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Практичне заняття № 11  

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 25.03.2022 р. о 08.30 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

 
 

 

 

Навчальний матеріал: 

 

Завдання 1. Відобразити господарські операції Орлівщанського СТ на 

рахунках бухгалтерського обліку за листопад поточного року: 

Таблиця 1 

Господарські операції Орлівщанського СТ за листопад поточного 

року 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Сума, 

грн. 

1.  
03.11. за накладною № 370 від ТОВ «Новомосковський 

консервний завод» надійшов товар,  ПДВ-20% 
18995,00 

2.  
05.11. за платіжним дорученням № 118 перераховано кошти 

ТОВ «Новомосковський консервний завод» 
16503,60 

3.  
08.11.за накладною № 490 від ПрАТ «Новомосковський 

хлібозавод № 11» надійшов товар,  ПДВ-20% 
12056,67 

4.  
25.11. за накладною № 498 від ПрАТ «Новомосковський 

хлібозавод № 11» надійшов товар, ПДВ-20% 
16000,00 

5.  

26.11. за накладною № 438 від ТОВ «Новомосковський 

консервний завод» надійшов товар, ПДВ-20% 

Тара  

114020,83 

 

520,00 

6.  
26.11. за платіжним дорученням № 119 перераховано кошти 

ТОВ «Новомосковський консервний завод» 
10000,00 

7.  
30.11. за платіжним дорученням № 138 перераховано кошти 

ПрАТ «Новомосковський хлібозавод № 11» 
17200,00 

8.  
30.11.за короткостроковим векселем виданим № 20021 

оплачено кошти ПрАТ «Новомосковський хлібозавод № 11» 
16000,00 

Тема. Відображення на рахунках розрахунків 

із постачальниками і запис їх до регістрів 

аналітичного обліку. 

Мета заняття: сформувати вміння та 

навички відображення на рахунках розрахунків із 

постачальниками і запис їх до регістрів аналітичного 

обліку. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Скласти журнал реєстрації господарських операцій та відобразити у 

таблиці наступної форми: 

 

Таблиця 2 

Журнал  реєстрації господарських операцій  Орлівщанського СТ за  

листопад поточного року 

№ 

з\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1.  03.11. за накладною № 370 від ТОВ 

«Новомосковський консервний завод» 

надійшов товар,  ПДВ-20% 

   

2.  05.11. за платіжним дорученням № 118 

перераховано кошти ТОВ 

«Новомосковський консервний завод» 

   

3.  08.11.за накладною № 490 від ПрАТ 

«Новомосковський хлібозавод № 11» 

надійшов товар,  ПДВ-20% 

   

4.  25.11. за накладною № 498 від ПрАТ 

«Новомосковський хлібозавод № 11» 

надійшов товар, ПДВ-20% 

   

5.  26.11. за накладною № 438 від ТОВ 

«Новомосковський консервний завод» 

надійшов товар, ПДВ-20% 

Тара 

   

6.  26.11. за платіжним дорученням № 119 

перераховано кошти ТОВ 

«Новомосковський консервний завод» 

   

7.  30.11. за платіжним дорученням № 138 

перераховано кошти ПрАТ 

«Новомосковський хлібозавод № 11» 

   

8.  30.11.за короткостроковим векселем 

виданим № 20021 оплачено кошти ПрАТ 

«Новомосковський хлібозавод № 11» 

   

 

Завдання 2. Відкрити контокорентні картки Орлівщанського СТ по 

рахунку 631    «Розрахунки   з   вітчизняними постачальниками» станом на 01 

листопада поточного року. 

Заборгованість постачальників станом на 01 листопада поточного року: 

- ПрАТ «Новомосковський хлібозавод № 11» - 63500 грн.; 

- ТОВ «Новомосковський консервний завод» - 86300 грн. 
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20___р. 

ПрАТ «Новомосковський хлібозавод № 

11» 
1 1 631 

Найменування рахунку № картки Стор. Код 

рахунку 

Проводка ТЕКСТ Дебет Кредит Контр. 

рахунок дата № 

  Сальдо на 01.11.20__р.      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Обороти за листопад      

  Сальдо на 01.12.20__р.      

 

 

20___р. 

ТОВ «Новомосковський консервний 

завод» 
1 1 631 

Найменування рахунку № картки Стор. Код 

рахунку 

Проводка ТЕКСТ Дебет Кредит Контр. 

рахунок дата № 

  Сальдо на 01.11.20__р.      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Обороти за листопад      

  Сальдо на 01.12.20__р.      

 

Завдання 3. Відкрити обліковий регістр по   рахунку   631  «Розрахунки  

з   вітчизняними постачальниками»  станом на 01 листопада поточного року. 
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Підприємство, організація 

___________________________ 
                     підрозділ 

Відомість № 1 

аналiтичного облiку розрахункiв з постачальниками та пiдрядниками   

 за _______________________ 20__ р. 
№ Найменування платника  Платіжна вимога Сальдо по рах. 63 на  

«__» ______ 20__р. 

З кредиту рахунків у дебет рахунка 63 Всього 

за 

дебетом 

рахунка 

№ 63 
№ рахунка дата виписки дата оплати дебет кредит 

рахунок № рахунок № рахунок № інші 

№ 

рахунка 

сума 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

 Всього за місяць            
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Журнал ордер № 1 

За кредитом рахунка № 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за _______________________ 20__ р. 
№ Підприємство (підрозділ) Товарний звіт З кредиту рахунка 63 у дебет рахунків Всього за 

кредитом 

рахунка № 

63 

Сальдо по рах. 63 на  

«__» ________ 20__р. 

№  дата 
рахунок № рахунок № рахунок № інші 

№ рахунка сума дебет кредит 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

 Всього за місяць           

Журнал-ордер та відомість закінчені “____” __________20___ р.           У Головній книзі суми оборотів відображені “____” ________20___ р. 

 

Виконавець_________________                                                                                 Головний бухгалтер ______________________ 
 


