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Індивідуальна робота
З курсу «Бухгалтерський облік і аудит»
Варіант – 1
Розділ А. Теоретичні питання. (4 бала)
Дати повну, ґрунтовну відповідь на наступні питання:
1. Бухгалтерський облік як мова бізнесу: поняття та значення.
2. Майно підприємства за розміщенням. Характеристика необоротних та оборотних
засобів підприємства.
3. Метод бухгалтерського обліку: поняття, склад, характеристика елементів
(документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання).
4. Вплив господарських операцій на зміни в балансі.

Розділ Б. Дати визначення наступним термінам (2бала):
Принцип автономності бухгалтерського обліку, оборотні засоби, амортизація,
бухгалтерський баланс, калькуляція, пермутація.

Розділ В. Практична частина
Завдання 1 (3 бала):
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку
діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 2005 року необхідно:
А) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства;
Б) визначити розмір власного капіталу та зобов’язань, скласти баланс підприємства.
Групування оформити таблицею:

Активи
Необоротні активи: …
Оборотні активи: …
Баланс

Сума, грн

Пасиви
Власний капітал: …
Зобов’язання: …
Баланс

Сума, грн

Дані для виконання:
Активи та джерела їх утворення
1. Основні засоби
2. Знос основних засобів
3. Матеріали
4. Паливо
5. Заборгованість до Пенсійного фонду
6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці
7. Заборгованість підзвітних осіб
8. Заборгованість інших дебіторів
9. Заборгованість іншим кредиторам
10. Залишок готової продукції
11. Заборгованість покупців
12. Нерозподілений прибуток
13. Статутний капітал
14. Каса в національній валюті
15. Короткострокові кредити банку

Сума, грн
84000
25600
750
1800
3560
6250
750
6890
7500
1900
1500
14000
40000
1010
1690

Індивідуальна робота
З курсу «Бухгалтерський облік і аудит»
Варіант – 2
Розділ А. Теоретичні питання. (4 бала)
Дати повну, ґрунтовну відповідь на наступні питання:
1. Користувачі бухгалтерської інформації, їх інтереси, цілі.
2. Характеристика майна за джерелами утворення.
3. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку: поняття, склад, характеристика..
4. Вимірники в бухгалтерському обліку.

Розділ Б. Дати визначення наступним термінам (2бала):
Принцип безперервності бухгалтерського обліку, необоротні засоби, неоплачений
капітал, готова продукція, рахунок, модифікація.

Розділ В. Практична частина
Завдання 1 (3 бала):
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку
діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 2005 року необхідно:
А) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства;
Б) визначити розмір власного капіталу та зобов’язань, скласти баланс підприємства.
Групування оформити таблицею:

Активи
Необоротні активи: …
Оборотні активи: …
Баланс

Сума, грн

Пасиви
Власний капітал: …
Зобов’язання: …
Баланс

Сума, грн

Дані для виконання:
Активи та джерела їх утворення
1. Основні засоби
2. Знос основних засобів
3. Нематеріальні активи
4. Знос нематеріальних активів
5. Неоплачений капітал
6. тара і тарні матеріали
7. нерозподілений прибуток
8. поточний рахунок в національній валюті
9. Товари
10. Готова продукція
11. Статутний капітал
12. Заборгованість постачальникам
13. Довгострокові кредити банку
14. Заборгованість покупців
15. Каса в національній валюті

Сума, грн
74000
15600
7750
1800
3560
250
5750
6000
7500
1900
51500
1400
27910
1000
2000

Індивідуальна робота
З курсу «Бухгалтерський облік і аудит»
Варіант – 3
Розділ А. Теоретичні питання. (4 бала)
Дати повну, ґрунтовну відповідь на наступні питання:
1. Функції бухгалтерського обліку
2. Основне правило бухгалтерського обліку. Характеристика подвійності.
3. Актив і пасив балансу. Активні та пасивні рахунки
4. Рахунки доходів і витрат: призначення, порядок відображення операцій на рахунках.

Розділ Б. Дати визначення наступним термінам (2бала):
Бухгалтерський облік, принцип єдиного грошового вимірника, калькулювання,
статутний капітал, активний рахунок, об’єкт бухгалтерського обліку.

Розділ В. Практична частина
Завдання 1 (3 бала):
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку
діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 2005 року необхідно:
А) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства;
Б) визначити розмір власного капіталу та зобов’язань, скласти баланс підприємства.
Групування оформити таблицею:

Активи
Необоротні активи: …
Оборотні активи: …
Баланс

Сума, грн

Пасиви
Власний капітал: …
Зобов’язання: …
Баланс

Сума, грн

Дані для виконання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Активи та джерела їх утворення
Основні засоби
Нерозподілений прибуток
Знос основних засобів
Нематеріальні активи
Резервний капітал
Паливо
Додатковий капітал
Поточний рахунок в національній валюті
Готова продукція
Незавершене виробництво
Статутний капітал
Заборгованість перед фондами державного соціального страхування
Короткострокові кредити банку
Заборгованість підзвітних осіб
Сировина і матеріли

Сума, грн
15000
5000
7750
2800
5000
450
5750
6000
27500
1900
27000
1400
4850
1250
1850

2. Завдання 2 ( 1бал).
Початкова валюта балансу становить 150000 грн. Якою буде валюта балансу після виконання
операцій: а) перераховано до бюджету з поточного рахунку в погашення заборгованості 13000 грн.;
б) оприбутковано на склад товари від постачальника – 7500 грн; в) отримано на поточний рахунок
короткостроковий кредит банку–17000 грн; г) збільшено розмір резервного капіталу за рахунок
нерозподіленого прибутку – 5000 грн

Індивідуальна робота
З курсу «Бухгалтерський облік і аудит»
Варіант – 4
Розділ А. Теоретичні питання. (4 бала)
Дати повну, ґрунтовну відповідь на наступні питання:
1. Що таке бухгалтерський облік, його суб’єкти та призначення.
2. Метод бухгалтерського обліку: поняття, склад, характеристика елементів (рахунки,
подвійний запис, баланс, звітність).
3. Подвійний запис на рахунках бухгалтерського обліку: сутність, контрольне значення,
приклади.
4. Форми та види бізнесу, їх вплив на організацію обліку на підприємствах.

Розділ Б. Дати визначення наступним термінам (2бала):
обліку Бухгалтерський облік, інвентаризація, резервний капітал,
заборгованість, пасивний рахунок, натуральні вимірники бухгалтерського.

дебіторська

Розділ В. Практична частина
Завдання 1 (3 бала):
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку
діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 2005 року необхідно:
А) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства;
Б) визначити розмір власного капіталу та зобов’язань, скласти баланс підприємства.
Групування оформити таблицею:

Активи
Необоротні активи: …
Оборотні активи: …
Баланс

Сума, грн

Пасиви
Власний капітал: …
Зобов’язання: …
Баланс

Сума, грн

Дані для виконання:
Активи та джерела їх утворення
1. Основні засоби
2.
Неоплачений капітал
3.
Знос основних засобів
4.
Ліцензії, права на користування майном
5.
Незавершене виробництво
6.
Паливо
7.
Прибуток
8.
Каса в національній валюті
9.
Готова продукція
10.
Товари
11.
Статутний капітал
12. Заборгованість перед постачальниками
13. Заборгованість із оплати праці
14. Заборгованість покупців
15. Знос нематеріальних активів

Сума, грн
24350
16250
7750
2800
2500
750
17000
7000
15000
1900
40000
1400
4850
1250
800

