 і відомості 1.2 необхідних 

підсумків здійснюється шляхом підрахунку відповідних даних у виписках чи 

доданих до них документах згідно з наведеними у них бухгалтерськими 

проведеннями. Доцільно кореспонденцію рахунків проставляти як в 

банківських виписках, так і на документах.  

 

 Залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку відображається у 

відомості 1.2 тільки на початок і кінець місяця. Протягом місяця для 

оперативного обліку використовуються дані про залишки коштів, що 

відображені у виписках банку.  

Завдання: опрацювати та законспектувати матеріал в робочий зошит 

записавши тему. 

Виконати  лабораторно-практичні завдання, домашнє завдання. 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторно – практичне заняття №1 

 

Тема: Ознайомлення з випискою банка. Складання кореспонденції 

рахунків по банківським виписках. 

 

Завдання 1. 

 

Сформулювати зміст г/о та вказати первинні документи на підставі невідомої 

кореспонденції рахунків: 

 

1.Дт  15                 Кт  30                                6.Дт   30                  Кт  361 

2.Дт  30                 Кт  46                                7.Дт   92                  Кт   30 

3.Дт  30                 Кт  311                              8.Дт  83                   Кт  701 

4.Дт  33                 Кт  30                                9.Дт  30                   Кт  50 

5.Дт  372               Кт  30                               10.Дт  62                  Кт  30 

 

 

Завдання 2. 

 

Дати відповіді на питання на підставі чинного законодавства. 

 

1. На кого поширюється порядок ведення касових операцій в 

національній валюті? 

2. Як повинні здійснюватися розрахунки готівкою підприємств всіх форм 

власності, а також з громадянами? 

3. Хто встановлює ліміт залишку готівки в касі? 

4. Що повинні робити з готівкою, якщо ліміт залишку невстановлений 

взагалі? 

5. Як може використовуватися готівкова виручка підприємств  та інші 

надходження готівки в касу? 

 

Завдання 3. 

 

Скласти кореспонденцію рахунків по банківським випискам. 

 

Кореспонденція рахунків з обліку коштів на рахунках в банках 

 
№ п/п Зміст господарських операцій Дт Кт 

1 Надійшла й оприбуткована до каси готівка (в т.ч. валютні 

кошти) з відповідних рахунків в банку (на виплату зар. плати, 

премій, пенсій, допомоги тощо). 

  

2 Надійшла до каси виручка від реалізації продукції (робіт, 

послуг) основних засобів та інш. активи від вітчизняних 
  



покупців.  

3 Погашення дебіторської заборгованості готівкою.   
4 Надійшла до каси готівка, від працівників під-ва за товари 

продані в кредит за форменний одяг тощо. 
  

5 Надійшов до каси невикористаний залишок підзвітної суми.   
6 Внесені до каси організаціями – постачальниками, послуг 

зв’язку води, газу, енергії. Суми пов’язані з перебором тарифу. 

Повернення сум постачальниками раніше їх перерахованих, але 

не використаних планових. 

  

7 Повернення до каси раніше виданих авансів.   
8 Надійшла до каси готівка від покупців і замовників.   
9 До каси надійшла готівка по раніше висунутим претензіям.   
10 Замовники внесли до каси готівку в рахунок їх вкладів до 

статутного капіталу під-ва.  
  

11 До каси надійшли суми заборгованості від квартиронаймачів, 

різних підприємств і осіб, у т.ч. від батьків по виконавчим 

листам від працівників за паливо, матеріали. 

  

12 Надійшла до каси готівка від дочірніх підприємств.   
13 Надійшла до каси готівка від внутр. підрозділів, що мають 

окремі баланси.  
  

14 Надійшли до каси суми процентів по векселях: доходів від 

ділової участі в інших підприємствах дивідендів по цінних 

паперах. 

  

15 До каси повернуті лишки одержаної зар.плати.   
16 До каси повернуто відшкодування мат.збутку.   
17 Одержані кошти від позикодавців.   
18 Придбані й оприбутковані матеріальні активи з оплатою з каси.   
19 Оплачені готівкою різні загальновиробничі і 

загальногосподарські витрати. 
  

20 Оплачені з каси придбані матеріальні цінності.   
21 Витрати майб. періодів оплачені з каси.   
22 Оплачені готівкою придбані товари.   
23 Оплачені готівкою витрати по відвантаженню реалізації 

продукції. 
  

24 Національні й валютні кошти здані з каси на рахунки в банках.   
25 Викуплені в акціонерів належні їм акції. Придбані за готівку 

різні грошові документи. 
  

26 Сплачена готівкою заборгованість постач. Видані аванси за 

часткову готовність продукції. Заборгованість покуп.і 

замовникам за вистав. Претензії. 

  

27 Виплата працівникам з каси відрахувань на соц.. страхування. 

пенційне забезпеч. Допомогу багатодітним сім’ям. 
  

28 Сплачена належна прац. під-ва зар.плата. Підзвітні суми, кредит 

за продані товари та ін. 
  

29 Сплачені з каси нараховані дивіденди.   
30 Відображена нестача готівки в касі.   
31 Сплачені суми одноразової допомоги, а також за 

репресивн.позовами. 
  

32 Списування сум цільових коштів витрачених з каси.   
33 Придбані грошові документи з оплатою через банк (путівки, 

марки) викуплені в акціонерів власні акції. 
  



34 Векселі придбані й оплачені з рахунків в банках.   
35 Погашена заборгованість перед постачальниками і 

підрядчиками. 
  

36 Відображення суми авансів, виданих під поставку матеріальних 

цінностей тощо. 
  

37 Погашена різна заборгованість перед покупцями і замовниками 

у зв’язку з перерахуваннями. 
  

38 Помилково списані банком суми.   
39 Сплачені векселі: погашена заборгованість по векселям.   
40 Перераховані платежі до бюджету (прибутковий податок, 

податок на додану вартість). 
  

41 Погашення заборгованості з відрахування органам соціального 

страхування. 
  

42 Перерахування авансу підзвітним особам.   
 

 

Лабораторно – практичне заняття 2 

 

Тема: Записати операції по касових документах 

у журнал реєстрації господарських операцій. 

 

Завдання 1. 

Записати операції та вказати первинні документи у журналі                        

реєстрації господарських операцій. 

 

№ 

п/п 

Зміст операції Сума Дт Кт 

1 Надійшли кошти з поточного рахунку в касу на 

господарські потреби. 

150   

2 Видано підзвіт з каси головному технологу 

Ткаченку Тимофію Кириловичу для придбання 

запасних частин. Паспорт ВМ 123541 виданий 

Кіровоградським відділом внутрішніх справ 

11.03.96. 

150   

3 Внесено учасником Захарченко  З.О. готівку в 

касу, як внесок до статутного капіталу. 

500   

4 Отримано кошти в касу з поточного рахунку за 

чеком ХА № 123456 для виплати заробітної плати 

працівникам. 

2500   

5 Оплачено готівкою послуги по перевезенню 

обладнання із залізничної станції до складу 

підприємства АТП 1834. 

45   

6 Видано заробітну плату робітникам основного 

виробництва. 

2500   

7 Придбано технологом Ткаченком Т.К. запасні 120   



частини. 

8 Повернуто в касу залишки невикористаних 

підзвітних сум. 

30   

9 Видано з каси водію Тарасенку Т.О. безпроцентну 

позику на придбання товарів. 

Паспорт ВМ 240001. Виданий Богунським 

відділом внутрішніх справ м. Житомира 27.12.97. 

200   

10 Отримано виручку від реалізації стільців в касу. 400   

11 Здано готівку на поточний рахунок банку. 500   

 

           

                             

Завдання 2.  

Скласти журнал реєстрації господарських операцій відповідно виписки банку 

за 2020 рік, та перевірити правильність підсумків по ній.  

 

  До виписки банку з поточного рахунку надаються наступні документи: 

 Чек ТОВ «Веселка» №787 від…(дата виконання практичної роботи); 

 Платіжне доручення на оплату за використану електроенергію    № 

3144 від...(дата виконання практичної роботи); 

 Платіжне доручення на оплату за отримані товарно-матеріальні 

цінності № 3145 від...(дата виконання практичної роботи); 

 Платіжне доручення на оплату заборгованості по податками        № 

3146  від...(дата виконання практичної роботи); 

 Платіжне доручення виконаних послуг №2240 від...(дата виконання 

практичної роботи); 

 Рахунок фактура на оплату за рекламу № 1243 від...(дата виконання 

практичної роботи); 

 Квитанція на здану в банк виручку від послуг, що надійшли до каси 

підприємства № 647 від...(дата виконання практичної роботи)     

 

 

 

 

 



 

                               

                                      Виписка банку 

 
МФО 35619                                                                                                          штамп банку 

Криворізький філіал  АКБ УСБ                                                                         дата попередня 

                                                                        Одиниця виміру,гривні                          ТОВ 

«Веселка» 

Виписка з поточного рахунку № 26008131112624                                                 дата…… 

 

Вид доку-

мента 

МФО Рахунок 

коренспо-

ндуючий 

№ докум. Шифр 

отриманих 

коштів 

дебет кредит 

Вхідний 

залишок 

1384-64      

3 305619 10025231100 787 40 4500,00  

3 305619 10025131100 787 43 640,00  

3 305619 10025131100 787 53 450,00  

1 305653 26008213600100 3144  8456,34  

1 305750 2600315118001 3145  1248,15  

1 305834 26006618340001 3146  2347,68  

1 306748 26005351 2240   550,00 

12 305619 100541200 1243   3179,00 

6 305619 260042795 647   25934,76 

Підсумок оборотів дебет 17642,77  

 кредит  29663,76 

Вихідний залишок (на кінець дня)  13405,33 

 

                                  

Розшифровка позначень:  

3 – чек                                                      40 – зарплата  

1 – платіжне доручення                         43 – витрати на відрядження  

12 – рахунок фактура                             53 – витрати на господарські потреби     

6 – квитанція на здачу виручки 

       Залишок на кінець дня перерахувати 

          

 

                

 

 

 

 



 

 

На основі виконаної практичної роботи  заповнити регістр з  

обліку руху грошових коштів на поточному рахунку – 

журнал 1  (додаток ), відомість 1.2 (додаток ).  

Додаток 

 З кредиту рахунку 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків 
№ 

За- 

Пи-

су 

Дата 

Звіту 

Каси-

ра 

30 

«каса» 

33 

«інші 

Кошти

» 

36 « розр. З 

покупцями 

та 

замовника

ми», 

37 « розр. З 

різними 

дебіторами

», 

63»розр. З 

постачальн

иками та 

підрядника

ми» 

64 

«роз. 

З 

постач

а-

льник

а-ми й 

плате

жами

» 

 

84 

«інші 

операційні 

витрати», 

85 «інші 

затрати» 

91»загально 

виробничі 

витрати» 

92»адміністрат

ивні витрати» 

93»витрати на 

збут» 

94»інші витрати 

операційної 

діяльності» 

95»фінансові 

витрати» 

97»інші витрати 

99»надзвичайні 

витрати» 

14,15,30, 

35.39,41, 

45,43,48, 

50,51,52, 

53,55,60, 

61. 

Усьо

-го 

    № № №  № № № № № № № № № № № № №  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 усьог

о 

                    

 відміт

ки 

                    

 

 

Додаток 

Відомість 1.2 в дебет рахунка 31 «Рахунки в банках» з кредиту  рахунків 
№ 

За- 

пису 

Дата 

Звіт 

касира 

30 

«каса» 

 

34 

«коро- 

ткостро- 

кові 

вікселі 

36 «розрах. 

з покупцями 

та 

замовникам

и» 

69 

«дох

оди 

майб

утніх 

70 «доходи від 

реалізації», 

71 «інші операційні 

доходи» 

73 «Інші фінансові 

14, 15, 16, 30, 

41, 42, 45. 46, 

48, 50, 52. 55. 

60, 68, 69, 97. 

Усьо

-го 



одер- 

жані» 

37»розрах. З 

різними 

дебіторам», 

63»розр. З 

постачальни

ка ми та 

підрядчика-

ми» 

 

піріо

дв» 

доходи» 

74 «Інші доходи» 

75 «Надзвичайні 

доходи» 

76 «Страхові платежі» 

    № № №  № № № № № № № № № №  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 усього                  

 відміт

ки 

                 

 

 

 

 

 

 
              


