
Самостійна робота №2 

 

Інструкція до самостійної роботи 

 

Тема:  Господарські процеси підприємства 

Мета: Вивчити загальну характеристику господарських процесів 

підприємства та їх взаємозв’язок. 

План 

1. Пов’язаність господарських процесів 

2. Процес виробництва 

3. Процес постачання 

4. Процес реалізації 

 

Рекомендована література: 

1.  Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – 

К.: А.С.К., 2002. – 266с., стор. 23-25. 

2. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 

Знання, 2004. – 447с., стор. 37-40. 

  

Питання для самоконтролю: 

1. Як пов’язані господарські процеси підприємства? 

2. Що відбувається у процесі виробництва? Що є при цьому об’єктом 

бухгалтерського обліку? 

3. Що є об’єктами бухгалтерського обліку в процесі постачання? 

4. В чому полягає процес реалізації? Що є при цьому об’єктом 

бухгалтерського обліку? 

5. Що є об’єктами бухгалтерського обліку у ланках невиробничої 

сфери? 

 

Завдання до самостійної роботи: 
1. Законспектувати роботу згідно за наданим планом. 

2. Запам’ятати загальну характеристику господарських процесів 

підприємства та їх взаємозв’язок.   

  

Тематичний контроль: лекція №4, семінар №1. 

 

Опорний конспект 

 

Господарські процеси підприємства 



 

        1. Основним призначенням сфери матеріального виробництва є 

виробництво суспільно необхідного продукту. Створення цього 

продукту відбувається в процесі виробництва. Для забезпечення 

виробництва має здійснюватися процес постачання необхідними 

предметами праці (сировиною, матеріалами, паливом та ін.). За 

виробництвом продукції відбувається процес її реалізації. Всі три 

процеси взаємопов’язані і взаємозумовлені, постійно змінюють один 

одного і на підприємстві відбувається безперервний кругообіг 

господарських засобів. Бухгалтерський облік, відображаючи 

господарські процеси, забезпечує інформацію, необхідну для 

управління цим кругообігом. 

 2. Процес виробництва належить до основної фази кругообігу 

господарських засобів: у ньому відбувається створення 

матеріальних благ. У процесі виробництва відбувається споживання 

предметів праці (сировини, матеріалів, палива та ін.) і засобів праці 

(у формі їх зносу), а також живої праці робітників (у формі оплати 

праці). 

 Об’єктами бухгалтерського обліку в процесі виробництва є 

затрати підприємства на виробництво продукції, що дає змогу 

визначити її собівартість, а також обсяг виготовленої продукції (в 

натуральних і вартісному вимірниках). 

 3. В процесі постачання підприємство витрачає грошові 

кошти, а натомість придбає у постачальників предмети праці, 

необхідні для виробництва продукції. Об’єктами бухгалтерського 

обліку в процесі постачання є затрати на цей процес, обсяг 

придбаних предметів праці, а також розрахунки з постачальниками 

та іншими підприємствами і організаціями, які виникають у процесі 

постачання. 

 4. Процес реалізації полягає у передачі готової продукції, 

створеної у процесі виробництва, споживачам (покупцям). Така 

передача здійснюється шляхом купівлі-продажу за укладеними 

угодами. Внаслідок реалізації підприємство одержує від покупців 

грошові кошти (виручку від продажу), але в більшому розмірі, ніж 

їх було витрачено на виробництво і реалізацію продукції на суму 

чистого доходу (прибутку), включеного у відпускну (продажну) 

вартість продукції. Отже, прибуток, створений у процесі 

виробництва, набуває грошової форми у процесі реалізації. 



 Об’єктами бухгалтерського обліку в процесі реалізації є: обсяг 

реалізованої продукції, витрати, пов’язані з реалізацією, фінансовий 

результат від реалізації, розрахунки з покупцями, бюджетом, 

банками та іншими господарюючими суб’єктами, що виникають у 

процесі реалізації. 

 У ланках невиробничої сфери (державне управління, освіта, 

культура та ін.) до об’єктів бухгалтерського обліку належать 

бюджетні асигнування (виділені із бюджету кошти для здійснення 

їхньої діяльності) і контроль за правильністю їх використання. 

 Господарські засоби і процеси, пов’язані з виробництвом і 

обсягом суспільного продукту, а також його невиробничим 

споживанням, є конкретними об’єктами бухгалтерського обліку і у 

своїй сукупності складають його предмет.  
 


