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Семінарське заняття №2 
 

за темою №4 «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис» 

 

І. Тематичні питання 

 

1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і побудова. 

2. Активні рахунки, пасивні рахунки та активно-пасивні рахунки. 

3. Сутність подвійного запису, методика складання бухгалтерських проводок. 

4. Контрольне значення подвійного запису. 

5. Прості та складні бухгалтерські проводки. 

6. Хронологічні та систематичні записи. 

7. Синтетичні та аналітичні рахунки. Приклади. 

8.Взаємозв’язок між аналітичними та синтетичними рахунками. 

9. Оборотні відомості по рахункам синтетичного обліку, їх форми, значення, 

порядок складання.  

10. Три пари рівностей.  

11. Які помилки можна виявити за допомогою оборотних відомостей, які ні? 

12. Оборотні відомості по рахункам аналітичного обліку, їх форми та порядок 

складання, взаємозв’язок з оборотними відомостями по рахункам 

синтетичного обліку. 
           

 
ІІ. Тестові завдання 

 

 

ІІІ. Задачі для рішення на занятті  

 

Приклади задач 

Задача №1 

                 Які з перелічених статей належать до активу, а які до пасиву? 
  транспортні засоби; довгострокові фінансові інвестиції; резервний капітал; поточний  

рахунок банку; цільове фінансування; малоцінні та швидкозношувані предмети; 

векселі одержані; статутний капітал; розрахунки з іншими кредиторами; 

заборгованість покупців за товари; будівлі та споруди; виробництво, земельні 

ділянки; нерозподілені прибутки. 

 
          Задача №2 

            Розподіліть активи на оборотні й необоротні: 

Довгострокова дебіторська заборгованість; розрахунки з підзвітними особами;  
 паливо; машини та обладнання; каса в національній валюті; малоцінні та 

швидкозношувані предмети; нематеріальні активи; інструменти та прилади; 

короткострокові векселі одержані; запасні частини; матеріали. 
 

 
 Задача №3 
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               Початкове сальдо за рахунком "Каса в національній валюті" становить 910 

грн. 

За звітний період відбувся такий рух грошових коштів по рахунку: 

1) Отримано з поточного рахунка банку - 26850 грн. 

2) Видана з каси заробітна плата робітникам - 26500 грн. 

3) Видано в підзвіт на відрядження -350 грн. 

4) Отримано в касу від покупців за реалізовану продукцію - 1680 грн. 

Необхідно побудувати рахунок, відобразити початкове сальдо, проведені операції, 

розрахувати кінцеве сальдо. 

 

Задача 4 

Скласти бухгалтерські проводки: 

1) Отримано від постачальників: паливо на суму 2600 грн. та матеріали на суму 

16900 грн. 

2) Оприбуткована на склад з виробництва готова продукція на суму 98760 грн. 

3) Отримано в касу заборгованість від інших дебіторів – 500 грн. 

4)  Здійснено відрахування від прибутку до резервного капіталу – 86500 грн. 
 


