
Практичне заняття № 28-29 

 

Тема. Складання, перевірка і бухгалтерське оброблення звітів матеріально 

відповідальних осіб на виробництві. Відображення на рахунках операцій з обліку 

виробничих витрат і запис до регістрів аналітичного обліку. 

 

Мета заняття: сформувати вміння зі складання звітів про рух сировини і 

матеріалів; перевірки, бухгалтерської обробки звітів про рух сировини й матеріалів та 

запису їх до регістрів аналітичного обліку; складання, перевірки та бухгалтерської 

обробки звітів матеріально-відповідальних осіб на виробництві. 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 27.10.2021 р. о 08.15 за 

допомогою Конференції Zoom 
 

 

Навчальний матеріал: 

Завдання 1. Скласти змінний звіт № 50 від 01 грудня поточного року на підставі 

даних табл. 1.1 по хлібопекарні ТОВ «Альянс». Пекар – Соломка І.В., Завідуючий 

(майстер) – Зозуля В.А. 

Таблиця 1.1 

№ 

з/

п 

Найменування 

запасів 

Од. 

вимір

у 

Залишо

к на 

початок 

зміни 

Надійшл

о за зміну 

Витрачено на випічку 

Хліб 

«Пшеничний»

, І г 

Булка 

«Дніпровська

» 

1.  Борошно пшеничне 

1 

сорту,вологість14,5

% 

кг 1200 500 - 143 

2.  Борошно пшеничне 

в/г,вологість 13,5% 

кг 600 200 31 - 

3.  Дріжджі кг 10 10 1 10 

4.  Олія л 30 30 2 5 

5.  Цукор-пісок кг 100 - 6 - 

6.  Родзинки кг 5 - 2,5 - 

7.  Сіль кг 94 - 1 2 

8.  Яйця дес 7 10 4 - 

Випечено за зміну: 

 Хліб пшеничний 1 сорту –286 шт, маса1 шт-0,7 кг; 

 Булка «Дніпровська»-100 шт,маса 1 шт-0,5 кг; 

Вихід готової продукції згідно з нормами: 

 Хліб пшеничний 1 сорту    142% 

 Булка «Дніпровська»          162%. 

Оптово-відпускні ціни виробника на продукцію з ПДВ: 

 Хліб пшеничний 1 сорту-3 грн 00 коп. 

 Булка «Дніпровська»        3 грн 20 коп. 

Залишків готової продукції на 1 грудня немає. 

Відпущено покупцям готових виробів: 

 

 

 

 

 



Таблиця 1.2 

№ документу Покупець Відпущено готових виробів 

Хліб пшеничний , І 

г 

Булка 

«Дніпровська» 

250 Д/с «Берізка» 50 25 

251 Кафе «Імідж» 90 15 

252 Магазин № 1 ТОВ 

«Мрія» 

125 35 

 

Завдання 2. Прийняти, перевірити і зробити бухгалтерську обробку змінного звіту 

№ 50. 

 

Завдання 3. Скласти змінний звіт № 51 від 02-31 грудня поточного року на підставі 

даних таблиці 69.3 по хлібопекарні ТОВ «Альянс». Пекар – Соломка І.В., Завідуючий 

(майстер) – Зозуля В.А. 

Таблиця 1.3 

№ 

з/п 

Найменування 

запасів 

Од. 

виміру 

Залишок 

на 

початок 

зміни 

Надійшло 

за зміну 

Витрачено на випічку 

Хліб 

«Пшеничний»,  

І г 

Булка 

«Дніпровська» 

1.  Борошно 

пшеничне 1 

сорту,вологість14,

5% 

кг 1557 2000 2113 - 

2.  Борошно 

пшеничне 

в/г,вологість 

13,5% 

кг 769 800 - 618 

3.  Дріжджі кг 9 50 30 10 

4.  Олія л 53 360 40 50 

5.  Цукор-пісок кг 94 200 - 50 

6.  Родзинки кг 2,5 50 - 25 

7.  Сіль кг 91 - 20 10 

8.  Яйця дес 13 10 - 10 

Випечено за зміну: 

 Хліб пшеничний 1 сорту –4286 шт, маса1 шт-0,7 кг; 

 Булка «Дніпровська»-2000 шт,маса 1 шт-0,5 кг; 

Вихід готової продукції згідно з нормами: 

 Хліб пшеничний 1 сорту    142% 

 Булка «Дніпровська»          162%. 

 

Оптово-відпускні ціни виробника на продукцію з ПДВ: 

 Хліб пшеничний 1 сорту-3 грн 00 коп. 

 Булка «Дніпровська»        3 грн 20 коп. 

Залишки готової продукції на 2 грудня взяти із попереднього звіту. 

Відпущено покупцям готових виробів: 

Таблиця 1.4 

№ 

документу 

Покупець Відпущено готових виробів 

Хліб пшеничний , І г Булка «Дніпровська» 

260 Д/с «Ромашка» 100 150 

261 Магазин «АТБ-41» 2140 850 



262 ТОВ «Світанок» 1134 949 

263 Кафе «Імідж» 800 70 

 

Завдання 4. Прийняти, перевірити і зробити бухгалтерську обробку зміного звіту 

№ 51. 

 

Завдання 5. Здійснити записи господарських операції до відомості витрат за 

рахунком № 23 «Виробництво» хлібопекарні Знаменівського СТ на підставі даних таблиці 

1.5. 

Таблиця 1.5 

Статті витрат Сума витрат в гривнях 

Хліб  

пшеничний  

І гат 

Хліб 

пшеничний  

ІІ гат 

Хліб  

житній 

Списуються матеріали за фактичною 

собівартістю 

7800 8300 5600 

Списуються допоміжні матеріали за 

фактичною собівартістю 

1100 900 800 

Нарахована зарплата виробничим 

працівникам 

1500 1700 1200 

Проведені нарахування на зарплату 

виробничих працівників згідно з діючим 

законодавством. 

Суми визначити. 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

Списані загальновиробничі витрати. Суму  

визначити. 

Загальновиробничі витрати у листопаді 

склали 2600 грн. 

 

? 

 

? 

 

? 

Оприбуткована готова продукція за  

виробничою фактичною собівартістю 

 

? 

 

? 

 

? 

 

Завдання 6. Скласти розрахунок розподілу загальновиробничих витрат та 

відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 7. Визначити і списати  виробничу фактичну собівартість готової 

продукції та провести записи в регістр аналітичного обліку. 

Завдання 8. Здійснити записи господарських операції до відомості витрат за 

рахунком № 23 «Виробництво» хлібопекарні Миколаївського СТ на підставі даних 

таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Статті витрат Сума витрат в гривнях 

Батон 

“Нарізний” 

Булка 

“Дніпровська” 

Хліб  

житній 

Списуються матеріали за фактичною 

собівартістю 

5800 6300 4600 

Списуються допоміжні матеріали за 

фактичною собівартістю 

1300 1100 900 

Амортизація основних засобів 300 320 280 

Нарахована зарплата виробничим 

працівникам 

1400 1550 1160 



Проведені нарахування на зарплату 

виробничих працівників згідно з 

діючим законодавством. Суми 

визначити. 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

Списані загальновиробничі витрати. 

Суму визначити. Загальновиробничі 

витрати у листопаді склали 2200 грн. 

 

? 

 

? 

 

? 

Оприбуткована готова продукція за  

виробничою фактичною собівартістю 

 

? 

 

? 

 

? 

 

Завдання 9. Скласти розрахунок розподілу загальновиробничих витрат та 

відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 10. Визначити і списати  виробничу фактичну собівартість готової 

продукції та провести записи в регістр аналітичного обліку. 

 

Завдання для індивідуального виконання: 

 

Завдання 11. Відкрити відомість витрат за рахунком № 23 “Виробництво”. 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції приватного підприємства 

“Орбіта”. Записати операції до відомості витрат за рахунком № 23 “Виробництво”. 

Скласти розрахунок розподілу загальновиробничих витрат та списати їх. Визначити і 

списати виробничу фактичну собівартість готової продукції та провести записи в регістр 

аналітичного обліку. Для виконання завдання використовуйте дані таблиці 1.7. 

 

Таблиця 1.7 

 Статті витрат Сума витрат в гривнях 

Хліб пшеничний 

1 гат 

Хліб пшеничний 

2 гат 

1.Списуються матеріали за фактичною 

собівартістю 

5100 5600 

2. Списуються допоміжні матеріали за 

фактичною собівартістю 

520 800 

3. Нарахована зарплата виробничим 

працівникам 

380 1200 

 4. Проведені нарахування на зарплату 

виробничих працівників згідно з діючим 

законодавством. Суму визначити. 

 

? 

 

? 

5. Списані загальновиробничі витрати. Суму 

визначити. Загальновиробничі витрати у 

листопаді склали 880 грн. 

 

? 

 

? 

6. Оприбуткована готова продукція за 

виробничою фактичною собівартістю. 

? ? 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
 

mailto:plastunnata81@gmail.com

