
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ 

ЛЕКЦІЇ  ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Розділ 1. Загальна характеристика. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Тема1. Господарський облік, його сутність, значення і завдання 

• Господарський облік та його види. 

• Бухгалтерський облік , його сутність і основи організації. 

• Облікова політика підприємства, її значення та вплив на якість інформації, що 

надається у фінансових звітах.  

 

Сутність бухгалтерського обліку, сфера використання, загальні принципи побудови, його 

державне регулювання, організація та ведення в Україні регламентовані Законом України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-

XIV з наступними змінами та доповненнями, Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку (затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 

№ 

73 (далі НП(С)БО)) з наступними змінами та доповненнями, Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що забезпечує формування 

державної фінансової політики. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) – нормативно- 

правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і 

складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до 

законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в 

державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і 

законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері бухгалтерського обліку. 

Існування людей можливе лише за наявності певних матеріальних благ. Ці блага необхідно 

виробляти, тобто здійснювати матеріальне виробництво. У процесі матеріального 

виробництва постає потреба в обліку кількості здобутих засобів існування, а пізніше — 

кількості предметів, необхідних для виробництва тих чи інших продуктів. Із розвитком 

матеріального виробництва потрібним стає облік міри праці і міри споживання. Такий облік 

ведеться шляхом спостереження, вимірювання і реєстрації елементів процесу виробництва 

(засобів і предметів праці, готової продукції, грошових коштів та ін.). 

Господарський процес на підприємстві потребує планування, контролю та обліку. 

Господарський облік — це система спостереження, вимірювання і реєстрації господарських 

процесів з метою контролю та управління ними, кількісне відображення і якісна 

характеристика господарської діяльності з метою виявлення відхилень у реалізації планів 

виробничо- господарської діяльності підприємства та їхнього усунення. 

Постійне ускладнення господарського життя спричинило поділ господарського 

обліку за видами: 

• оперативний облік; 

• статистичний облік; 

• бухгалтерський облік. 

Оперативний облік — це спосіб спостереження, відображення та контролю за 

окремими господарськими та технічними операціями безпосередньо в процесі їх 

здійснення з метою оперативного управління. 



До прикладу, за допомогою оперативного обліку відображаються такі процеси, 

як вихід працівників на роботу, реєстрація підписаних за місяць угод та ін. 

Відмінною особливістю оперативного обліку є оперативність отримання 

інформації, оскільки управляти виконанням господарських операцій, активно 

впливати на них можна тільки володіючи своєчасною інформацією. 

Статистичний облік ведеться з метою вивчення і контролю масових явищ, а 

також закономірностей їх розвитку. 

Предметом цього обліку є не тільки процеси, які відбуваються на виробництві, 

але й інші явища суспільного життя, наприклад, рівень продуктивності праці, 

забезпеченість працівників підприємства житлом, середній вік працюючих. 

У статистичному обліку використовуються специфічні, властиві йому методи: 

зведення, групування, методи середніх чисел і т. ін. 

Дані оперативного та статистичного обліку можуть не фіксуватися на 

спеціальних бланках. 

Оперативний і статистичний облік не охоплює всі господарські операції і не 

ведеться безперервно. 

Для управління підприємством потрібен постійний, безперервний, достовірний 

і юридично підтверджений облік господарських операцій, що охоплює всю 

діяльність підприємства. Таким є бухгалтерський облік. У бухгалтерському 

обліку господарські операції відображаються систематично і послідовно, в міру 

їх здійснення, чим забезпечується суцільне, безперервне спостереження, 

контроль за господарською діяльністю. Згідно із Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  № 996-ХІV від 16 липня 

1999 р.: 

«Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень». 

Особливостями бухгалтерського обліку є: 

— безперервне, повне і послідовне відображення господарських операцій; 

— обов’язкове документальне підтвердження наявності господарських засобів 

та здійснення господарських операцій; 

— узагальнення даних у грошовому виразі; 

— використання специфічних засобів та прийомів (оцінка, калькулювання, 

рахунки). 

У країнах з розвиненою ринковою економікою бухгалтерський облік 

методологічно й організаційно поділяється на фінансовий та управлінський 

(внутрішньогосподарський). Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких 

має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, у 

забезпеченні необхідною інформацією різних користувачів. 

Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур, які забезпечують 

підготовку й оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства 

в цілому та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавства і стандартів 

обліку. Ведення фінансового обліку є обов’язковим для всіх підприємств. 

Функції фінансового обліку: 



а) суцільне, повне і безперервне відображення всіх господарських операцій за 

звітний період; 

б) складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності; в) надання 

необхідної та достовірної інформації користувачам. 

Управлінський облік — це сукупність методів та процедур, які забезпечують 

підготовку і надання інформації для планування, контролю та прийняття рішень 

на різних рівнях управління підприємством. 

Синоніми управлінського обліку — внутрішній облік, 

внутрішньогосподарський облік, виробничий облік. 

Управлінський облік — це внутрішній облік, який ведеться для задоволення 

потреб в інформації керівників усього підприємства та його структурних 

підрозділів. 

Порівняльну характеристику фінансового та управлінського обліку наведено у 

табл. 1.1. 

Бухгалтерський облік є складною системою - сукупністю елементів, пов’язаних 

між  собою та об’єднаних в єдине ціле. Виступаючи ланкою зв’язку між 

господарською діяльністю і особами, які приймають рішення, бухгалтерський 

облік: по-перше, вимірює господарську діяльність шляхом реєстрації даних про 

неї для подальшого використання, по-друге, обробляє дані та інтерпретує їх 

таким чином, щоб вони придбали практичну корисність; по-третє,  передає у 

вигляді звітів інформацію тим, хто використовує її для прийняття управлінських 

рішень. 

Таблиця 1.1. 

Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку 

Назва 

ознаки 

Фінансовий облік Управлінський 

облік 

Головні 

користувачі 

інформації 

Внутрішні та зовнішні 

користувачі 

Внутрішні 

(менеджери різних 

рівнів підприємства, 

засновники) 

Регламентац

ія 

Нормативні акти. 

Ведення є 

обов’язковим згідно із 

законодавством. 

Жодної 

регламентації. 

За рішенням 

адміністрації. 

Використан

ня 

вимірників 

Єдиний грошовий 

вимірник 

Різні вимірники, в 

т.ч. якісні показники 

Об’єкт 

аналізу 

Підприємство в цілому Структурні 

підрозділи 

 

Об’єкти 

обліку 

Необоротні активи, 

виробничі запаси, 

грошові кошти, 

витрати, власний 

капітал, зобов’язання, 

Витрати, доходи, 

фінансові результати 

у розрізі окремих 

видів продукції, 

структурних 



доходи, фінансові 

результату 

підрозділів і 

відповідальних осіб 

Періодичніс

ть 

складання і 

подання 

інформації 

Регулярно (квартальна, 

річна звітність) 

Звітний інтервал 

(оперативна 

інформація) – 

щоденна, 

щодекадна, 

щомісячна 

Ціль Фіксація подій та 

оцінка минулого 

Прогноз на майбутнє 

Відкритість 

даних 

Більшість даних 

доступні всім 

Комерційна 

таємниця 

Відповідаль

ність 

Адміністративна і 

кримінальна 

Перед 

адміністрацією та 

засновниками 

Точність 

даних, 

інформації 

Максимально точна 

інформація 

Можливі приблизні 

розрахунки щодо 

майбутніх витрат, 

доходів, результатів 

Приклад Облік активів, 

власного капіталу, 

зобов’язань, витрат, 

доходів 

Облік складових 

собівартості тощо 

 

Для бухгалтерського обліку, як елементу системи управління, характерні такі 

функції: інформаційна, контрольна, оціночна, аналітична, соціальна. 

Суть інформаційної функції полягає в тому, що бухгалтерський облік за 

допомогою властивих лише йому прийомів формує і передає інформацію про 

наявність і рух господарських засобів та джерел їх утворення, здійснення 

господарських операцій та результати діяльності. Облікова інформація 

передається користувачам у вигляді бухгалтерських звітів. 

Суть контрольної функції – завдяки застосуванню способів документування, 

інвентаризації та поточної облікової реєстрації господарських операцій 

бухгалтер, підписуючи відповідні документи, дозволяє або не дозволяє 

здійснити певну операцію з використання грошових коштів, товарно-

матеріальних цінностей, контролює ефективність збереження та використання 

усіх видів ресурсів, виконання завдань бізнес-плану, кошторисів, нормативів, а 

також, стан дотримання нормативно-правових актів, угод і контрактів. 

Суть аналітичної функції – на підставі інформації, отриманої за даними 

бухгалтерського обліку, з використанням спеціальних прийомів, здійснюється 

економічний аналіз відхилень від планових і бюджетних завдань, попередніх 

періодів та середньостатистичних даних з метою виявлення причин і винуватців 

та розробки заходів щодо виправлення негативних ситуацій. 



Суть оціночної функції – за її допомогою здійснюється вартісне вимірювання 

об’єктів бухгалтерського обліку, на підставі чого є можливість визначити 

фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання, співставляти 

результати діяльності за періоди, передбачати розвиток. 

Соціальна функція бухгалтерського обліку спрямована на вирішення 

глобальних завдань розвитку суспільства через зміцнення локальної економіки. 

Це означає, що належним чином поставлений облік є надійною підтримкою і 

рушійною силою ефективного функціонування та розвитку підприємства, а в 

кінцевому результаті економічне зростання вітчизняного виробника сприяє 

вирішенню соціальних проблем. 

Перед бухгалтерським обліком стоять такі основні завдання: 

- формування повної та достовірної інформації про діяльність підприємства 

та його майновий і фінансовий стан, необхідної зовнішнім і внутрішнім 

користувачам; 

- здійснення контролю за законністю господарських операцій, дотриманням 

нормативів і виконанням планових завдань, збереженням і раціональним 

використанням майна власників; 

- запобігання виникненню кризових ситуацій та зменшення невизначеності у 

господарській діяльності підприємства і виявлення 

внутрішньогосподарських резервів забезпечення його фінансової стійкості. 

Для забезпечення виконання покладених на бухгалтерський облік завдань і 

вимог щодо його ведення облікова інформація повинна відповідати 

загальноприйнятим принципам. 

Принципи бухгалтерського обліку – це правила, якими слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій, а також при 

відображенні їх результатів у звітності. 

Для здійснення бухгалтерського обліку використовують дві групи принципів: 

основні та додаткові. 

Основні принципи визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні»: 

- обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань, витрат і завищенню 

оцінки активів і доходів підприємства. Сутність даного принципу полягає в 

більшій готовності до обліку потенційних збитків, а не потенційних 

прибутків, в оцінці активів за найменшою з можливих вартостей, а 

зобов’язань - за найбільшою; 

- повне висвітлення – в обліку повинна міститися вся інформація про фактичні 

і потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на 

рішення, що приймаються на її основі; 

- автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, 

відособлена від його власників, у зв’язку з чим особисте майно і 

зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності 

підприємства; 

- послідовність – постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної 

облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, 



передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, 

і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності; 

- безперервність – оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється, 

виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі; 

- нарахування – доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і 

фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати 

надходження або сплати грошових коштів; 

- превалювання сутності над формою – операції враховуються відповідно до 

їх економічної сутності, а не тільки виходячи з юридичної форми. Принцип 

наказує відображати в обліку будь- яку господарську операцію не за 

формальними ознаками, а залежно від її економічного і смислового 

навантаження; 

- історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів 

підприємства, виходячи з фактичних витрат на їх виробництво і придбання; 

- єдиний грошовий вимірник – вимірювання і узагальнення всіх господарських 

операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній 

грошовій одиниці; 

- періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні 

періоди часу з метою складання фінансової звітності. 

Додаткові принципи бухгалтерського обліку прямо чи опосередковано 

визначені практикою ведення бухгалтерського обліку та іншими нормативними 

документами. Найважливішими серед них є наступні: 

- законність – ведення бухгалтерського обліку та складання звітності повинні 

відповідати правилам і процедурам, які передбачені чинним 

законодавством; 

-достовірність – правдиве відображення у бухгалтерському обліку та звітності 

фінансово- господарських операцій з дотриманням вимог відповідних 

нормативних актів; 

- дата операції – господарські операції регіструються в бухгалтерському 

обліку в момент їх здійснення, тобто в день виникнення прав (активів) або 

зобов’язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів за ними; 

- прийнятність вхідного балансу – залишки за рахунками на початок звітного 

періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього 

звітного періоду; 

- суттєвість – у фінансових звітах повинна відображатись уся істотна 

інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є 

суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на 

економічні рішення користувачів звітності; 

- доречність – інформація бухгалтерського обліку та звітності повинна бути 

корисною для підготовки та прийняття управлінських рішень; 

- відкритість – фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими й 

детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з 

необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту 



статей звітів. Звітність повинна бути чітко викладена та зрозуміла для 

користувача; 

- своєчасність – забезпечення своєчасною обліковою інформацією 

користувачів, які приймають рішення; 

- консолідація – складання підприємством зведеної фінансової та 

управлінської звітності з урахуванням інформації своїх дочірніх 

підприємств, за винятком залишків за внутрішньо- системними 

розрахунками. Принципи бухгалтерського обліку взаємопов’язані та 

визначають правила його ведення. 

Працівники бухгалтерії мають дотримуватися наведених принципів. Відхилення 

від них є порушенням вимог Закону і занижує інформаційну цінність даних 

обліку та фінансової звітності. 

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації 

підприємства й до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку 

на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або 

уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та 

установчих документів. 

Згідно Закону: Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 

первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності 

протягом встановленого терміну,  але не менше трьох років, несе уповноважений 

орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник 

відповідно до законодавства та установчих документів. 

Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з 

ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань підприємства 

та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на 

ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства. 

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно 

обирає форми його організації: 

– введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 

бухгалтерської служби (бухгалтерії) на чолі з головним бухгалтером; 

– користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, який 

зареєстрований як підприємець, здійснює підприємницьку діяльність, але не 

є юридичною особою; 

– ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою 

бухгалтерією або спеціалізованою фірмою; 

– самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 

безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації 

бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність 

яких має оприлюднюватися. 

Підприємство самостійно: 

– визначає свою облікову політику; 

– обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, 

порядку і способів реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням 



єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї 

діяльності та технології обробки облікових даних; 

– розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку, звітності та контролю господарських операцій, визначає права 

працівників на підписання бухгалтерських документів; 

– затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової 

інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; 

– може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік з наступним 

включенням їх показників до фінансової звітності підприємства в цілому; 

– визначає доцільність застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності, крім випадків, коли така обов’язковість передбачена законодавством. 

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного 

ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма 

підрозділами, службами та працівниками, що мають відношення до 

бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання 

порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського 

обліку підприємства: 

– забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних 

методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у 

встановлені строки фінансової звітності; – організує контроль за відображенням 

на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; 

– бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та 

відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; 

– забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, 

представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах 

підприємства. 

 

Облікова політика підприємства, її значення та вплив на якість інформації, що 

надається у фінансових звітах. 

З набранням чинності Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» введено в облікову термінологію новий термін – облікова 

політика, під якою слід розуміти сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання фінансової звітності. Облікова політика є складовою 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Визначає облікову політику 

підприємство самостійно. Основна її мета – забезпечити одержання достовірної 

інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його 

діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою 

прийняття відповідних управлінських рішень. Підприємство повинно 

висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису принципів оцінки статей 

звітності та методів обліку щодо окремих статей звітності. 



Облікова політика кожного підприємства встановлюється у відповідному наказі. 

Структура наказу про облікову політику визначається самим підприємством. 

Вона може бути розширеною і скороченою. 

У першому випадку наказ може мати наступний вигляд: Преамбула (загальні 

відомості про підприємство); 

1. Організація роботи бухгалтерської служби; 

1. Методи і способи відображення в обліку його об’єктів; 

2. Організаційно-технічні аспекти обліку. Відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених 

наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 року. 

Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає: 

– методи оцінки вибуття запасів; 

– періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці 

запасів; 

– порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, 

ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; 

– методи амортизації основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових 

біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони 

обліковується за первісною вартістю; 

– вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних 

необоротних матеріальних активів; 

– підходи до переоцінки необоротних активів; 

– застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій; 

– підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних 

активів до нерозподіленого прибутку; 

– метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби – спосіб 

визначення коефіцієнта сумнівності); 

– перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів; 

– порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для 

державних і комунальних підприємств); 

– порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг; 

– сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади

 ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках; 

– перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази 

їх розподілу; 

– перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості 

продукції (робіт, послуг); 

– порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним 

контрактом; 

– дату визначення придбаних в результаті систематичних операцій 

фінансових активів; 



– базу розподілу витрат за операціями з інструментами власного 

капіталу; 

– кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про 

господарські операції, події та статті фінансової звітності; 

– періодичність відображення відстрочених податкових активів і 

відстрочених податкових зобов’язань; 

– критерії розмежування об’єктів операційної нерухомості та 

інвестиційної нерухомості; 

– класифікацію пов’язаних сторін; 

– дату включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до 

розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу; 

– дату первісного визнання необоротних активів та групи вибуття, 

утримуваних для продажу; 

– складання окремого балансу філіями, представництвами,

 відділеннями та іншими відокремленими підрозділами 

підприємства; 

– періодичність та об’єкти проведення інвентаризації; 

– визначення одиниці аналітичного обліку запасів; 

– спосіб складання Звіту про рух грошових коштів. 

Основними складовими наказу про облікову політику у скороченому 

вигляді, в якому робиться акцент на організацію 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, є: 

– методи обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт 

(послуг); 

– види оцінки вибуття запасів; 

– способи нарахування амортизації необоротних активів; 

– межа вартісного розмежування основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів; 

– структура загальновиробничих витрат підприємства; 

– методи розподілу загальновиробничих витрат між окремими видами 

продукції (роботами, послугами); 

– структура адміністративних витрат та витрат на збут й інші. 

Наказ про облікову політику – один з основних документів, наявність і 

дотримання якого перевіряється фіскальними органами, аудиторськими 

фірмами та іншими відповідними службами при підтвердженні реальності 

показників фінансової та податкової звітності. 

Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватись лише 

в тому випадку, якщо: 

– змінюються статутні вимоги; 

– змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного 

регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

– зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або 

операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства. 

Наказ про облікову політику може бути прийнятий як базисний на час 

діяльності підприємства, до якого за потреби вносяться зміни з 



визначеного часу. У разі внесення до облікової політики змін, що за 

обсягом охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають на її 

зміст, наказ про облікову політику доцільно повністю викласти у новій 

редакції. На підприємстві окремі зміни в облікову політику можуть 

вноситися щорічно. Не вважається зміною облікової політики 

встановлення її для: 

а) подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій 

або операцій; б) подій або операцій, які раніше не відбувалися. 

Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх 

виникнення, за винятком випадків, коли суму коригування 

нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити 

достовірно. Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих 

періодів відображається у звітності шляхом: 

– коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року; 

– повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх 

звітних періодів. Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на 

початок року неможливо визначити достовірно, то облікова політика 

поширюється лише на події і операції, які відбуваються після дати зміни 

облікової політики. 

У разі зміни облікової політики у Примітках до річної фінансової звітності 

слід розкривати причини і сутність зміни; суму коригування 

нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування 

неможливості її достовірного визначення, факт повторного подання 

порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її 

перерахунку. 

Правильно розроблена облікова політика, яка враховує умови та 

можливості ведення господарської діяльності, повинна забезпечити: 

– повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської 

діяльності; 

– відображення у бухгалтерському обліку фактів та умов господарської 

діяльності, виходячи не тільки з їх правової форми, але й з їх економічного 

змісту; 

– тотожність даних аналітичного обліку з оборотами та залишками на 

рахунках синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця, а також 

показників бухгалтерської звітності з даними синтетичного та аналітичного 

обліку; 

– раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов 

господарської діяльності та величини підприємства. 

Розкриття інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності 

є передумовою зіставності фінансових звітів одного підприємства за різні 

періоди, а також фінансових звітів різних підприємств, тобто користувачі 

отримують змогу оцінити, наскільки порівняльними є дані окремих статей 

фінансової звітності того чи іншого звітного періоду, того чи іншого 

підприємства. 



 

 

ЛЕКЦІЯ 2 

ТЕМА 2.  Предмет і метод бухгалтерського обліку, його об’єкти. 

Бухгалтерський баланс. 

 

Предмет і метод бухгалтерського обліку, його об’єкти 

Бухгалтерський облік, як і кожна наукова дисципліна, вимагає чіткого 

визначення предмета вивчення. Це необхідно для встановлення місця та ролі 

бухгалтерського обліку в системі управління. Незважаючи на те, що 

бухгалтерський облік має загальнодержавне значення, об’єктом його 

застосування є відокремлена господарська одиниця — підприємство. 

Кожне підприємство має матеріальні складові своєї діяльності, тобто засоби 

господарства. До засобів господарства відносяться: 

• засоби виробництва — майно, що одномоментно або багаторазово 

використовується у процесі виробництва; 

• засоби у сфері обігу — готова продукція або товари, готівкові кошти та їх 

еквіваленти, кошти у розрахунках; 

• засоби невиробничої сфери — об’єкти науки, культури, охорони здоров’я 

тощо. 

Кожен із видів господарських засобів має свої складові, які детально будуть 

розглянуті у наступному розділі. 

Усі засоби господарства мають свої джерела утворення, які можна об’єднати 

у дві великі групи: 

• власні кошти, 

• позикові кошти. 

У процесі діяльності підприємства відбуваються постійні зміни у складі 

господарських засобів: придбання нових засобів, використання їх для 

виготовлення продукції, випуск готової продукції, її реалізація. Ці зміни 

називаються господарськими процесами.  Підприємства повинні 

забезпечити облік і засобів господарства, і господарських процесів. 

Таким чином, предмет бухгалтерського обліку складають господарські 

засоби і їх використання у ході господарських процесів. 

Об’єкти бухгалтерського обліку можна об’єднати в групи: 

• засоби господарства, 

• джерела їхнього утворення, 

• господарські процеси. 

Метод бухгалтерського обліку — це система прийомів, що забезпечують 

отримання, обробку та надання облікової інформації. 

Основними прийомами бухгалтерського обліку є: 

• документація, 

• інвентаризація, 

• оцінка, 

• калькуляція, 

• система рахунків, 



• подвійний запис, 

• баланс. 

Всі елементи тісно пов’язані між собою. 

Документація — спосіб первинної реєстрації об’єктів обліку. Документ — 

єдине обґрунтування відображення в обліку. 

Інвентаризація — співставлення даних бухгалтерського обліку з 

фактичною наявністю об’єктів обліку для виявлення відхилень, виправлення 

помилок та контролю за збереженням цінностей. 

Оцінка — відображення у грошовій формі об’єктів обліку для їх 

узагальнення. 

Калькуляція — грошова оцінка об’єктів, вартість яких може бути визначена 

тільки після відображення всіх витрат. 

Система рахунків — це спосіб групування господарських засобів та їх 

джерел  за економічно однорідними ознаками та поточний облік їх змін у 

кількісному і вартісному параметрах. Для групування господарських засобів 

використовують активні рахунки, для обліку джерел — пасивні. 

Подвійний запис — процес відображення господарських операцій та 

викликаних ними змін одночасно на двох рахунках бухгалтерського обліку в 

одній і тій самій сумі. 

Баланс — метод групування й відображення в грошовій оцінці на певну дату 

господарських засобів та їхніх джерел, при якому сума господарських 

засобів дорівнює сумі їхніх джерел. 

 

Фінансова звітність. Бухгалтерський баланс та основи його побудови. 

 

Завершенням облікового процесу є складання фінансової звітності про 

господарську діяльність підприємства. Правові основи з питань складання 

фінансової звітності регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», Законом від 05.10.2017 

№2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», а також 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку НП(С)БО, 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО. Норми Законів та 

Положень (стандартів) слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, 

організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, незалежно  від їх 

організаційно-правових форм і форм власності. Державне регулювання фінансової 

звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил складання 

фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств. 

Фінансова звітність — звітність, що містить інформацію про фінансовий стан 

та результати діяльності підприємства, а також про рух грошових коштів та 

власний капітал підприємства за звітний період. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в України» та НП(С)БО, метою ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень 



повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та 

результати діяльності підприємства. 

Інформація, наведена у фінансовій звітності, базується винятково на даних 

бухгалтерського обліку і має бути тотожною з даними аналітичного і 

синтетичного обліку. Дані фінансової звітності вважаються достовірними, якщо 

вони не містять будь-яких перекручень або помилок, які можуть надалі вплинути 

на прийняття рішень. 

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним 

законодавством. Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності 

підприємство повинне дотримуватись вимог НП(С)БО, а також Порядку подання 

фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2000 р. № 419, зі змінами: Постанова Кабміну від 11.07.2018 р. № 547, що 

визначають суб’єктів подання звітності, звітний період, склад та терміни її подання. 

Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво 

підприємства. 

До основних форм фінансової звітності відносяться: 

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) – форма № 1, (квартальна, річна) 

характеризує наявність активів, капіталу та зобов’язань на початок і кінець 

звітного періоду. 

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 2, 

(квартальна, річна) розкриває інформацію про фінансові результати, сукупний 

дохід, елементи операційних витрат та прибутковість акцій підприємства за 

звітний період. 

– Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) – (річна) складається 

прямим та непрямим методами, узагальнює інформацію про грошові 

надходження і видатки за видами діяльності. 
– Звіт про власний капітал (форма № 4) – (річна) характеризує збільшення і 

зменшення капіталу за окремими видами, а також його залишки на початок і кінець звітного 
періоду. 
– Примітки до річної фінансової звітності – формуються за рік на підставі багатьох 
облікових стандартів, у яких передбачено порядок розкриття або деталізацію окремих 
показників, надання пояснень за ними. 

Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової звітності є 
фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для 
прийняття рішень. Групи користувачів бухгалтерської фінансової звітності: 
- представники самого підприємства, як правило, вищий управлінський персонал; 
- контрольні органи і податкова служба, позабюджетні фонди тощо; 
- інвестори і кредитори; 
- засновники і власники підприємства. 

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів, необхідних для 
прийняття рішень щодо: 
- придбання, продажу та володіння цінними паперами; 
- участі в капіталі підприємства; 
- оцінки якості управління; 
- оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання; 
- оцінки забезпеченості зобов’язань підприємства; 
- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; 

- регулювання діяльності підприємства; 



- прийняття інших рішень. 
Фінансова звітність в Україні формується з дотриманням тих десяти принципів, які 
сформульовані у статті 4 Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та НП(С)БО. 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких принципах: 
- повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 
фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на 
рішення, що приймаються на її основі; 
- автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, 
відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не 
повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства; 
- послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної 

облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених  
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними 
стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна бути обґрунтована та розкрита у 
фінансовій звітності; 
- безперервність - оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється 
виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі; 

- нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 
грошових коштів; 
- превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх 
сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; 
- єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських 
операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці; 
- інших принципах, визначених міжнародними стандартами або  національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі залежно від того, які з наведених 
стандартів застосовуються підприємством. 
Якісні характеристики фінансової звітності досягаються за рахунок дотримання тих самих 
принципів бухгалтерського обліку: обачності, повного висвітлення, автономності, 
послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання 
сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, 
періодичності. 

Головні вимоги до звітності — це обов’язковість подання, державна регламентація, 
своєчасність складання і подання, простота, зрозумілість і загальна доступність, 
достовірність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників за різні 
періоди, доречність, раціональність, економічність і дійовість. 
Загальні вимоги до фінансової звітності (ст.11 Закону про бухгалтерський облік): 
1. Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних 
бухгалтерського обліку. 

Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою 
особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує 
ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі якщо бухгалтерський облік 
підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського 
обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства 
або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При  
цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського 

обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання 
бухгалтерських послуг. 
Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес, підписують керівник або 



уповноважена особа у визначеному законодавством порядку та головний бухгалтер. 
Фінансова звітність недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування 
підписується у порядку, передбаченому законодавством. 
Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової 

звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво 
підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів. 
2. Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової 
звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної 
влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків - Національним банком 
України. 
3. Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і 
представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані 

складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за 
показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. 
4. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту 
про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім банків), фінансової 
звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за 
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері статистики. 
5. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та звіту 
про управління банків установлюються Національним банком України. 
6. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними 
стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними 
стандартами. 
Консолідована фінансова звітність (ст. 12 Закону): 
1. Підприємства, що контролюють інші підприємства (материнські підприємства), 

крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати 
консолідовану фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять 
суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із 
контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової 
звітності не перевищують двох із таких критеріїв: 
балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро; 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро; середня 
кількість працівників - до 50 осіб. 
2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких 
належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління 
майном суб’єктів комунального сектору економіки, крім власної звітності, складають та 
подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх 
управління. 

3. Об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають та подають 
консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які входять до їх складу, якщо це 
передбачено установчими документами об’єднань підприємств відповідно до законодавства. 
4. Центральний   орган   виконавчої   влади,   що реалізує державну політику у 
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, складає консолідовану фінансову 
звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору 
та бюджетів. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які 
викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
бухгалтерського 
обліку. 



Фінансова звітність, відповідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» має 
містити дані про: 
– підприємство (назва, місцезнаходження, адреса, короткий опис основної 
діяльності, назва материнської (холдингової) компанії, середня кількість працівників 

протягом звітного періоду, дата затвердження фінансової звітності, повідомлення про 
складання фінансової звітності за міжнародними стандартами); 
– дату звітності та звітний період; 
– облікову політику підприємства та її зміни (принципи оцінки статей звітності, 
методи обліку, щодо окремих статей звітності); 
– призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу, крім 
зареєстрованого, та їх відображення у Примітках до фінансової звітності; 
– загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у відповідному 

розрізі; акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями; накопичену суму 
дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями; суму, включену (або не включену) до 
складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені (у 
примітках до фінансової звітності акціонерних товариств); 
– розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками; права, привілеї або 
обмеження щодо цих часток; зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі (у 
Примітках до фінансової звітності інших підприємств, крім акціонерних); 

– склад грошових коштів, склад статей Звіту про рух грошових коштів «Інші 
надходження», 
«Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків (у Примітках 
до фінансової звітності підприємств); 
– загальна вартість придбання або продажу дочірніх підприємств та інших 
господарських одиниць; частина вищеназваної загальної вартості, яка відповідно, була 
сплачена або отримана грошима; сума грошей у складі активів дочірніх підприємств та інших 
господарських одиниць, що були придбані чи продані; сума активів (крім грошей) придбаного 

або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих 
статей (у разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць 
протягом звітного періоду); 
– іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідними Положеннями 
(стандартами). 
Відповідно до Закону про бухгалтерський облік та НП(С)БО 1, підготовка фінансової 
звітності ґрунтується на загальних принципах бухгалтерського обліку: обачність, повне 
висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування, превалювання 

сутності над формою, єдиний грошовий вимірник, періодичність. 
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за НП(С)БО або МСФЗ 
або НП(С)БО в державному секторі відповідно до законодавства. 
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за МСФЗ публічними 
акціонерними товариствами, підприємствами – емітентами цінних паперів, цінні папери яких 
допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну 
пропозицію, банками, страховиками, кредитними спілками, підприємствами, які провадять 

діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, великими 
підприємствами, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими 
видами: 
- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 
64 КВЕД ДК 009:2010); 
- недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010); 
- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД 
ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010). 
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова 



звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати складається за результатами 
першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців, крім консолідованої, подається 
підприємствами у загальному випадку (крім органів Казначейства) не пізніше 25 числа місяця, 
що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. 

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не 
більш як 15 місяців. Звітним періодом на підприємстві, що ліквідується, є період з початку 
звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію. 
Крім фінансової звітності підприємства повинні подавати ще й інші форми звітності. З метою 
упорядкування та спрощення складання звітності її класифікують за певними ознаками: 
- за змістом та джерелами складання: бухгалтерська, фінансова, статистична, 
оперативно- технічна, податкова; 
- за охопленням видів діяльності: уся діяльність, основна діяльність; 

- за змістом звітних даних та їх застосуванням: типова, спеціалізована; 
- за характером направлення та використання: зовнішня, внутрішня; 
- за періодичністю: періодична, річна; 
- за обсягом: повна, скорочена; 
- за способом складання: вручну, автоматизовано; 
- за способом відправлення: поштова, телеграфна, електронна, особиста передача; 
- за степенем узагальнення: первинна, зведена, консолідована; 

- за терміном подання: термінова, звичайна; 
- за роллю в управлінні: державна, внутрішньогосподарська. 
Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною 
інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, 
передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо 
поширення статистичної інформації. Підприємства зобов’язані надавати копії фінансової 
звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у 
порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку . Подання фінансової звітності 

Цей стандарт визначає основи подання фінансової звітності загального призначення для 
забезпечення їхньої зіставності з фінансовою звітністю суб’єкта господарювання за попередні 
періоди, а також з фінансовою звітністю інших суб'єктів господарювання. Він установлює 
загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та 
мінімальні вимоги щодо її змісту. 
Фінансова звітність загального призначення («фінансова звітність») - це така фінансова 
звітність, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати від 

суб’єкта господарювання складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами. 
Призначення фінансової звітності 
Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових 
результатів діяльності суб’єкта господарювання. Метою фінансової звітності є надання 
інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта 
господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними 
економічних рішень. Фінансова звітність також демонструє результати того, як управлінський 

персонал суб’єктів господарювання розпоряджається ввіреними йому ресурсами. Для 
досягнення цієї мети фінансова звітність надає таку інформацію про суб’єкт господарювання: 
а) активи; 
б) зобов’язання; 
в) власний капітал; 
г) дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки; 
ґ) внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників; д) 
грошові потоки. 

Ця інформація, разом з іншою інформацією у примітках, допомагає користувачам фінансової 
звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки суб’єкта господарювання і, зокрема, їхній 
час та вірогідність. 



Повний комплект фінансової звітності включає: а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
б) звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; в) звіт про зміни у власному 
капіталі за період; 
г) звіт про рух грошових коштів за період; 

ґ) примітки, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; Достовірне 
подання та відповідність МСФЗ: 
Фінансова звітність має достовірно подавати фінансовий стан, фінансові результати 
діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання. Достовірне подання вимагає 
правдивого подання впливу операцій, інших подій та умов відповідно до визначень та 
критеріїв визнання для активів, зобов’язань, доходу та витрат. Передбачається, що в 
результаті застосування МСФЗ з розкриттям додаткової інформації (за потреби) буде 
досягнуто достовірне подання у фінансовій звітності. 

Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають 
підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які 
прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно. 

 

 Бухгалтерський баланс, його структура та методика складання. Актив, пасив, статті 

балансу. 
 

         Баланс (Звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан підприємства, який  
відображає на певну дату його активи, власний капітал та зобов’язання у грошовому виразі. 
Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. 
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. 
Форма і порядок заповнення балансу регламентовані НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності». Порядок складання балансу передбачений Методичними 
рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності. 

Термін «баланс» у бухгалтерському обліку використовується у трьох значеннях: 
— як форма звітності — таблиця, в якій майно підприємства відображається у 
грошовій формі на певну дату за ознаками: господарського управління — актив; права 
власності — пасив; 
— як підсумок кожної сторони таблиці як визначення їх рівності; 
— як метод групування й відображення в грошовій оцінці на певну дату активів, 
зобов’язань та власного капіталу, результати якого відображаються у формі звітності 
«Баланс». 

Визначення «Баланс» включає три терміни: «активи», «зобов’язання», «власний капітал», які 
характеризують складові частини балансу. Для правильного складання балансу важливим є 
розуміння цих термінів. 
Згідно НП(С)БО: «Активи — ресурси, контрольовані підприємством в  результаті минулих 
подій, використання яких, як очікується, призведе  до  отримання  економічних вигод у 
майбутньому». 
Як бачимо, головним критерієм відображення певних цінностей в активі балансу є те, що 

підприємство контролює вигоди, отримані від використання майна, та переймає ризики, 
пов’язані з активом. Водночас право власності не є істотним при визнанні активу в балансі. 
Визначення активів містить низку понять: 
1. Виникнення у результаті минулих подій (тобто господарська операція чи інша 
подія, що забезпечує збільшення прав на вигоду або контроль над нею, вже відбулася). 
Наприклад: активом є придбання майна за гроші, в кредит, в обмін на інше майно, 
безкоштовно; в той же час підписання угоди про придбання не приведе до появи активу. 
2. Здійснення контролю підприємством випливає з права управління певними 

ресурсами. Контроль не залежить від права власності, тобто підприємство здійснює контроль 
не через власність, а через управління. 
3. Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціалом, що сприяє 



надходженню грошових коштів чи їх еквівалентів на підприємство. Наприклад: продаж 
готової продукції забезпечує надходження грошових коштів, в той же час існує ризик 
неплатоспроможності покупця. 
Актив відображається у балансі за умови, що: 

- оцінка його може бути достовірно визначена; 
- очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його 
використанням. Наприклад, невідшкодована заборгованість підприємства-банкрута не може 
бути відображена як актив у балансі його кредитора, оскільки надходження грошових коштів 
не відбудеться. 
Активи поділяються на: 
- оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 
також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу 

чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу; 
- необоротні активи — всі активи, що не є оборотними. Термін використання 
необоротних активів перевищує один рік, фізична форма за час експлуатації не змінюється. 
Наприклад: до оборотних активів відносяться грошові кошти, товарно-матеріальні запаси, 
дебіторська заборгованість, до необоротних активів — основні засоби, нематеріальні активи 
тощо. 
Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності та 

отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і 
послуг. 
Активами, також, є витрати майбутніх періодів — це витрати, які здійснені, оплачені у 
поточному періоді, але підлягають віднесенню на витрати у наступних облікових періодах, 
наприклад наперед сплачені послуги або орендна плата. 
Пасиви поділяються на капітал і зобов’язання. 
Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій, 
погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у 

собі економічні вигоди. 
Зобов’язання відображається у балансі, якщо: 

- його оцінка може бути достовірно визначена. Наприклад, сума зобов’язань за отримані  
товари однозначно визначена в контракті та документах, за якими здійснювалося 
надходження товарів; 

- існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. 
Наприклад, рішення про придбання активу у майбутньому не приводить до виникнення 
зобов’язання. Обов’язки можна розглядати як зобов’язання лише тоді, коли вони мають бути 

виконані неминуче та мають визначений термін виконання. Погашення зобов’язання, як 
правило, викликає зменшення ресурсів підприємства. Наприклад, оплата отриманих товарів 
викликає відтік грошових коштів. 

Зобов’язання класифікуються залежно від терміну погашення на: 
- поточні – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або 

повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу; 
- довгострокові – всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями. 

У деяких випадках у момент виникнення зобов’язання його сума визначається із 
застосуванням попередніх аналітичних або експертних оцінок. Такі зобов’язання називаються 
забезпеченими. До них відносяться, наприклад, зобов’язання щодо гарантійного ремонту. 
Оскільки конкретна сума таких витрат залежить від майбутніх подій, підприємство змушене 
створити відповідний резерв, якій відображається у пасиві балансу. 
Доходи майбутніх періодів — це зобов’язання, які виникли в результаті попередньої 
довгострокової оплати замовником послуг підприємства у поточному періоді, але підлягають 
включенню до доходів у наступних звітних періодах. 

Наприклад: отримана орендна плата за рік відноситься спочатку на доходи майбутніх періодів 
і списується в міру надання послуг щомісячно. 

Власний капітал — різниця між активами і зобов’язаннями підприємства. Тобто: 



Власний капітал = Активи – Зобов’язання. 

Суму зобов’язань та власного капіталу називають пасивами. 
Таким чином, у балансі підсумок усіх активів повинен дорівнювати підсумку пасивів. Цей 
підсумок називається валютою балансу. 

Схематично баланс — це двостороння таблиця: ліва сторона — актив (необоротні та оборотні 
активи), права — пасив (зобов’язання і власний капітал). Їхня рівність пояснюється тим, що 
гроші, вкладені в активи, надаються кредиторами або власниками. 
Активи і пасиви балансу поділяються на окремі показники — статті балансу, що є 
елементом фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим НП(С)БО. Статті 
балансу групуються за розділами (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 
Группування статей Балансу за розділами 

АКТИВ ПАСИВ 

І. Необоротні активи ІІ. 

Оборотні активи 

ІІІ. Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та групи 

вибуття 

І. Власний капітал 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення. ІІІ. Поточні зобов’язання і 
забезпечення 

IV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття 

 

Як видно з вищевикладеного, статті активу балансу групуються в розділи за їх 
спроможністю перетворюватися на грошові кошти. Така ознака називається 
ліквідністю. У балансі статті розміщуються в міру зростання ліквідності: від 
нематеріальних активів, які досить важко реалізувати, до грошових коштів. 

Першими подаються найменш ліквідні необоротні активи з найдовшим періодом 

капіталізації – списання через знос (амортизацію) з віднесенням на витрати і 

результати діяльності протягом довгострокового періоду. 

Потім відображаються оборотні активи, які також у балансі розміщені в міру зростання 

ліквідності: запаси – капіталізовані витрати на придбання сировини, матеріалів, 

малоцінних предметів, товарів; рекапіталізовані витрати у незавершеному 

виробництві, готовій продукції; дебітори у розрахунках за реалізовану 

продукцію, товари, векселі, інші – декапіталізовані витрати, які уже враховані у 

кінцевих фінансових результатах, але ще не надійшла оплата від покупців, 

замовників; останніми серед оборотних активів подаються абсолютно ліквідні 

грошові кошти та їх еквіваленти. 

Окремою статтею подаються витрати майбутніх періодів. Вони виникають, коли не 

співпали періоди здійснення витрат та одержання доходів за ними. 

Відповідно до П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність» окремим IІІ розділом активу балансу подаються основні засоби, інші 

матеріальні активи, виведені зі складу необоротних та обліковувані як 

специфічна група товарів для продажу. 

Пасив Балансу побудований за відношенням до власності та зростанням терміновості 

повернення капіталу. Першим подається власний капітал: зареєстрований 

капітал, капітал в дооцінках, резервний, додатковий капітал, що повертається 

власникам в останню чергу. Далі йде нерозподілений прибуток, який може бути 

реінвестований власниками, але й може використовуватись на виплату 

дивідендів. Власний капітал зменшується на величину регулюючих статей – 

неоплаченого і вилученого капіталу. 

У ІІ розділі пасиву «Довгострокові зобов’язання і забезпечення» відображаються залучені 

джерела з терміном повернення більше 12 місяців або операційного циклу. 

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки (кредити банків, з 

фінансової оренди, за облігаціями тощо), подаються в балансі за теперішньою 



вартістю – дисконтованою сумою майбутніх платежів. Довгострокові 

забезпечення розраховуються і записуються в баланс на основі прогнозних даних 

щодо майбутніх витрат на виплату відпусток, гарантійних зобов’язань. 

«Поточні зобов’язання і забезпечення» (III розділ пасиву) відображаються у балансі за 

сумою погашення щодо заборгованості за короткостроковими кредитами, 

векселями виданими, кредиторської заборгованості перед постачальниками, 

органами соціального страхування, з учасниками, за внутрішніми розрахунками. 

Окремо записуються поточні забезпечення, які планують використати протягом 

12 місяців від дати балансу, а також доходи майбутніх періодів, отримані у 

поточному або попередніх звітних періодах. 
Окремим IV розділом відображаються зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу, що регламентуються П(С)БО 27. 

 

 
 

Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)   0

1 

Підприємство    за 

ЄДРПОУ 

   

Територія    за 

КОАТУУ 

   

Організаційно-правова форма господарювання    за 

КОПФГ 

   

Вид економічної діяльності    за КВЕД    

Середня кількість працівників1       

Адреса, телефон   

  

   

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту    

 
- про сукупний дохід) (форма N 2), 

 грошові показники якого наводяться 
 в гривнях з копійками) 

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

 
 

                 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 20   р. 

Форма 

№ 1 

Код за 

ДКУД 

1801001 

 

 

Актив 

 

Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

 

1000 

  

первісна вартість 1001   

накопичена амортизація 1002 ( ) ( ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005   



Основні засоби 1010   

первісна вартість 1011   

знос 1012 ( ) ( ) 

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Первісна вартість довгострокових 

біологічних активів 

1021   

Накопичена амортизація довгострокових 

біологічних активів 

1022 ( ) ( ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств 

1030   

інші фінансові інвестиції 1035   

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 

1040   

Відстрочені податкові активи 1045   

Інші необоротні активи 1090   

Усього за розділом I 1095   

II. Оборотні 

активи 

Запаси 

 

1100 

  

Виробничі запаси 1101   

Незавершене виробництво 1102   

Готова продукція 1103   

Товари 1104   

Поточні біологічні активи 1110   

Векселі одержані 1120   

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 

1125   

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими авансами 

 

1130 

  

з бюджетом 1135   

у тому числі з податку на прибуток 1136   

з нарахованих доходів 1140   

із внутрішніх розрахунків 1145   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   

Поточні фінансові інвестиції 1160   

Гроші та їх еквіваленти 1165   

у т.ч. готівка 1166   

рахунки в банках 1167   

 
 
 

 
Витрати майбутніх періодів 1170   

Інші оборотні активи 1190   

Усього за розділом II 1195   

III. Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття 

1200   

Баланс 1300   

 
Пасив 

Код 

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 



I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400 

  

Капітал у дооцінках 1405   

Додатковий капітал 1410   

Резервний капітал 1415   

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 

1420   

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) 

Інші резерви 1435   

Усього за розділом I 1495   

II. Довгострокові 

зобов’язання і 

забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500 

  

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов’язання 1515   

Довгострокові забезпечення 1520   

Цільове фінансування 1525   

Страхові резерви 1530   

Усього за розділом II 1595   

IІІ. Поточні 

зобов’язання і 

забезпечення 

Короткострокові кредити банків 

 
1600 

  

Векселі видані 1605   

Поточна кредиторська заборгованість: за 

довгостроковими зобов’язаннями 

 

1610 

  

за товари, роботи, послуги 1615   

за розрахунками з бюджетом 1620   

у тому числі з податку на прибуток 1621   

за розрахунками зі страхування 1625   

за розрахунками з оплати праці 1630   

за одержаними авансами 1635   

із внутрішніх розрахунків 1645   

Поточні забезпечення 1660   

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов’язання 1690   

Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для 

продажу, та групами 

вибуття 

1700   

Баланс 1900   

 

Керівник 

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 



 ЛЕКЦІЯ 3.  

  Тема 3. Рахунки та подвійний запис. Класифікація та план 

рахунків. 

 

Бухгалтерські рахунки, їх побудова та зміст.  

Синтетичні та аналітичні рахунки, їхній взаємозв’язок.  

Подвійний запис, його сутність і значення. 

 

Рахунки бухгалтерського обліку — це спосіб поточного обліку, 

контролю та групування за економічно однорідними видами господарських 

засобів, джерел їх утворення та операцій. Бухгалтерський рахунок – це 

бухгалтерський реєстр, на якому відображаються об’єкти бухгалтерського 

обліку. 

Для обліку залишку і руху певного виду господарських засобів та 

джерел їх утворення використовують окремий рахунок. На підприємстві 

відкривається стільки рахунків, скільки існує об’єктів обліку, тому що кожен 

рахунок контролює свій об’єкт. 

Рахунки мають вигляд двосторонніх таблиць, на яких окремо 

обліковуються збільшення і зменшення об’єктів обліку. Ліву частину рахунка 

називають дебет (лат. debet – винен), праву 

— кредит (лат.сredit – вірити). Дві частини рахунок має тому, що з 

об’єктами обліку можуть відбутися дві зміни: збільшення чи зменшення. У міру 

здійснення господарських операцій їх реєструють за дебетом або кредитом 

рахунка. Підсумок сум операцій за дебетом рахунка називають дебетовим 

оборотом, а підсумок сум операцій за кредитом рахунка — кредитовим 

оборотом. 

Отже, дві частини рахунок має для того, щоб в одній частині записувати 

операції збільшення, в іншій – зменшення. 

Кінцевий залишок за кожним з об’єктів обліку у грошовому виразі на 

рахунку називають кінцевим сальдо, або залишком на кінець періоду. 

Для контролю руху за кожним об’єктом обліку відкривається окремий 

бухгалтерський рахунок, якому дають назву, виходячи з того, що буде 

обліковуватися на рахунку. 

Умовно всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на: балансові, 

номінальні та позабалансові. 

Балансові, у свою чергу, поділяються на: активні та пасивні, активно-

пасивні. Рахунки, що призначені для обліку наявності і руху господарських 

коштів підприємства, виробничих і невиробничих витрат, називають активними. 

Наприклад, рахунки «Основні засоби», «Матеріали», «Каса». 

Рахунки, що відображують облік наявності і зміни джерел формування 

господарських засобів (активів), називають пасивними. Наприклад, рахунки 

«Статутний капітал», «Резервний капітал» тощо – ті статті, що відображені в 

пасиві балансу. 



Активно-пасивні рахунки – це рахунки, на яких поєднуються 

властивості активних і пасивних рахунків, тобто на них враховуються як 

господарські  

засоби, так і джерела їх утворення. Залишки за цими рахунками можуть 

бути як дебетовими, так і кредитовими, та знаходитися як в активі, так і в пасиві 

балансу. Наприклад, рахунок «Розрахунки за податками». Запис на рахунку 

здійснюється за даними бухгалтерських документів, з котрих беруть суму, яку 

залежно від того, що змінилося і як (збільшилося чи зменшилося), записують на 

відповідному рахунку і у відповідній його частині ( дебеті чи кредиті). 

Ці зміни потрібно правильно записати. При обчисленні кінцевого сальдо 

активних і пасивних рахунків слід керуватися такими правилами: 

— в активних рахунках початковий залишок (сальдо) і всі збільшення 

реєструють за дебетом рахунка, а всі зменшення — за кредитом; 

— в пасивних рахунках — навпаки. Початковий залишок (сальдо) і всі 

збільшення показуються за кредитом рахунка, а всі зменшення — за дебетом 

(рис. 5.1.). 
СТРУКТУРА АКТИВНОГО РАХУНКА 

Д-т активний рахунок К-т 

Сальдо — початковий залишок  

Збільшення «+» Зменшення «–» 

Сальдо — кінцевий залишок  

 

 

б) СТРУКТУРА ПАСИВНОГО РАХУНКА 

Д-т пасивний рахунок К-т 
 

 Сальдо — початковий 
залишок 

Зменшення «–» Збільшення «+» 

 Сальдо — кінцевий залишок 

Рис. 5.1. Структура балансових рахунків бухгалтерського обліку 

        Кінцеве сальдо визначається періодично, після узагальнення даних за 

дебетом і   

        кредитом рахунку (обороти). 
В активних рахунках його визначають за таким алгоритмом: до початкового 

дебетового сальдо додають суму оборотів за дебетом рахунка і віднімають суму 

оборотів за кредитом рахунка. 

A 
С поч  обор. деб. − обор. кред. 

У пасивних рахунках до кредитового сальдо додають кредитовий оборот і 

віднімають оборот за дебетом рахунка. 
П 

інц.Спо 

обор. кред. − обор. деб. 

C 

C 



На активно-пасивних рахунках може бути одночасно два залишки: і за 

дебетом, і за кредитом, в такому випадку говорять про «розгорнуте сальдо». 

Практика використання активно-пасивних рахунків знаходить застосування в 

обліку розрахункових операцій і обліку фінансових результатів і, перш ніж 

визначають сальдо за такими рахунками, до них складають оборотну відомість, 

де активну частину показують окремо, пасивну окремо, і за правилами ведення 

активних рахунків і пасивних визначають залишки засобів. 

Зміни у складі активів підприємства та джерел їх формування обумовлені 

безперервно здійснюваними господарськими операціями і тягнуть за собою такі 

самі зміни сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. 
 

На номінальних рахунках відображається інформація про окремі види 

доходів, витрат, фінансових результатів діяльності підприємства протягом 

облікового періоду. 

Доходи протягом звітного періоду відображаються за кредитом відповідного 

рахунку доходів, а їх зменшення під впливом зовнішніх чинників – за дебетом. 

Витрати відображаються за дебетом відповідного рахунку витрат. 

За дебетом рахунку «Фінансові результати» відображаються усі види витрат, 

а за кредитом – усі види доходів. Різниця між загальним дебетовим та 

кредитовим оборотами і є фінансовим результатом діяльності підприємства за 

звітний період. Ці рахунки тимчасові, оскільки не мають сальдо і закриваються 

у кінці кожного звітного періоду (рис. 5.2). 
 

СТРУКТУРА НОМІНАЛЬНОГО РАХУНКА 

Д-т Назва доходного рахунка К-т 

Зменшення «–» 

Списання на фінансовий 

результат діяльності 

Збільшення «+» 

Оборот Дт Оборот Кт 

Оборот Дт – Оборот Кт

 АБО 

Оборот Кт – Оборот Дт 

СТРУКТУРА НОМІНАЛЬНОГО РАХУНКА 

Д-т Назва витратного рахунка К-т 

Збільшення «+» Списання на фінансовий результат 

діяльності 

Оборот Дт  

 

 

 

СТРУКТУРА НОМІНАЛЬНОГО РАХУНКА 

Д

-т 

Фінансовий результат діяльності К

-

т 

Обороти за дебетом витратних 

рахунків 

Обороти за кредитом

 доходних рахунків 

Оборот Дт Оборот Кт 

Оборот Дт – Оборот Кт

 АБО 

Оборот Кт – Оборот Дт 

                    Рис. 5.2. Структура номінальних рахунків бухгалтерського 

обліку 



            За ступенем узагальнення господарських засобів, джерел їхнього 

утворення та  господарських процесів у поточному бухгалтерському обліку 

рахунки поділяються на: синтетичні та аналітичні. 

Рахунки, що групують ресурси підприємства, джерела їхнього утворення в 

узагальненому грошовому вимірюванні за економічно-однаковими 

ознаками, називаються синтетичними, а облік на цих рахунках — 

синтетичним. 

Наприклад: такі рахунки як «Основні засоби», «Готова продукція», 

«Розрахунки з постачальниками» дають узагальнену інформацію про стан 

таких засобів підприємства і називаються синтетичними. 

Для систематичного контролю за наявністю та рухом товарно-матеріальних 

цінностей, коштів, зобов’язань, за своєчасністю розрахунків з 

постачальниками, покупцями, для прийняття управлінських рішень крім 

узагальнених показників потрібна більш докладна інформація. 

Наприклад: підприємство має знати не лише загальну суму дебіторської 

заборгованості, а мати інформацію щодо кожного дебітора, щоб 

контролювати стан розрахунків з ними. Субрахунки (окрема підгрупа в 

синтетичному рахунку), що відкривають з метою розширення 

систематичного обліку для деталізації складу засобів підприємства та 

джерел фінансування, називаються — аналітичними, а облік, що ведеться 

на цих рахунках, — аналітичним. Записи в аналітичних рахунках і 

відповідному синтетичному рахунку роблять по мірі виконання 

господарських операцій. Крім того, аналітичний облік у межах рахунків 

запасів, витрат і доходів надасть можливість здійснювати калькуляцію 

собівартості продукції (товарів), контроль витрат і визначати результати 

діяльності за центрами відповідальності. 

Аналітичні рахунки мають докладнішу інформацію, ніж синтетичні. Між 

аналітичними рахунками і відповідним синтетичним рахунком є тісний 

взаємозв’язок, який полягає в тому, що сальдо і господарські операції, що 

відображуються у дебеті і кредиті синтетичного рахунка, мають бути 

відображені у дебеті та кредиті відповідних аналітичних рахунків. Такий 

спосіб забезпечує рівність сальдо та оборотів на синтетичному та 

аналітичних рахунках. 

Кожне підприємство може відкривати необхідну кількість аналітичних 

рахунків. 

 

Запис кожної господарської операції одночасно у дебеті і кредиті 

відповідних рахунків в однакових сумах називається подвійним записом. 

Суть подвійного запису – кожна господарська операція в одній і тій самій 

сумі записується двічі: за дебетом одного і за кредитом іншого рахунка. 

За допомогою подвійного запису в обліку забезпечується відображення цих 

господарських операцій в їхньому взаємозв’язку і взаємозалежності. Такий 

підхід забезпечує контроль за правильністю виконання дій щодо 

відображення подій господарської діяльності у бухгалтерському обліку. 



      Наприклад: надходження сировини і матеріалів на підприємства веде до 

збільшення залишку таких активів як матеріали. На цю саму суму одночасно 

зростає заборгованість перед постачальниками, тому бухгалтерська 

господарська операція має подвійне відображення цієї суми на відповідних 

рахунках: «Матеріали» та «Розрахунки з постачальниками». 

Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку, що встановлюється 

подвійним записом кожної господарської операції, називається 

кореспонденцією рахунків, а рахунки, за дебетом і кредитом яких 

реєструється ця операція, — кореспондуючими рахунками. 

Запис, який розкриває назву рахунків, що дебетуються і кредитуються, та  

суму господарської операції, називають бухгалтерською проводкою. 

 

 Класифікація та план рахунків. 

          Оскільки бухгалтерський рахунок є основною одиницею зберігання 

інформації в бухгалтерському обліку, то для групування цієї інформації 

використовується система рахунків бухгалтерського обліку. Ця система є 

єдиною для всіх підприємств і організацій, крім банків та бюджетних 

організацій, і називається «План рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». 

Інструкцією про застосування Плану рахунків визначено: «План рахунків є 

переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-

господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському 

обліку». 

Головною метою його є забезпечення інформацію для контролю та 

прийняття управлінських рішень, складання фінансової звітності. 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій включає 10 класів: 1-3 

класи – активні, 4-5 класи – пасивні, 7-8 класи – номінальні, 0 клас – 

позабалансові рахунки. Залишки рахунків класів 1-3 відображаються у 

розділах активу, класів 4-6 — у розділах пасиву балансу. За даними рахунків 

класів 7-9 без додаткових вибірок може бути складений Звіт про фінансові 

результати. Рахунки класу 0 надають інформацію, розкриття якої 

передбачено у примітках до фінансових звітів. 

План рахунків зорієнтований на потреби складання фінансової та 

внутрішньої звітності, тому чітко розмежовані балансові рахунки, об’єднані 

в класи за розділами активу і пасиву балансу, номінальні рахунки для обліку 

витрат, доходів і результатів діяльності, а також позабалансові рахунки. 

Отже, кожен клас рахунків має конкретне призначення та тісно пов’язаний 

з інформаційними потребами зовнішніх і внутрішніх користувачів. 

Кожен клас рахунків поділяється на синтетичні рахунки (рахунки першого 

порядку), а вони, в свою чергу, — на субрахунки (рахунки другого порядку). 

Кожен рахунок має назву і код. 

Синтетичні рахунки мають двозначний код: перша цифра показує номер 

класу рахунків, друга порядковий номер у класі, починаючи з 0 до 9. 



Субрахунки мають тризначний код, у якому перші дві цифри збігаються з 

цифрами відповідного синтетичного рахунка, а третя показує порядковий 

номер субрахунка, починаючи з 1 до 9. 

Отже, План рахунків бухгалтерського обліку є систематизованим переліком 

рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій, 

який забезпечує єдність накопичення та групування облікової інформації 

для складання звітності та зрозумілості  її всіма зовнішніми та внутрішніми 

користувачами. 

План рахунків та Інструкція щодо його застосування є важливим засобом 

державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 

що здійснюється з метою створення єдиних правил ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності,  яка є 

обов’язковою для всіх підприємств та гарантує і захищає інтереси 

користувачів облікової інформації. 

Структура Плану рахунків узгоджена зі структурою фінансових звітів (табл. 

6.1). 

                                                                                                          Таблиця 6        
УЗГОДЖЕНІСТЬ ПЛАНУ РАХУНКІВ ЗІ СТРУКТУРОЮ  ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 

 

План рахунків  
Фінансовий звіт К

л

а

с 

Назва класу 

1 Необоротні активи Розділ 1 активу Балансу, Ф.№ 1 

2 Запаси Розділ 2 активу Балансу, Ф.№ 1 

3 Кошти, розрахунки та інші активи Розділ 2 активу Балансу, Ф.№ 1 

4 Власний капітал Розділ 1 пасиву Балансу, Ф.№ 1 

5 Довгострокові зобов’язання та 
забезпечення 
зобов’язань 

Розділ 2 пасиву Балансу, Ф.№ 1 

6 Поточні зобов’язання та 
забезпечення 
зобов’язань 

Розділ 3 пасиву Балансу, Ф.№ 1 

7 Доходи і результати діяльності Звіт про фінансові результати, Ф.№ 

2 

8 Витрати за елементами Звіт про фінансові результати, Ф.№ 

2 

9 Витрати діяльності Звіт про фінансові результати, Ф.№ 

2 

0 Позабалансові рахунки Примітки до фінансових звітів, 

Ф.№ 5 

      Групування рахунків бухгалтерського обліку за певними ознаками, 

допомагає процесу вивчення системи рахунків та застосуванню її на 

практиці. 

Усі рахунки групуються за об’єктами відображення (активні, пасивні, 

активно-пасивні), рівнем узагальнення даних про господарську діяльність 

(синтетичні рахунки, субрахунки, аналітичні рахунки), за економічним 

змістом, призначенням та структурою. 

Групування рахунків за економічним змістом дає можливість встановити, які 

рахунки слід застосовувати для обліку певного об’єкта, тобто це дозволяє 



визначити систему рахунків, які необхідно використовувати на 

підприємствах тієї чи іншої галузі. Вона будується відповідно до 

класифікації об’єктів бухгалтерського обліку. 

За економічним змістом рахунки поділяють на три основні групи і одну 

доповнюючу: 

— рахунки господарських засобів (рахунки необоротних активів,

 запасів, коштів, розрахунків та інших активів); 

— рахунки господарських процесів (рахунки доходів і результатів діяльності, 

витрат діяльності, витрат за елементами); 

— рахунки джерел формування засобів (рахунки власного капіталу та 

забезпечень зобов’язань, рахунки довгострокових та поточних зобов’язань); 

— рахунки обліку операцій, які не відображені в балансі (позабалансові 

рахунки). 

Класифікація рахунків за економічним змістом дає змогу згрупувати рахунки 

залежно від того, що саме на них обліковується. 

За структурою і призначенням рахунки поділяються

 на основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні та 

позабалансові. 

Таке групування дозволяє визначити порядок обліку господарських операцій 

на рахунках, забезпечує можливість більш раціонального уявлення про 

показники діяльності підприємства. 

Основні рахунки у бухгалтерському обліку застосовуються перш за все для 

контролю за наявністю господарських засобів та джерел їх утворення, а 

також за їхніми змінами.  Об’єкти, які обліковуються на цих рахунках, є 

основою господарської діяльності, дають повне уявлення про майновий стан 

підприємства, тому вони і називаються основними. 

До основних рахунків відносяться: 

— інвентарні; 

— рахунки капіталу; 

— рахунки розрахунків. 

Інвентарні рахунки застосовують для обліку наявності та руху матеріальних 

цінностей і коштів. Головне їх призначення — контроль за наявністю 

господарських засобів підприємства. Рахунки цієї групи умовно поділяють 

на матеріальні та рахунки коштів. 

Матеріальні рахунки призначені для обліку наявності та руху основних 

засобів, товарно- матеріальних цінностей і контролю за їх збереженням. По 

відношенню до балансу вони є активними (рахунки № 10, 11, 20, 22, 26, 28). 

Рахунки коштів призначені для обліку грошових коштів. Вони також є 

активними (рахунки 

№ 30, 31, 33). 

Рахунки капіталу використовуються для обліку джерел утворення власних 

засобів. Вони є пасивними (рахунки № 40, 41, 42, 43). 

Рахунки розрахунків призначені для відображення дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 



Рахунки, на яких обліковується дебіторська заборгованість, є активними 

(рахунки 36, 37). Рахунки, на яких обліковується кредиторська 

заборгованість, є пасивними (рахунки № 50, 55, 51, 52, 53, 54, 60, 63, 66, 68). 

Окремі рахунки цієї групи є активно-пасивними (рахунки № 372, 64, 65, 377), 

на них одночасно обліковується дебіторська і кредиторська заборгованість. 

Ці рахунки можуть мати два залишки за дебетом (дебіторська заборгованість) 

і за кредитом (кредиторська заборгованість). 

Регулюючі рахунки призначені для уточнення оцінки господарських засобів 

і визначення реального розміру джерел утворення засобів. Дані рахунки 

поділяються на: 

— контрарні; 

— доповнюючі; 

— контрарно-доповнюючі. 

Контрарні регулюючі рахунки призначаються для зменшення оцінки засобів 

і джерел їх утворення. За будовою ці рахунки протилежні до рахунків, які 

вони зменшують. Так, якщо зменшується оцінка засобів, то самі вони є 

контрактивними, пасивними (рахунки № 131, 132, 133), якщо зменшується 

величина джерел утворення засобів, то контрарні рахунки відносяться до 

контрпасивних і є активними. 

Доповнюючі регулюючі рахунки збільшують оцінку засобів або джерел їх 

утворення. За будовою вони такі ж, як і рахунки, які вони доповнюють. 

Використовуються вони в аналітичному обліку. Наприклад, до суми 

транспортно-заготівельних витрат додається вартість придбаних матеріалів 

або сировини, таким чином визначається фактична собівартість матеріальних 

цінностей. Контрарно-доповнюючі рахунки поєднують в собі ознаки двох 

попередніх. Їх застосовують, 

як правило, в аналітичному обліку, зокрема в обліку готової продукції чи 

матеріалів. Якщо аналітичний облік окремих видів готової продукції 

проводять за плановою  собівартістю, окремо ведуть облік відхилень 

фактичної собівартості від планової. При цьому для того, щоб визначити 

фактичну собівартість готової продукції, треба суму відхилень додати або 

відняти від планової собівартості залежно від наявності перевитрат або 

економії засобів. 

Операційні рахунки призначені для відображення в обліку окремих  

господарських операцій і процесів, а саме для обліку витрат, доходів і 

результатів діяльності підприємства. 

Вони поділяються на: 

— розподільчі; 

— калькуляційні; 

— порівняльні; 

— транзитні. 

Розподільчі рахунки в свою чергу поділяються на збірно-розподільчі та 

бюджетно- розподільчі. 



Збірно-розподільчі призначені для збору і розподілу витрат між об’єктами в 

одному звітному періоді. Ці рахунки є номінальними активними і 

закриваються наприкінці звітного періоду і, таким чином, вони не мають 

сальдо (рахунки № 91, 92, 93, 94,). 

Бюджетно-розподільчі рахунки призначені для відображення витрат і їх 

розподілу між окремими звітними періодами. Це активний рахунок № 39 і 

пасивні рахунки № 47, 69). 

За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відображуються 

витрати, здійснені в даному періоді, але фактично вони відносяться до 

майбутнього періоду. За кредитом рахунка 39 витрати поступово списуються 

за настанням відповідного періоду. Даний рахунок може мати дебетове 

сальдо, яке означає нерозподілену суму витрат і відображується в ІІ розділі 

активу балансу. 

Калькуляційні рахунки призначаються для обліку витрат і визначення 

собівартості продукції, робіт і послуг. За будовою вони є активними (рахунки 

№ 23, 24, 25, 90). 

Порівняльні рахунки призначені для відображення окремих господарських 

операцій і процесів та результатів за ними. Ці рахунки є активно-пасивними. 

Результат від певної операції чи процесу визначається шляхом порівняння 

записів за звітний період за дебетом і кредитом цих рахунків. І на суму цього 

результату даний рахунок закривається (рахунок № 79 «Фінансові 

результати»). 

Транзитні рахунки використовуються тоді, коли є необхідність 

акумулювати певні однорідні активи з метою їх подальшого розподілення 

для забезпечення контролю і управління цими активами. 

До таких відносяться рахунки восьмого класу, на яких відображуються 

елементи витрат (рахунки № 80, 81, 82, 83, 84, 85). За цими рахунками немає 

початкового і кінцевого сальдо і вони в кінці звітного періоду закриваються. 

Фінансово-результативні рахунки використовуються для відображення 

фінансових результатів діяльності підприємства за певний період (рахунок 

№ 44). Цей рахунок активно- пасивний, оскільки результат може бути 

позитивним (прибуток) або негативним (збиток). 

Усі ці групи рахунків (основні, регулюючі, операційні та фінансово-

результативні) обліковують балансові об’єкти і мають назву балансові 

рахунки (1 – 6 класи) та накопичують доходи і витрати за період з подальшим 

визначенням фінансового результату діяльності, мають назву номінальні 

рахунки (7 – 9 класи). 

Позабалансові рахунки призначені для обліку об’єктів, які не є власністю 

підприємства, але перебувають у його користуванні. Для цих рахунків 

притаманна проста форма запису, тобто на них відсутній подвійний запис, і 

вони не кореспондують між собою і балансовими рахунками. Надходження 

таких об’єктів відображається за дебетом, а вибуття – за кредитом 

відповідного позабалансового рахунка. 

 



 

 

ЛЕКЦІЯ 4. 

Тема 4. Форми, оцінка ,документування в бухгалтерському обліку. 

 

Типи господарських операцій за їх впливом на структуру та валюту 

балансу. 
 

Поділ господарських операцій на типи має теоретичне і практичне значення, яке треба 

враховувати в процесі затвердження форми балансу, визначення його будови та змісту, 

використання для оцінки фінансового стану й платоспроможності підприємства. 
Чотири типи змін в балансі є сполучною ланкою, що з’єднує баланс із рахунками і наочно 

показує необхідність відображення кожної господарської операції на протилежних сторонах 
двох або кількох взаємодіючих рахунків. Той факт, що кожна господарська операція 

відображається двічі, автоматично збільшує пізнавальне та контрольне значення обліку. 

Процеси здійснення господарської діяльності складаються з окремих господарських 
операцій. Під їх впливом відбуваються різноманітні зміни у активах, зобов’язаннях та 
власному капіталі підприємства та їхніх структурах. 

Залежно від характеру цього впливу на баланс, господарські операції поділяються на 

4 типи. 

Для їх розгляду використаємо такі умовні позначення: 
А — актив балансу, П — пасив балансу, 

Z — загальна сума змін. 
Перший тип господарських операцій стосується тільки активу балансу, вносячи зміни у 

склад та розміщення необоротних і оборотних активів, витрат майбутніх періодів. При цьому 
валюта балансу не змінюється, охоплюючи нематеріальні активи, незавершене будівництво, 
основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську 
заборгованість, запаси, дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторську 
заборгованість за розрахунками, поточні фінансові інвестиції, кошти та їх еквіваленти, 
витрати майбутніх періодів. 

Приклад: на поточний рахунок надійшли гроші від дебітора в сумі 10 000 грн. 
Результат: сума коштів на поточному рахунку збільшилася на 10 000 грн; дебіторська 

заборгованість зменшилась на 10 000 грн. 
А+ Z – Z = П. 
Зміни відбуваються лише в структурі активу балансу (одна стаття збільшується, друга — 

зменшується), загальна сума (валюта балансу) активу залишається без змін. 
 
Другий тип господарських операцій стосується тільки пасиву балансу, вносячи зміни в 

склад та розміщення власного капіталу й зобов’язань. При цьому валюта балансу  не 
змінюється. 

Більшість господарських операцій другого типу веде до зміни статей балансу в межах 
одного розділу. 

Приклад: частину нерозподіленого прибутку використано для поповнення резервного 
капіталу в сумі 15 000 грн. 

Результат: сума нерозподіленого прибутку зменшилась на 15 000 грн.; сума резервного 

капіталу збільшилася на 15 000 грн. 
А = П + Z – Z. 
Зміни відбуваються лише в структурі пасиву балансу (одна стаття збільшується, друга — 

зменшується), загальна сума (валюта балансу) пасиву залишається без змін. 
Третій тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в бік збільшення, 

тобто валюта балансу за активом і пасивом збільшується на рівновеликі суми. 



Операції третього типу проводяться в порівняно значній кількості. Вони охоплюють 
різноманітні ситуації і процеси виробничої та фінансово-господарської діяльності 
підприємства і завжди перебувають у динаміці. 

Приклад: підприємство одержало об’єкт основних засобів на суму 20 000 грн. з 

відстрочкою платежу. 
Результат: основні засоби збільшилися на 20 000 грн.; заборгованість перед 

постачальником збільшилася на 20 000 грн. На цю ж суму збільшилась і валюта балансу. 
А + Z = П + Z. 
Відбулося збільшення статей активу і пасиву балансу. 
Четвертий тип господарських операцій впливає на актив і пасив балансу в бік 

зменшення, тобто валюта балансу одночасно зменшується на рівновеликі суми і за активом, і 
за пасивом. 

Приклад: з поточного рахунка у банку погашена заборгованість перед постачальником в 
сумі 30 000 грн. 

Результат: грошові кошти на поточному рахунку зменшилися на 30 000 грн., 
заборгованість перед постачальником зменшилася на 30 000 грн. На цю ж суму зменшилась і 
валюта балансу. 

А – Z = П – Z. 
Відбулося зменшення статей активу і пасиву балансу. 

Висновок: 
- кожна операція змінює не менше ніж дві статті балансу; 

- при будь-якому типі операцій рівність загального підсумку активу та пасиву не 

порушується. 

На кожному підприємстві, залежно від його галузевих особливостей та обсягів 
виробництва, щоденно здійснюється велика кількість господарських операцій. Якщо їх 
розглядати в цілому по підприємству, то операцій першого і третього типу відбувається 
близько 70%, причому кількість операцій обох цих типів є майже однаковою. Кількість 

операцій другого і четвертого типу теж майже однакова і в цілому на них припадає близько 
30% усіх операцій. 

Усі господарські операції, незалежно від типу, відображаються на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

 

Первинне спостереження, облікові документи, їх класифікація та 

обробка. 
Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спостереження за господарськими 

процесами і відображає його в документах, які складають на кожну господарську операцію. 

Будь-яка господарська діяльність відображається в бухгалтерському обліку способом 

суцільного і безперервного документування всіх господарських операцій, які здійснюють на 

підприємстві. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі 

змінами і доповненнями, та «Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку», затверджене наказом МФУ № 88 від 24 травня 1995 р. зі змінами і 

доповненнями, визначають порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському 

обліку та вимоги щодо складання документів. 

Відображення об’єктів обліку у первинних бухгалтерських документах називається 

документацією — сукупність офіційно визнаних, взаємопов’язаних та складених у 

визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або 

діяльність даного підприємства. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку — 

це спосіб суцільного та безперервного відображення господарських операцій за допомогою 

бухгалтерських документів. 

Документ — це безперечне письмове свідчення про здійснення господарської операції або 

письмове розпорядження на право її здійснення. Термін «документ» походить від 

латинського 



«documentum»   і  буквально   означає  свідоцтво,   доказ.   У  теорії   і  практиці під  
документом розуміють матеріальний носій, на якому зафіксована інформація за допомогою 
різних засобів і способів. 
Бухгалтерський документ — це документ певної форми і змісту, що містить інформацію про 
господарську операцію та юридично підтверджує факт її здійснення або розпорядження на 
право її проведення. 
Первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію; 
документ, створений у письмовій або електронній формі, що фіксує та підтверджує 
господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх 
проведення. Дані первинних бухгалтерських документів є основою первинної облікової 
інформації, а первинна документація — першим етапом облікового процесу. 
Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни 
майнового стану платника податків. 
Здійснення господарської операції, і власне її результат, підлягають відображенню в 
бухгалтерському обліку. 
Тому для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують 
фактичне здійснення господарських операцій. 
Зведений обліковий документ — це документ, складений на підставі декількох первинних 
документів для використання їх, для контролю та впорядкування оброблення даних. 
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних 
носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: 

⎯ назву документа (форми); 
⎯ дату і місце складання; 
⎯ назву підприємства, від імені якого складено документ; 
⎯ зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 
⎯ посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її 

оформлення; 
⎯ особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у 

здійсненні господарської операції. 
Залежно від характеру операцій і технології опрацювання облікової інформації до первинних 
документів можуть бути внесені й інші додаткові реквізити: ідентифікаційний код 
підприємства; номер документа; підстава для здійснення операцій; дані про документ, що 
засвідчує особу одержувача, тощо. 
Документи складаються на бланках типових форм, затверджених Державним комітетом 
статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами 
та відомствами України, або виготовлених самостійно бланках, які повинні обов’язково 
містити реквізити типових або спеціалізованих форм. 
Головною складовою документа є інформація. Інформація може бути недокументальною — 
не закріпленою, та документальною — закріпленою на відповідному носії (папері, магнітній 
стрічці, дискеті, лазерному диску тощо), який призначений для її зберігання та передавання в 
просторі та часі. 
Матеріальний об’єкт, спеціально призначений для запису, зберігання та передачі інформації, 
називають матеріальним носієм або носієм інформації. 
Вимоги до бухгалтерських документів згідно з Положенням: 

— документи можуть бути на паперових або машинних носіях; 
— записи повинні бути чіткими, без підчисток та помарок; 
— чорнила повинні бути довговічні; 
— виправлення завіряються особами, які підписали документ; 
— не дозволяються виправлення в касових та банківських документах; 
— документи складаються в момент здійснення господарської операції або відразу після неї; 
— у вільних рядках проставляється "Z"; 
— документи зберігаються в архіві. 

Документооборот — процес від складання документа до здавання його в архів. 



Законодавчо визначено строки зберігання різних бухгалтерських документів в архіві. 
Звичайно вони становлять 1—3 роки; найдовше зберігаються особові картки (75 років) та річні 
баланси (постійно). Відповідальність за організацію документообороту на підприємстві несе 
головний бухгалтер. 
Відповідальність за несвоєчасне складання документів та недостовірне відображення в них 
даних несуть особи, які склали чи підписали ці документи. 
Бухгалтерські документи, що використовуються для оформлення господарських операцій, на 
практиці класифікують за різними ознаками: 

- за ступенем узагальнення господарських операцій документи поділяються на: 
первинні і зведені. 
Первинні документи містять відомості про господарську операцію. Прикладом  первинних 
документів є прибуткові й видаткові касові ордери, накладні, приймальні квитанції, вимоги, 
наряди тощо. Зведені документи складають на підставі первинних  документів, вони 
узагальнюють господарські операції, які вже зафіксовані в первинних документах. Прикладом 
зведених документів є звіти касира, звіти про рух виробничих запасів, авансові звіти та ін. 
Застосування в обліку зведених  документів значно зменшує обсяг облікових записів на 
синтетичних та аналітичних рахунках; 

- за способом використання документи поділяють на разові та накопичувальні. 
Разові документи використовують для оформлення кожної господарської операції в момент її 
здійснення (вимоги, накладні, акти, чеки, касові ордери, приймальні квитанції тощо). 
Накопичувальні документи використовуються для відображення протягом тижня, декади, 
місяця однорідних господарських операцій відповідно до їх здійснення (лімітно-забірні 
картки, особисті картки працівників, бригадні наряди, відомості випуску готової продукції); 

- за місцем складання документи поділяють на внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні — це такі документи, які складають на самому підприємстві (вимоги, прибуткові 
ордери, звіти матеріально відповідальних осіб та ін.). Зовнішні — це такі документи, які 
надходять від інших підприємств і організацій (рахунки-фактури, платіжні вимоги, платіжні 
доручення тощо); 

- за призначенням бухгалтерські документи поділяються на розпорядчі, виконавчі (виправдні), 

бухгалтерського оформлення і комбіновані. 

До розпорядчих відносять документи, які містять розпорядження на здійснення певної 
господарської операції. До них належать накази, письмові розпорядження, доручення, чеки на 
одержання грошових коштів у банку тощо. Розпорядчі документи не підтверджують факту 
здійснення операцій, тому не можуть бути підставою для облікових записів. 
Виконавчими (виправдними) називають документи, які підтверджують факт здійснення 
господарської операції. Наприклад, виписки банку з поточного рахунка, прибутковий ордер, 
акти, квитанції, авансові звіти та ін. 
Документи бухгалтерського оформлення складаються працівниками бухгалтерії на підставі 
виконавчих та розпорядчих документів для підготовки облікових записів. До них належать 
бухгалтерські довідки, групувальні та розробні таблиці, відомості нарахування амортизації, 
розподілу загальновиробничих витрат, звітні калькуляції тощо. 
На практиці документи часто поєднують у собі ознаки всіх перелічених вище документів 
(розпорядчих, виконавчих і бухгалтерського оформлення), тому їх називають комбінованими. 
Прикладом комбінованих документів є прибуткові та видаткові касові ордери, акти на заміну 
матеріалів, лімітно-забірні картки, наряди на виконання робіт та ін.; 

- за кількістю позицій (записів) 
Суттєве значення має побудова первинних документів за кількістю позицій, тобто кількістю 
рядків. За цією ознакою документи поділяються на однорядкові (однопозиційні) та 

багаторядкові (багатопозиційні); 

- за технікою складання та опрацювання документи 
поділяються на документи, що складаються вручну, і документи, що складаються за 
допомогою ЕОМ. 
Після того як документи складено на місцях або прийнято від сторонніх організацій, вони 



потрапляють до бухгалтерії у порядку й строки, встановлені керівником підприємства. 
Документи, що надійшли до бухгалтерії, підлягають арифметичній перевірці, формальній та 
юридичній і за суттю, тобто з погляду законності й доцільності господарської операції. 
При цьому забороняється приймати до виконання та оформлення первинні документи за 
операціями, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання та 
використання активів і зобов’язань. Такі документи передаються безпосередньо головному 
бухгалтеру для прийняття відповідних рішень. Первинні документи можуть бути прийняті до 
обліку в тому разі, якщо вони складені за формою та підписані особою, на це уповноваженою. 
Прийняті документи підлягають перевірці перед рознесенням їхніх  даних на рахунки 
бухгалтерського обліку. Залежно від мети контролю первинних документів використовуються 
різні методичні прийоми їхньої перевірки: формальна, арифметична, експертна, логічна, 
економічна, нормативно-правова та інші. 
Після перевірки документи підлягають подальшому опрацюванню, тобто вони повинні пройти 
всі стадії обробки: 

1) групування документів полягає в об’єднанні однорідних за змістом первинних документів у 
групи і запису в групувальні відомості для визначення загального підсумку за кожною групою; 

2) таксування документів являє собою математичні дії — множення ціни на кількість, тобто 
отримання суми або оцінка господарської операції у грошовому вимірнику; 

3) контирування документів полягає в зазначенні кореспондуючих
 рахунків на первинних документах, тобто у проставлені на них бухгалтерської 
проводки; 

4) оформлені бухгалтерськими проводками документи використовуються для відоб- раження 
господарських операцій в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. 
 

                           Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які 
фіксують факти здійснення господарських операцій. 
Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на 
рахунках бухгалтерського обліку в облікових регістрах. 
Облікові регістри — це носії інформації встановленої форми і змісту, призначені для 
реєстрації, відображення, накопичення, групування й узагальнення господарських операцій, 
оформлених відповідними первинними документами, на рахунках бухгалтерського обліку. 
Записи господарських операцій у регістрах називаються обліковою реєстрацією. 
Для обліку та реєстрації господарських операцій підприємства застосовують різноманітні за 
формою, змістом, способом відображення і нагромадження інформації облікові регістри. 
Склад облікових регістрів залежить від прийнятої на підприємстві форми бухгалтерського 
обліку. 
У бухгалтерському обліку за зовнішнім виглядом використовують такі облікові регістри: 
книги, журнали, відомості, картки, машинограми, окремі листки. 
За характером записів облікові регістри поділяють на хронологічні, систематичні та 
комбіновані. 
Хронологічними називають такі облікові регістри, в яких записи здійснюють у календарній 
послідовності відповідно до часу здійснення і оформлення господарської операції 
(реєстраційний журнал операцій, касова книга тощо). 
Систематичні облікові регістри призначені для відображення у визначеній послідовності з 
певним групуванням однорідних за економічним змістом операцій на відповідних 
синтетичних і аналітичних рахунках (Головна книга, картки складського обліку та ін.). 
Комбіновані — це такі регістри, в яких поєднано хронологічні та систематичні записи (книга 
Журнал-Головна, журнали-ордери, відомості тощо). 
За обсягом змісту облікові регістри поділяються на регістри синтетичного, аналітичного 
обліку та комбіновані. 

У регістрах синтетичного обліку ведеться облік в узагальненому вигляді за 
синтетичними рахунками у грошовому вимірнику, аналітичного — за аналітичними, де 



інформацію подають у натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Регістром синтетичного 
обліку є Головна книга, реєстраційний журнал операцій, до регістрів аналітичного обліку 
належать картки, книги тощо. У комбінованих регістрах синтетичний та аналітичний облік 
поєднуються. До комбінованих регістрів можна віднести окремі журнали-ордери, відомості, 
машинограми. 
За своєю будовою (формою) облікові регістри розрізняються односторонні, двосторонні, 
багатографні та шахові. 
В односторонніх регістрах уся облікова інформація розміщена з однієї сторони (як правило, 
праворуч). Прикладом можуть бути усі типові картки аналітичного обліку. 
Двосторонні регістри складаються з двох частин: ліва призначена для обліку дебетових 
записів, права — для кредитових. 
До таких регістрів належить Головна книга. 
У багатографних регістрах одна із граф (найчастіше дебетова) поділена на кілька граф для 
деталізації записів. Прикладом такого регістру є картка аналітичного обліку витрат 
виробництва, в якій за дебетом рахунка «Виробництво» розшифровуються витрати, що 
списуються з багатьох інших рахунків. 
Шахові облікові регістри побудовані за принципом шахової дошки. Записи суми 
господарських операцій в таких регістрах роблять тільки один раз у клітинці на перетині 
стовпчика і рядка таблиці, що означає кредит одного рахунка та дебет іншого. Така будова 
значно скорочує кількість записів, оскільки подвійний запис здійснюється в один робочий 
прийом. Шахова форма є характерною ознакою журнально-ордерної форми бухгалтерського 
обліку. 
Порядок облікової реєстрації регламентується Законом України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні», Положенням про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів,  капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкцією про його 
застосування. 
У регістрах синтетичного та аналітичного обліку систематизується інформація, що міститься 
у прийнятих до обліку первинних документах. Дані аналітичних рахунків повинні бути 
тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. 
Облікові регістри повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвище і 
підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні. 
Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, 
в якому вони були здійснені. 
У разі складання та зберігання облікових регістрів на машинних носіях інформації 
підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їхні копії на паперових носіях на  вимоги 
інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних 
органів у межах їхніх повноважень, передбачених законами. 
Підприємство повинне вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому 
та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського 
обліку та забезпечувати їхнє належне зберігання протягом встановленого строку. 
Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і облікових регістрів та 
недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. 
Первинні документи та облікові регістри можуть бути вилучені у підприємства тільки за 
рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень. Посадова особа 
підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти 
копії документів, що вилучають. Обов’язковим є складання реєстру документів, що 
вилучаються, у порядку, встановленому законодавством. 
Форми бухгалтерського обліку — це певна система взаємопов’язаних облікових регістрів 
встановленої форми і змісту для відображення наявності та руху активів, капіталу, зобов’язань 
і процесів господарської діяльності, а також способів і технічних засобів запису операцій в 
облікових регістрах. 
Ознаками форм бухгалтерського обліку є: 



 
⎯ зовнішній вигляд і будова регістрів хронологічного і систематичного (синтетичного й 

аналітичного) обліку; 
⎯ взаємозв’язок облікових регістрів; 
⎯ способи і технічні засоби запису господарських операцій в облікові регістри. 

За час існування бухгалтерський облік пройшов довгий шлях розвитку і при цьому на кожному 
його етапі застосовувалися різні форми. Тому за цими формами можна простежити історію 
розвитку господарської діяльності й бухгалтерського обліку. 
Розвиток форм обліку прогресує на принципах послідовного вдосконалення староіталійської 
форми бухгалтерського обліку, яка була викладена у 1494 р. італійським вченим-математиком 
Лукою Пачоллі в роботі «Трактат про рахунки і записи», виданий у Венеції. Ця форма 
складалася із трьох книг: Пам’ятної книги (меморіалу), в якій фіксуються господарські 
операції на момент їхнього здійснення; Журналу, куди переносяться операції із Пам’ятної 
книги з позначенням кореспондуючих рахунків; Головної книги, куди щоденно записували з 
журналу господарські операції для систематизації за рахунками. На підставі Головної книги 
наприкінці звітного періоду складали баланс. 
Сучасними формами бухгалтерського обліку, що використовуються на підприємствах, 
установах і організаціях України, є: меморіально-ордерна, журнально-ордерна, спрощена, 
автоматизована (комп’ютерна). 
Суть меморіально-ордерної форми полягає в тому, що на підставі первинних документів 
складають меморіальні ордери, в яких вказують кореспонденцію рахунків за здійсненою 
операцією та її суму з обов’язковим посиланням на документ, що служить підставою для 
записів. Меморіальні ордери складають на спеціальних бланках або безпосередньо в 
документі, якщо на ньому відтворена форма ордера. 
Ця форма обліку передбачає подальшу реєстрацію меморіальних ордерів у реєстраційному 
журналі, де ведеться хронологічний облік господарських операцій. Аналітичний облік 
ведеться в регістрах аналітичного обліку, за даними яких складається оборотна відомість за 
аналітичними рахунками. 
Інформацію поточного синтетичного та аналітичного обліку періодично узагальнюють. 
Роблять це за допомогою оборотних відомостей. 
Узагальнення даних обліку починається з підрахунку оборотів та залишків за дебетом і 
кредитом з наступним обчисленням кінцевих сальдо синтетичних та аналітичних рахунків. 
Оборотні відомості є способом періодичного узагальнення даних поточного бухгалтерського 
обліку, засобом перевірки записів в обліку, а також засобом перевірки правильності складання 
балансу. 
Розрізняють два види оборотних відомостей: 

— за синтетичними рахунками; 
— за аналітичними рахунками. 

Розглянемо порядок складання оборотної відомості за синтетичними рахунками (табл. 8.1). 
Протягом звітного періоду на підприємстві відбулася низка господарських операцій, що 
вплинули на кінцеві залишки за статтями, а саме: одержано від постачальника малоцінні та 
швидкозношувані предмети на суму 2400 грн.; в касу надійшла готівка з поточного рахунку в 
банку в сумі 600 грн.; робітникам з каси видано 500 грн.; з поточного рахунку розрахувалися 
з постачальниками на суму 5000 грн. 

                        ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ЗА СИНТЕТИЧНИМИ РАХУНКАМИ



 
Таблиця 8.1 

Рахунки Сальдо на 

1 число 

місяця 

Обороти за 

місяць 

Сальдо на 

кінець періоду 

Д

-

т 

К

-

т 

Д

-

т 

К

-

т 

Д

-

т 

К

-

т 

1. Основні 

засоби 

         

30000 

   30000  

2. Виробничі 

запаси 

4000    4000  

3. МШП 1000  240

0 

 3400  

4. Каса 100  600 500 200  

5. Поточний 

рахунок 

8200   5600 2600  

6. Статутний капітал  32000    32000 

7. Нерозподілений 

прибуток 

 3000    3000 

8. Розрахунки з 

постачальниками 

 6000 5000 2400  3400 

9. Розрахунки з 

робітниками 

 2300 500   1800 

Разом 45300 45300 8500 8500 40200 40200 

 

Оборотна відомість характеризує кожен рахунок і показує сальдо на початок періоду, 

обороти за дебетом і кредитом за місяць і сальдо на кінець звітного  періоду. Характерною 

особливістю оборотної відомості є те, що вона містить три пари однакових підсумків: 

— початкових сальдо; 

— оборотів; 

— кінцевих сальдо. 

Тотожність підсумків початкових сальдо випливає з балансового методу. Збіг підсумків 

дебетових оборотів з підсумком кредитових оборотів рахунків випливають із застосування 

методу подвійного запису в бухгалтерському обліку. Рівність підсумків кінцевих сальдо за 

дебетом і кредитом рахунків випливає з двох попередніх рівностей. Якщо підсумок за 

дебетом усіх синтетичних рахунків не збігається з підсумками за кредитом рахунків, то це 

вказує на помилки у поточному бухгалтерському обліку, причинами яких можуть бути 

неправильні записи початкових сальдо на активних і пасивних рахунках. 

Таким чином, оборотна відомість за синтетичними рахунками дає можливість виявити у 

бухгалтерському обліку помилки, пов’язані з порушенням рівності підсумків. Крім 

оборотної відомості за синтетичними рахунками складають також оборотну відомість за 

аналітичними рахунками. 

Оборотні відомості характеризують величину і рух конкретних видів господарських 

засобів. Це дає можливість контролювати збереження і правильність витрачання 

матеріальних цінностей. 

Синтетичний облік ведеться у Головній книзі, на основі якої складається оборотна 

відомість за синтетичними рахунками, бухгалтерський баланс та інші звітні форми. 

На підприємствах і в організаціях, що мають невелику кількість синтетичних рахунків, 

може застосовуватись один із спрощених варіантів меморіально-ордерної форми обліку, 

який прийнято називати формою «Журнал-Головна». 

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку базується на застосуванні журналів- 

ордерів і відомостей аналітичного обліку, які є основними обліковими регістрами та 

основою обліку, охоплюють увесь процес господарської діяльності. Кожний регістр 

виконує певну функцію, а всі регістри тісно пов’язані між собою. За назвою основного 

облікового регістру названо і саму форму обліку. 



Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356 на виконання Програми 

реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів 

затверджені Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. 

Затверджені регістри розраховані на відображення документообороту невеликих і середніх 

підприємств. 

Основними обліковими регістрами за журнально-ордерною формою є журнали, відомості 

аналітичного обліку та Головна книга. Кожен із цих регістрів є своєрідним 

нагромаджуваним регістром, в якому накопичуються певні господарські операції у 

передбачених розрізах (за рахунками, статтями витрат тощо). 

Усі журнали-ордери мають контрольно-шахову форму і побудовані за кредитовим 

принципом, тобто рахунок, до якого ведеться даний журнал-ордер, кредитується із 

зазначенням в окремих графах рахунків, що дебетуються в кореспонденції з ним. 

У разі застосування журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку 

меморіальних ордерів не складають і реєстраційного журналу не ведуть, а кореспондуючі 

рахунки зазначають безпосередньо на самих документах. Господарські операції записують 

безпосередньо до відповідного журналу у хронологічному порядку в міру надходження 

виправдних документів. Якщо за операціями є значна кількість документів, їхні дані 

попередньо  групують у допоміжних відомостях, місячні підсумки яких переносять потім 

до відповідних журналів-ордерів. Підсумки журналів-ордерів переносяться до Головної 

книги, побудованої на відміну від журналів-ордерів, за дебетовою ознакою, в якій 

знаходяться кінцеві залишки за всіма рахунками, необхідні для складання балансу за 

звітний період. 

Журнально-ордерна форма є оптимальною паперовою формою обліку. 

Журнали відкриваються за кредитом низки бухгалтерських рахунків (наприклад журнал 1 

— за кредитом рахунків 30, 31, 33, журнал 2 — за кредитом рахунків 50, 60). 

У випадках, коли потрібну аналітичну інформацію за об’єктами обліку на окремих 

рахунках (запасів, витрат, доходів тощо) безпосередньо у журналах відобразити 

неможливо, то попередньо дані первинних документів у потрібному аналітичному розрізі 

групуються (накопичуються) у допоміжних відомостях (аркушах — розшифровках), з яких 

підсумки записуються до журналів. 

Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку 

на останнє число місяця. 

Господарські операції відображаються в облікових регістрах під час надходження 

первинних документів або підсумками за місяць, залежно від характеру і змісту операцій. 

Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за 

формою і змістом. 

Підсумкові записи в журналах звіряються з даними первинних документів, які були 

підставою для записів, та з відомостями. 

На документах, дані яких включені до облікових регістрів, зазначають номери відповідних 

облікових регістрів і порядкові номери записів у них (номер рядка). За документами, дані 

яких відображені в облікових регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису 

вказують на окремому аркуші, який додається до зброшурованих документів. 

В облікових регістрах, показники яких переносять до Головної книги або до інших 

облікових регістрів, роблять позначку про це у відповідному рядку регістру. 

Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки 

правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності. До Головної 

книги заносяться із журналів підсумки оборотів із кредиту рахунків. 

Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у 

Головній книзі відводять окрему сторінку. Для перевірки правильності складання 

облікових регістрів застосовують оборотну відомість за рахунками бухгалтерського обліку, 

яка складається з даних оборотів на рахунках Головної книги після занесення до неї 

оборотів із усіх журналів. Обороти за дебетом і кредитом рахунків мають бути рівними. 



Інформація облікових регістрів використовується для складання фінансової звітності. 

Необхідність прийняття Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку визначалась впровадженням Національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

Невеликі підприємства України також можуть використовувати спрощену форму ведення 

бухгалтерського обліку, яка може застосовуватися: 

— за простою формою бухгалтерського обліку без використання регістрів обліку майна 

малого підприємства; 

— за формою обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства. 

У разі запровадження автоматизованої (комп’ютерної) форми бухгалтерського обліку 

здійснюється інтеграція обліку на підставі одноразового введення і багаторазового 

використання первинної інформації, а також програмне групування дебетових і кредитових 

оборотів на рахунках на підставі принципу подвійного запису; проводиться автоматизація 

логічних операцій бухгалтерського обліку; розв’язуються задачі бухгалтерського обліку у 

двох режимах — регламентному і запитовому (діалоговому); вихідну інформацію 

одержують у вигляді машинограм (друкованих облікових регістрів) і відеограм, а також є 

можливість розшифровки результативних показників за запитами користувачів. 

    Впровадження в обліковий процес комп’ютерної техніки зумовило заміну паперових 

носіїв інформації технічними з наданням їм відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік  і фінансову звітність» та «Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку» юридичної сили. 

 

ЛЕКЦІЯ 5. 

Тема 5. Інвентаризація і звітність як елементи методу бухгалтерського 

обліку 

 

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку, її види та 

значення 

Документування господарських операцій, їх подвійний запис на рахунках 

бухгалтерського обліку не можуть врахувати всього реального руху активів і 

зобов’язань. Є такі процеси і явища, що не піддаються повсякденній обліковій 

реєстрації і документуванню в момент їх здійснення. Це так звані природні 

втрати за деякими видами ресурсів, а також наслідки помилок, допущених під 

час їх приймання та відпуску, записів в облікових регістрах, а також через 

зловживання. 

Способом бухгалтерського обліку, за допомогою якого можна виявити й  

врахувати  те, чого не можна взяти на облік при щоденній документації 

господарських процесів і явищ, є інвентаризація. 

Отже, інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку є 

способом виявлення з наступним обліком ресурсів (активів підприємства) і 

джерел їх фінансування, які  не піддаються документальному оформленню, 

для забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

Інвентаризація — це перевірка і документальне підтвердження наявності та 

стану, оцінки активів та зобов’язань підприємства. Інвентаризація є одним з 



елементів бухгалтерського обліку і відіграє роль обов’язкового доповнення до 

поточної документації господарських операцій всіх підприємств. 

У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

відмічено,  що інвентаризація проводиться з метою забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно- матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 

розрахунків № 69 (наказ МФУ від 11 серпня 1994 р. із змінами), що 

встановлює єдині для всіх суб’єктів господарювання правила проведення 

інвентаризації, регламентує порядок і строки проведення інвентаризації, 

основними завданнями інвентаризації є: 

- виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, 

товарно- матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових 

документів, а також  обсягів незавершеного виробництва в натурі; 

- установлення надлишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення 

фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку; 

- виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою 

первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей 

та нематеріальних активів, що не використовуються; 

- перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових 

цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів; 

- перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і 

фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та 

інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і 

кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх 

періодів, резервів наступних витрат і платежів. 

Згідно з цією Інструкцією, відповідальність за організацію інвентаризації несе 

керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її 

проведення у стислі строки, визначити об’єкти, кількість і строки проведення 

інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим. 

Головний бухгалтер або особа, юридична чи фізична, відповідальна за ведення 

бухгалтерського обліку, має забезпечити дотримання норм законодавства та 

правил її проведення. Матеріали інвентаризації і рішення інвентаризаційної 

комісії щодо регулювання розходжень затверджуються керівником 

підприємства із включенням результатів у звіт за період, в якому закінчена 

інвентаризація, а також у річний звіт, та викладаються у примітках до 

фінансової звітності. 

Залежно від повноти охоплення перевіркою ресурсів розрізняють повну та 

часткову інвентаризацію. 

Повна інвентаризація охоплює всі ресурси підприємства та їх джерела; 

часткова — окремі їх види та групи (наприклад, товари, пальне, транспортні 

засоби, готівку в касі тощо). 



За часом проведення інвентаризація може бути місячною, квартальною, 

піврічною та річною. 

За характером інвентаризації бувають планові та позапланові (раптові). 

Планові інвентаризації передбачаються планом проведення інвентаризацій, 

який складається на початку року і затверджується керівництвом. Позапланові 

(раптові) наперед не плануються, а проводяться в міру потреби за 

розпорядженням керівництва, за вимогою перевіряючого органу, у випадках 

стихійного лиха, крадіжки, пожежі, аварії тощо. 

Інвентаризація здійснюється постійно діючою інвентаризаційною комісією, 

склад якої затверджує керівник підприємства. 

Випадки, коли проведення інвентаризації є обов’язковим: 

⎯ при реорганізації підприємства і зміні форми власності; 

⎯ перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не раніше 1 жовтня; 

⎯ при зміні матеріально-відповідальних осіб; 

⎯ при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псуванні цінностей; 

⎯ на вимогу судово-слідчих органів; 

⎯ у разі аварій, пожежі, стихійного лиха; 

⎯ у разі переоцінки товарно-матеріальних цінностей; 

⎯ при ліквідації підприємства. 

На кожному підприємстві для проведення інвентаризації створюється 

постійно діюча інвентаризаційна комісія в такому складі: голова — керівник 

(заступник керівника) підприємства і члени комісії — головний бухгалтер, 

представники окремих структурних підрозділів, провідні фахівці тощо. Ця 

комісія відповідає за своєчасну і  якісну інвентаризацію. На місцях зберігання 

виробничих запасів за потребою створюються робочі інвентаризаційні комісії, 

які повинні під керівництвом центральної комісії забезпечити безпосереднє 

проведення інвентаризацій: у присутності матеріально-відповідальної особи 

виявити і підрахувати зважуванням, обмірюванням або перерахуванням 

фактичну наявність усіх цінностей. Одержані дані заносять в інвентаризаційні 

описи, які складають у двох примірниках. Описи складають окремо за кожною 

матеріально- відповідальною особою і за місцем зберігання цінностей. Після 

закінчення інвентаризації описи підписують усі члени комісії та матеріально-

відповідальна особа. 

Один примірник опису передається до бухгалтерії, другий залишається у 

матеріально- відповідальної особи. Описи, що надійшли до бухгалтерії, 

використовують для виведення результату інвентаризації: в 

інвентаризаційному описі поряд із даними про фактичну наявність 

проставляють кількісні та вартісні показники цінностей за даними 

бухгалтерського обліку. 

Остаточні результати проведеної інвентаризації можна визначити лише за 

порівняльними відомостями. У них відображаються усі позиції, де виникли 

відхилення від облікових даних. До складання порівняльної відомості 

бухгалтерія має ретельно перевірити правильність усіх записів у рахунках. 



Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність порівняльних відомостей,  

з’ясовує причини виникнення надлишків, нестач, пересортиці, встановлює 

винних.  Причини виникнення різниць ретельно з’ясовуються, уточнюються 

на підставі письмових пояснень матеріально-відповідальної особи. Свої 

висновки та пропозиції  щодо  регулювання  різниці  між фактичними даними 

інвентаризації та показниками обліку комісія фіксує в протоколі. Протокол 

надається на затвердження керівнику підприємства, який  приймає  остаточне 

рішення про порядок урегулювання розбіжностей. 

Результати інвентаризації відображаються в обліку в такому порядку: 

виявлені надлишки оприбутковують і зараховують на доходи підприємства; 

вартість нестачі, псування або інших втрат у межах норм списується на 

витрати діяльності підприємства, а в сумах, що перевищують ці норми, — на 

винних осіб; якщо винних не встановлено, суму нестачі відносять також на 

витрати звітного періоду. 

Результати інвентаризації відображаються у бухгалтерському обліку в 10-

денний строк і включаються до звіту за той період, в якому була закінчена 

інвентаризація. 

 

Організація бухгалтерського фінансового обліку. 

 

Лекція 6. 

Тема 6. Визнання класифікація та оцінка необоротних активів 

підприємства. 

Для забезпечення діяльності підприємств та високоякісного виконання робіт, 

надання послуг необхідна забезпеченість засобами праці - необоротними 

активами. 

Необоротні активи - це сукупність матеріально-речових і нематеріальних 

цінностей та об’єктів, які належать установі, забезпечують її функціонування 

і мають очікуваний термін корисної дії чи експлуатації понад один рік. 

Термін корисної експлуатації встановлюється міністерством за відомчою 

підпорядкованістю або (якщо нормативні документи відсутні) самостійно 

підприємством при придбанні об’єкта. При встановленні терміну корисної 

експлуатації необхідно враховувати очікуване використання активу, 

очікуваний фізичний знос, а також інформацію приведену в паспорті чи 

довідкових даних. 

Відповідно до Інструкції № 30 у складі необоротних активів обліковуються: 

земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, 

передавальні пристрої, робочі і силові машини і обладнання, транспортні 

засоби, інструменти, прилади, інвентар, обчислювальна техніка, робоча та 

продуктивна худоба, багаторічні насадження, музейні цінності, експонати 

зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддя лову, спеціальні інструменти 

та спеціальне пристосування, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові 

нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали 

довготривалого використання з науковою метою, авторські та суміжні з ними 



права, права користування природними ресурсами, майном, об’єкти 

промислової власності, інші матеріальні та нематеріальні активів 

довготривалого використання. 

З метою бухгалтерського обліку необоротні активи поділяються на три групи: 

1. Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання (експлуатації) яких більше одного  року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік); обліковуються на рахунку 10 

«Основні засоби», до складу якого входять рахунки другого порядку: земельні 

ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом, будівлі, споруди та передавальні пристрої, машини та 

обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), 

тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби. 

У пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу наведено термін основні 

засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 

користування ділянок  надр (крім вартості землі, незавершених капітальних 

інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і 

архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 

гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що 

призначаються платником податку для використання у господарській 

діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і 

поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення 

в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він 

довший за рік). 

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» у бухгалтерському обліку 

використовуються наступні способи оцінки основних засобів: 

- Первісна вартість — історична (фактична) собівартість основних засобів у 

сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених 

(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. 

Первісна вартість включає: 

• суми, сплачені згідно з договором постачальнику (продавцю); 

• суми, сплачені організаціям за здійснення робіт за договорами будівельного 

підряду та іншими договорами; 

• суми, сплачені організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, 

пов’язані з придбанням (створенням) основних засобів; 

• реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, здійснені у зв’язку з 

придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; 

• сплачені мито, податки та інші платежі, пов’язані з придбанням (створенням) 

основних засобів, що не відшкодовуються підприємству; 

• винагороди, сплачені посередницькій організації, через яку було придбано 

об’єкт основних засобів; 



• витрати з страхування ризиків, пов’язаних із доставкою основних засобів; 

• витрати на установку, монтаж, настройку та налагодження основних засобів; 

• інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням (створенням) основних 

засобів та приведенням їх у робочий стан. 

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх 

справедливій вартості на дату отримання. 

Первісна вартість основних засобів, що внесені до статутного капіталу 

підприємства, визнається як справедлива вартість, погоджена засновниками. 

Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний 

об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об’єкта основних засобів. 

Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу 

вартість, то первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін 

на подібний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта із включенням 

різниці до витрат звітного періоду. 

Первісна вартість об’єкта основних засобів, переданого в обмін (або частковий 

обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого 

об’єкта основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів 

чи їхніх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. 

- Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін 

активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, 

зацікавленими та незалежними сторонами. 

- Залишкова вартість – цe різниця мiж первісною (переоціненою) вартістю 

необоротного aктиву тa сумою йогo накопиченої амортизації (зносу). 

- Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки. 

- Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку  

підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних 

активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 

вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією). 

Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, 

протягом якого необоротні активи будуть використовуватися 

підприємством/установою або з їх використанням буде виготовлено 

(виконано) очікуваний підприємством/установою обсяг продукції (робіт, 

послуг). 

2. Інші необоротні матеріальні активи - усі інші необоротні активи, що мають 

матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів; обліковуються 

на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», до складу якого входять 

рахунки другого порядку: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні 

матеріальні активи (швидкозношувані предмети, спецодяг і взуття, постільна 

білизна), тимчасові (нетитульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, 

предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи. 

Підприємства можуть самостійно установлювати вартісні ознаки предметів, 

що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. 

3. Нематеріальні активи - немонетарні активи, які не мають матеріальної 

форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та 



утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше 

одного року (або одного операційного циклу, якщо він 

перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи 

надання в оренду іншим особам; обліковуються на рахунку 12 «Нематеріальні 

активи». 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності 

визначає П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта 

за такими групами: 

⎯ права користування природними ресурсами (права користування надрами, 

іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою 

інформацією про природне середовище); 

⎯ права користування майном (право користування земельною ділянкою, право 

користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); 

⎯ права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові 

назви тощо); 

⎯ права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від 

недобросовісної конкуренції тощо); 

⎯ авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, 

програми для ЕОМ, бази даних тощо); 

⎯ гудвіл (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій 

вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату 

придбання); 

⎯ інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання 

економічних та інших привілеїв тощо). 

Облік надходження основних засобів 

Надходження основних засобів здійснюється в результаті: 

1) придбання за плату; 

2) будівництва (підрядним і господарським способами); 

3) внесення засновниками до статутного капіталу; 

4) безоплатного одержання; 

5) отримання в обмін на неподібні об’єкти. 

При передачі кожного об’єкта основних засобів в експлуатацію комісією, яка 

створена за наказом керівника підприємства і здійснює приймання об’єкта, 

складається Акт приймання пе- редачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів (Ф № 03-1). В цьому документі вказується первісна вартість об’єкта, 

місце експлуатації, його відповідність технічним умовам. 

Кожному об’єкту надається інвентарний номер, який наноситься на об’єкт і в 

подальшому проставляється у всіх документах, на підставі яких відбувається 

внутрішнє переміщення об’єк- та, або його вибуття, а також в інвентарній 

картці (Ф № 03-6). 



Інвентарна картка — регістр аналітичного обліку основних засобів. У ній 

містяться такі дані: інвентарний номер, назва об’єкта, коротка технічна 

характеристика, місце експлуатації, дата введення в експлуатацію, рік випуску 

або будівництва, норма амортизації, дата вибуття з експлуатації, відомості про 

переоцінку, реконструкцію, модернізацію об’єкта та інші. 

Придбання об’єктів основних засобів за плату, а також їхнє будівництво, 

являють собою капітальні інвестиції підприємства, для обліку яких 

призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції», за дебетом якого 

обліковуються витрати на придбання або створення матеріальних та 

нематеріальних необоротних активів, за кредитом - введення в дію, прийняття 

в експлуата-  цію придбаних або створених активів. 

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки: 151 «Капітальне 

будівництво» 

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 

153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів» 154 «Придбання 

(створення) нематеріальних активів» 

155 «Формування основного стада». 

Облік надходження основних засобів відображається наступними записами: 

1) придбання за плату (табл.13.1); 
2) будівництво підрядним способом (табл. 13.2) і господарським способом (табл.13.3); 

3) внесення засновниками до статутного капіталу (табл.13.4); 

4) безоплатного одержання (табл.13.5); 
5) отримання в обмін на неподібні об’єкти (табл. 13.6). 

Таблиця 13.1 

Придбання об’єкта основних засобів за плату 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

Сум

а, 

тис.г

рн 

1
. 

Відображена заборгованість за
 отриманими рахунками 
постачальника об’єкта основних засобів за 
договірною ціною 120 тис.грн., у т.ч. ПДВ 

152 631 100 

Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну 
об’єкта 

641 631 20 

2
. 

Відображена заборгованість за

 консультаційні, інформаційні, 

посередницькі витрати, пов’язані з 
придбанням основних засобів 3 тис.грн., у т.ч. 
ПДВ 

152 685 2,5 

Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну 
послуг. 

641 685 0,5 

3
. 

Введено в експлуатацію за актом приймання- 
передачі придбаний об’єкт 

10 152 102,5 

 

Таблиця 13.2 

Будівництво об’єктів основних засобів підрядним способом 
№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

Сум

а, 

тис.г

рн 



1
. 

Відображена заборгованість за проектні, 

будівельно- монтажні роботи за рахунками 

підрядчиків в сумі 180 
тис.грн., у т.ч. ПДВ 

152 631 150 

Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну 
об’єкта 

641 631 30 

2
. 

Одержане фінансування на будівництво із 

зовнішніх джерел (бюджет,

 позабюджетні та

 міжгалузеві 
фонди). 

311 48 180 

3
. 

Використання коштів цільового фінансування 
для 
розрахунків з підрядчиками. 

631 311 180 

4
. 

Списання суми цільового фінансування на 

доходи майбутніх періодів 

48 69 180 

5
. 

Введено в експлуатацію за актом приймання-
передачі 
збудований об’єкт. 

10 152 150 

 

Таблиця 13.3 

Будівництво об’єктів основних засобів господарським способом 
№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ

 К

Т 

Сум

а, 

тис.г

рн 

1
. 

Списані будівельні матеріали,
 витрачені на 
будівництво об’єкта. 

152 205 100 

2
. 

Нарахована заробітна плата будівельним 
робітникам. 

152 661 60 

3

. 

Здійснено відрахування на соціальні заходи 

(згідно 
діючого законодавства) 

152 65 13,2 

4
. 

Списання витрат ремонтно-будівельного цеху 
по 
закінченому об’єкту. 

152 23 10 

5

. 
Введений в експлуатацію за актом завершений 
об’єкт капітального будівництва. 

10 152 183,2 

 

Таблиця 13.4 

Облік внесків засновників до статутного капіталу основними засобами 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ

 К

Т 

Сум

а, 

тис.г

рн 

1
. 

Відображено розмір внеску за вартістю, що 
вказана в 

46 40 100 

 установчих документах.    

2

. 

Одержані та введені в експлуатацію прийняті за 

актом 
від засновників основні засоби. 

10 46 100 

3
. 

Відображена заборгованість за транспортні 
послуги і монтаж об’єктів, внесених 

замовниками до статутного 
капіталу. 

152 685 2,5 

Нараховано ПДВ на вартість транспортних 
послуг і 
монтажу. 

641 685 0,5 



4
. 

Списана і включена до первісної вартості 
внесених 
об’єктів вартість транспортних послуг і 
монтажу. 

10 152 2,5 

 

 
Облік безоплатного одержання основних 

засобів 

Таблиця 

13.5 

 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

Сум

а, 

тис.г

рн 

1
. 

Відображена вартість безоплатно одержаних 
основних 
засобів. 

10 424 100 

2
. 

Відображена заборгованість за транспортні 
послуги і 
монтаж безоплатно одержаних основних 
засобів. 

152 685 2,5 

Нараховано ПДВ на вартість транспортних 
послуг і 
монтажу безоплатно одержаних основних 
засобів 

641 685 0,5 

3
. 

Списана і включена до первісної вартості 
безоплатно 

одержаних об’єктів вартість транспортних 

послуг і монтажу. 

10 152 2,5 

 

 
       Облік отримання основних засобів в обмін на неподібні 

об’єкти 

Таблиця 

13.6 



 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

Сум

а, 

тис.г

рн 

1
. 

Одержані основні засоби в обмін на
 готову 
продукцію. 

152 701 100 

2

. 

Передані за актом в експлуатацію одержані 

основні 
засоби. 

10 152 100 

3
. 

Відвантажена готова продукція. 901 26 99 

                                 

                                          Нарахування та облік амортизації 

 

            Згідно п. 4 П(С)БО 7, амортизація – систематичний розподіл 

вартості, яка  амортизується, необоротних активів протягом строку їх 

корисного використання (експлуатації). 

При цьому вартість, яка амортизується, — це первісна або переоцінена 

вартість необоротних активів, зменшена на ліквідаційну вартість. У  свою  

чергу, ліквідаційна  вартість є сумою коштів або вартістю інших активів, яку 

підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів 

після закінчення строку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, 

пов’язаних з продажем (ліквідацією). 

Строку корисного використання – це очікуваний період часу, протягом 

якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх 

використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг 

продукції (робіт, послуг). 

Ліквідаційну     вартість     і     строк     корисного     використання      

підприємство встановлює самостійно та фіксує в наказі по підприємству при 

визнанні об’єкта основних засобів активом (при зарахуванні на баланс). 

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) основних 

засобів слід враховувати: 

— очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його 

потужності або продуктивності; 

— фізичний і моральний знос, що передбачається; 

— правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші 

фактори (п.24 П(С)БО 7). 

У табл. 13.7 наведена класифікація груп основних засобів та інших 

необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації, згідно 

пп. 138.3.3 Податкового кодексу: 

Таблиця 13.7 
 

Групи 

Мінімально

 допустимі 
строки корисного 

використання, років 

група 1 – земельні ділянки - 

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом 

15 

група 3 – будівлі, 20 



споруди, 15 

Передавальні пристрої 10 

група 4 – машини та обладнання 5 

з них:  

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного 

оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку 

інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, 
витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які 

визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, 

комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела 

безперебійного 
живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, 

телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких 

перевищує 2500 гривень 

2 

група 5 – транспортні засоби 5 

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 

група 7 – тварини 6 

група 8 – багаторічні насадження 10 

група 9 – інші основні засоби 12 

група 10 – бібліотечні фонди – 

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи – 

група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5 

група 13 – природні ресурси – 

група 14 – інвентарна тара 6 

група 15 – предмети прокату 5 

група 16 – довгострокові біологічні активи 7 

 

Згідно Податкового кодексу нарахування амортизації здійснюється протягом 

строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється 

наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні 

на баланс), але не менше ніж визначено, і призупиняється на період його виводу 

з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, 

консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення 

таких основних засобів з експлуатації).Отже, порядок документального 

оформлення придбання та вибуття (списання) основних засобів залишився 

незмінним. Тільки керівник підприємства приймає рішення про виведення 

основних засобів з експлуатації на період реконструкції, модернізації, добудови, 

дообладнання, консервації та інших причин на підставі умов проведення цих 

робіт та виходячи із можливості експлуатації активу та безпеки працівників. 

Об’єктом амортизації є основні засоби, крім землі та природних ресурсів. 

 
Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку 

корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку 

корисного використання, за одним з методів (рекомендовані П(С)БО 7): 

⎯ за прямолінійним методом річна сума амортизації визначається діленням 

вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкту 

основних засобів; 

⎯ за методом прискореного зменшення залишкової вартості річна сума 

амортизації розраховується як добуток залишкової вартості на початок звітного року 

та норми амортизації, обчисленої, виходячи з очікуваного періоду часу, 

використання об’єкта основних засобів, яка подвоюється; 



⎯ за кумулятивним методом річна сума амортизації визначається як добуток 

вартості об’єкта, який амортизується, та кумулятивного коефіцієнта: 
К ількість років, що залишились до кінця 

Кумулят
ивний 

=
 

коефіцієнт 

очікуваного періоду використання 
;
 

С ума чисел років корисного використання 

 

⎯ за виробничим методом річна сума амортизації визначається як добуток фактичного 
річного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації: 

 

Вироб
нича 

став
ка = 

Вартість об’єкта, який амортизуєт ься 
 

 

амортизаці ї Загальний обсяг продукції, який підприємст во очікує виробити даним 
об’єктом 



⎯ за методом зменшення залишкової вартості річна сума амортизації 

визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або 

первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. 

Річна норма амортизації обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня 

ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення 

ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість. 

Метод амортизації об’єкта переглядається, якщо змінюються очікувані способи 

отримування економічних вигод від його використання. Амортизація за новим методом 

починає нараховуватись, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни методу 

амортизації. 
Особливості нарахування амортизації: 

• починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів 

визнано активом; 

• припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта з 

основних засобів; 
• призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови (дообладнання) 

та консервації об’єкта основних засобів. 

Витрати від зменшення корисності об’єкта включаються до складу витрат звітного 

року. Вони накопичуються протягом строку корисного використання і відображаються в 

балансі у складі зносу основних засобів. 

Накопичені за попередні періоди втрати від зменшення корисності об’єкта повністю 

або частково сторнуються в тому звітному періоді, в якому зникли причини зменшення 

корисності об’єкта основних засобів. 

Зменшення корисності — втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової 

вартості над сумою очікуваного відшкодування. 

Амортизація малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів може 

нарахуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі  50 %  вартості об’єктів,  

які амортизуються, та решта 50 % вартості — у місяці їх вилучення з активів (списання 

з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому  місяці  

використання  об’єкта 100 % його вартості. 
Для накопичення інформації про амортизовану вартість необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів, що підлягають амортизації, передбачено у Плані рахунків 
рахунок 13 
«Знос необоротних активів», за кредетом якого відображається нарахування амортизації, 

а за дебетом – зменшення амортизації необоротних активів. 
Рахунок 13 «Знос необоротних активів» має такі субрахунки: 

131 «Знос основних засобів» 

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» 133 «Знос нематеріальних 
активів» 

Кореспонденція рахунків з нарахування амортизації основних засобів наведена у 

табл. 13.8 і табл. 13.9. 
Таблиця 13.8 

Облік амортизації основних засобів (для підприємств, 

що не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами») 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

Сума, 

тис.грн 

1

. 

Нарахована амортизація основних засобів виробничого 

призначення 

23 131 10 

2

. 

Нарахована амортизація 

загальновиробничого призначення 

осн

овн

их 

зас

обі

в 

91 131 5 



3

. 

Нарахована амортизація 

загальногосподарського значення. 

осн

овн

их 

засобів 

при- 

92 131 6 

4

. 

Нарахована амортизація основних засобів, що забезпечують 

збут. 

93 131 4 

5

. 

Нарахована амортизація основних засобів, що 

використовуються для досліджень і розробок. 

941 131 3 

6

. 

Нарахована амортизація основних засобів ЖКГ і соціальної 

сфери. 

949 131 7 

 

Таблиця 13.9 

Облік амортизації основних засобів (для підприємств, 

що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами» 

 

№ Зміст господарської 

операції 
Корреспонденція рахунків ДТ КТ Сума, 

тис.грн 

1

. 

Нарахована амортизація основних засобів. 83 131 35 

 

 

 

Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів 
 

Для відображення в обліку підприємства витрат, пов’язаних з ремонтом та 

поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) 

об’єктів основних засобів слід застосовувати П(С)БО 7 «Основні засоби» та Методичні 

рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 

30.09.2003 № 561. Так, згідно з пунктами 14, 15 П(С)БО 7, розподіляють ремонти основних 

засобів на їх поліпшення (капітальний ремонт) та підтримання в робочому стані (поточний 

ремонт). 
Поліпшення основних засобів відбувається в результаті: 
• модернізації; 

• модифікації; 

• добудови; 

• дообладнання; 
• реконструкції. 

Витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів, являють собою за 

економічним змістом капітальні інвестиції і призводять до збільшення 

первісної вартості основних засобів. Метою поліпшення, капітального 

ремонту є збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від 

використання основних засобів. 

У табл. 13.10 відображена кореспонденція рахунків з обліку витрат на 

поліпшення основних засобів. 

Таблиця 
13.10 

Облік витрат на реконструкцію та модернізацію основних засобів 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків ДТ

 КТ 

Сума, тис.грн 



1

. 

Відображена заборгованість

 підрядчикам за 

реконструкцію, модернізацію та дообладнання 

об’єктів основних засобів. 

15 631 30 

Нараховано ПДВ на вартість прийнятих за актом 

робіт. 

641 631 63 

2

. 

Списані витрати з реконструкції,

 модернізації та 

дообладнання на збільшення балансової вартості 

основних засобів. 

10 15 30 

 

Витрати, що здійснюються для підтримання основних засобів у робочому 

стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, налагодження 

тощо), вважаються поточним ремонтом і включаються до складу витрат звітного 

періоду, у якому вони здійснюються. Метою поточного ремонту основних 

засобів є одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від 

їх використання. 

Нижче наведена кореспонденція рахунків при обслуговуванні та ремонті 

основних засобів різними способами (табл. 13.11, табл. 13.12), де кредит рахунка 

23 «Виробництво», субрахунки відповідного цеху допоміжного виробництва — 

ремонтно-будівельного або ремонтно- механічного; і кредит рахунка 63 

«Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» 

Таблиця 

13.11 

Кореспонденція рахунків при обслуговуванні та ремонті основних засобів 

господарським способом 

 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків 
ДТ КТ 

Су

ма, 

тис.

грн 

1

. 

Здійснені витрати на обслуговування та ремонт 

основних 
засобів виробничого призначення. 

23 91 10 

2
. 

Здійснені витрати на обслуговування та ремонт 
основних 
засобів загальновиробничого призначення. 

91 23 5 

3
. 

Здійснені витрати на обслуговування та ремонт 
основних 
засобів загальногосподарського призначення. 

92 23 6 

4
. 

Здійснені витрати на обслуговування та ремонт 
основних 
засобів, що забезпечують збут. 

93 23 4 

5

. 

Здійснені витрати на обслуговування та ремонт 

основних 
засобів, що використовуються для досліджень і 

941 23 3 



розробок. 

6
. 

Здійснені витрати на обслуговування та ремонт 
основних 
засобів ЖКГ і соціальної сфери. 

949 23 7 

 

Таблиця 13.12 

 

Кореспонденція рахунків при обслуговуванні та ремонті основних засобів підрядним 

способом 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

Сума, 

тис.грн 

1. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних 
засобів виробничого призначення. 

23 631 10 

2. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних 91 631 5 
 засобів загальновиробничого призначення.    

3. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних 
засобів загальногосподарського призначення. 

92 631 6 

4. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних 
засобів, що забезпечують збут. 

93 631 4 

5. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних 
засобів, що використовуються для досліджень і розробок. 

941 631 3 

6. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних 
засобів ЖКГ і соціальної сфери. 

949 631 7 

Облік вибуття основних засобів 

 

Вибуття основних засобів відбувається в результаті: 
• реалізації; 

• ліквідації; 

• безоплатної передачі; 

• внеску до статутного капіталу інших підприємств; 

• невідповідності критеріям визнання активом. 

В усіх випадках вибуття об’єкти вилучають зі складу діючих основних засобів підприємства. 

Таке вилучення називається ліквідацією основних засобів. 

При вибутті основних засобів комісія, створена за наказом керівника підприємства, складає Акт 

на списання основних засобів, в якому вказуються такі дані: причини вибуття, технічний стан, 

первісна вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу за час експлуатації, залишкова 

вартість, витрати, пов’язані з вибуттям об’єкта, а також сума отриманого доходу (вартість 

можливих для використання залишків від ліквідації), вартість капітальних ремонтів за час 

експлуатації, результати ліквідації (крім передачі іншим підприємствам). На підставі акта 

здійснюються відповідні записи в аналітичному і синтетичному обліку основних засобів. 
Відображення в системі рахунків вибуття основних засобів залежить від характеру вибуття: 

ліквідація, продаж, передача тощо. 

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з 

доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, непрямих податків і витрат, 
пов’язаних із вибуттям основних засобів. 

У табл. 13.13 – 13.17 відображена кореспонденція рахунків з обліку вибуття основних засобів. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблиця 13.13 

Облік реалізації основних засобів 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

Сума, 

тис.грн 

1. Списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта. 131 10 35 

2. Списана залишкова вартість реалізованого об’єкта. 972 10 10 

3. Зарахована виручка від реалізації об’єкта 311 742 60 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 742 641 10 

4. Відображені витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів. 972 311 5 
 

 
Облік ліквідації основних засобів 

Таблиця 13.14 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

Сума, 

тис.грн 

1. Списано суму зносу, нараховану за час експлуатації з 
ліквідованого об’єкта. 

131 10 45 

2. Списана залишкова вартість ліквідованого об’єкта. 976 10 2 

3. Нарахована заробітна плата робітникам за демонтаж 
ліквідованого об’єкта. 

976 661 4 

 Нараховані відрахування на соціальні заходи. 976 65 5 



 

 

 

 

Облік ліквідації основних засобів 

Таблиця 13.15 

 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

Сума, 

тис.грн 

1. Списано знос, нарахований за час експлуатації переданого 
об’єкта. 

131 10 40 

2. Списана залишкова вартість переданого об’єкта. 976 10 30 

3. Нарахована сума податкового зобов’язання з ПДВ на 

залишкову вартість переданого об’єкта. 

976 641 5 

 

 

 



                       Облік передачі основних засобів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства 

  

                                                                                                                                                                               Таблиця 13.16 

 

 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

Сума, 

тис.грн 

1. Списано знос, нарахований за час експлуатації переданого 
об’єкта. 

131 10 10 

2. Списана залишкова вартість переданого об’єкта. 14 10 30 

3. Відображена різниця між залишковою вартістю 
переданого об’єкта і справедливою вартістю інвестицій. 

14 746 60 

 

Таблиця 13.17 

Облік списання нестачі або псування основних засобів 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

Сума, 

тис.грн 

1. Списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта. 131 10 10 

2. Списана залишкова вартість об’єкта. 976 10 30 

3. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними. 375 746 48 

4. Відображена сума зобов’язань за ПДВ. 746 643 8 

5. Одержана сума відшкодування втрати. 301 375 48 

6. Підлягає перерахуванню до бюджету різниця між сумою 

відшкодування та балансовою вартістю списаних 
основних засобів. 

643 641 8 

Облік переоцінки основних засобів 

 
У ході господарської діяльності трапляються випадки, коли вартість раніше придбаних 

основних засобів не відповідає сучасному рівню ринкових цін. У такому разі підприємство 

може здійснити переоцінку зазначених об’єктів. 
Порядок      проведення      переоцінки      основних      засобів       визначено       у П(С)БО 

7 та Методрекомендаціях № 561. 
Переоцінка об’єктів основних засобів здійснюється, якщо залишкова вартість їх більш 

як на 10 % відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. 

Якщо переоцінка групи основних засобів проведена підприємством, то надалі вона 

повинна здійснюватись щорічно. 

Проте малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди не 

переоцінюються, якщо у першому місяці використання такого об’єкта амортизується 50 % 

його вартості, а решта 50 % — у місяці їх вибуття (списання з балансу) або, якщо у першому 

місяці використання об’єкта амортизується 100 % його вартості. 
Первісну (переоцінену) вартість об’єкта основних засобів може бути збільшено на суму 

індексації. 
Переоцінена 

вартість 
об’єкта = Певрісна вартість  Індекс переоцінки. 

Переоцінен а 
= 

Сума зносу, нарахована 
 Індекс переоцінки.

 
сума зносу за час експлуатації 

Індекс 
переоцінки 

= 
Справедлива вартість об’ єкта 

.
 

Залишкова вартість об’ єкта 



У разі переоцінки об’єкта основних засобів здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи 
основних засобів, до якої належить цей об’єкт. 

Сума дооцінки залишкової вартості основних засобів відображається у складі 
додаткового капіталу. Сума уцінки — у складі витрат звітного періоду. 

• Якщо під час чергової дооцінки залишкової вартості сума попередніх дооцінок є 

меншою за суму попередніх уцінок, то перевищення включається до складу доходів 

звітного періоду з відображенням різниці між сумою останньої дооцінки і вказаним 

перевищенням у складі іншого додаткового капіталу. 

• Якщо під час чергової уцінки залишкової вартості сума попередніх дооцінок є більшою 
за суму попередніх уцінок, то перевищення спрямовується на зменшення іншого 

додаткового капіталу з включенням різниці між сумою останньої уцінки залишкової 

вартості об’єктів основних засобів і вказаним перевищення до витрат звітного періоду. 

• У разі вибуття 

об’єктів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою 

попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до 

складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. 
У таблицях 13.18 – 13.21 подається кореспонденції рахунків з операцій переоцінки 

основних засобів. 

Таблиця 13.18 

Облік дооцінки основних засобів 

 
№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків ДТ

 КТ 

1

. 

Відображена сума дооцінки первісної вартості. 10 423 

2

. 

Відображена сума дооцінки зносу. 423 131 

3

. 

Відображена різниця (перевищення) попередніх дооцінок над сумою 

попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта, що вибуває з 

експлуатації. 

423 441 

 

Таблиця 13.19 

Облік уцінки основних засобів 

 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків ДТ

 КТ 

1

. 

Відображена сума уцінки первісної вартості. 975 10 

2

. 

Відображена сума уцінки нарахованого зносу. 131 10 

 
Таблиця 13.20 

Облік уцінки основних засобів, раніше до оцінених 

(загальна сума уцінки) 
№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1
. 

Відображення результатів уцінки об’єкта основних засобів 
на суму 

уцінки зносу 

131 10 

2
. 

Відображення результатів уцінки об’єкта основних засобів 
на суму 

попередньої дооцінки 

423 10 

 Відображення результатів уцінки об’єкта основних засобів 
на залишок 

975 10 

Облік дооцінки основних засобів, раніше уцінених 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 



1
. 

Відображення дооцінки вартості об’єкта основних засобів на 

суму попередньої уцінки 

10 746 

2
. 

Відображення дооцінки вартості об’єкта основних засобів на 
залишок 
суми дооцінки 

10 423 

 Відображення дооцінки суми зносу 423 131 

 

 

Основні засоби в процесі їх використання в результаті дії різних чинників як 

економічного, так і технічного плану, можуть втрачати свою корисність. 

Зменшення корисності — втрата економічної вигоди в сумі залишкової 

вартості активу над сумою очікуваного відшкодування. 

Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включаються до 

складу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних 

засобів. 

У таблицях 13.22, 13.23 відображена кореспонденція рахунків з обліку 

операцій, пов’язаних зі зміною корисності об’єктів основних засобів. 
 

      Облік втрат від зменшення корисності об’єктів основних засобів 

Таблиця 13.22 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

1
. 

Відображені втрати від зменшення корисності об’єктів 
основних 

засобів, уцінених за первісною вартістю. 

975 131 

2

. 

Відображені втрати від зменшення корисності об’єктів 

основних 
засобів, оцінка яких є переоціненою вартістю. 

975 
131 

10 
10 

 

 

Облік дооцінки вартості об’єктів основних засобів, що проведена 

після зникнення причин попереднього зменшення корисності 

об’єкта основних засобів 

Таблиця 13.23 



№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1
. 

Відображена дооцінка вартості об’єктів, які до зменшення 
корисності 
були уцінені за первісною вартістю (червоне сторно). 

975        131 

2
. 

Відображена дооцінка вартості об’єктів, які до зменшення 
корисності 
були уцінені 

10 
746 

      746 
      131 

Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку 

Для ефективного використання тимчасово вільних активів підприємства та 

організації здійснюють фінансові інвестиції. 

Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій 

визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», П(С)БО 20 «Консолідована 

фінансова звітність», та П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». 

Фінансові інвестиції визначаються як активи, які утримуються підприємством 

з метою: 

 одержання доходів у вигляді дивідендів або відсотків від їх володіння; 

 набуття вигідних відносин з іншими підприємствами або контролю над їх 

діяльністю; 

 



 майбутні вигоди від зростання вартості здійснених інвестицій. 

Загальна класифікація інвестицій наведена на рис. 13.1. 

 

 

Рис. 13.1. Класифікація фінансових інвестицій 

Залежно від мети здійснення фінансових інвестицій підприємство може 

отримувати дохід, набувати контроль над об’єктом інвестування та мати інші 

вигоди. Дохід від інвестицій — це отримання процентів або дивідендів. Вплив 

здійснюється з метою отримання і нематеріальних вигід — доступ до технології 

або гудвілу, якими володіє підприємство-об’єкт інвестування, вплив на його 

фінансову, комерційну та господарську діяльність. Воно може також володіти 

стратегічними запасами сировини, необхідної інвестору, або знаходитися в 

інвестиційно привабливому економічному середовищі та т. ін. Інвестиції можуть 

здійснюватися також і з метою отримання майбутніх вигід, як, наприклад, 

зростання вартості акцій. 

Залежно від терміну, протягом якого підприємство очікує володіти 

фінансовими інвестиціями, вони поділяються на поточні та довгострокові. 

Поточними є інвестиції, які підприємство має намір та можливість  

утримувати протягом дванадцяти місяців з дати придбання або протягом 

операційного циклу, якщо він більше зазначеного терміну. Довгостроковими є 

фінансові інвестиції, які утримуються протягом терміну, який перевищує 12 

місяців або операційний цикл. 

Залежно від виду відносин між інвестором та об’єктом інвестування вони 

поділяються на: 

 інвестиції, що засвідчують відносини позики; 

 інвестиції, які засвідчують право власності на частку в майні 

підприємства. 

Інвестиції, які засвідчують відносини позики, придбаваються 

підприємством із метою отримання процентів від надання в тимчасове 

користування вільних активів. Документами, які засвідчують факт здійснення 

таких інвестицій, є облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати. 

Інвестиції, які засвідчують право власності на частку в майні іншого 

підприємства, здійснюються як з метою отримання доходу від володіння 

часткою майна іншого підприємства у вигляді дивідендів, так і для набуття 
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контролю або вигідних відносин з інвестиційно привабливим підприємством. 

Документами для підтвердження факту володіння часткою майна є акції, 

приватизаційні папери. 

Під час придбання всі інвестиції оцінюються за собівартістю, яка залежно від 

способу набуття інвестицій визначається по-різному (рис. 13.2). 

 

Рис. 13.2. Складові собівартості фінансових 

інвестицій 

Справедливою вартістю (собівартістю) інвестицій, здійснених в обмін на інші активи, 

виступає: 

— на час отримання запасів — ціна реалізації таких запасів або сучасна 

собівартість придбання; 

— у разі отримання основних засобів — ринкова або відновлювальна 

(сучасна собівартість придбання) їх вартість; 

— у разі отримання нематеріальних активів — поточна ринкова вартість, 

а за відсутності такої — оціночна вартість. 

Для обліку операцій з фінансовими інвестиціями Планом рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій передбачені такі рахунки: 

— 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»; 
— 35 «Поточні фінансові інвестиції». 

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення 

інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери 

інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших 

підприємств, створених на території країни та за кордоном, і має такі субрахунки: 

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»; 142 «Інші 
інвестиції пов’язаним сторонам»; 
143 «Інвестиції непов’язаним сторонам». 
Для обліку поточних фінансових інвестицій призначений рахунок 35 «Поточні 

фінансові інвестиції», який має субрахунки: 

351 «Еквіваленти грошових коштів»; 352 «Інші поточні фінансові інвестиції». 
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Придбані фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю за дебетом рахунків 35 

«Поточні фінансові інвестиції» або 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». З кредиту 

ж цих рахунків собівартість інвестицій списується у разі їх реалізації або погашення. 

 

ЛЕКЦІЯ 7. 

Тема 7. Оборотні активи підприємства 

Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація 

Згідно з п. 4 П(С)БО 9 запасами є активи підприємства, які: 

• утримуються для подальшого продажу за умов звичайної діяльності; 

• перебувають у процесі виробництва з метою

 подальшого продажу продукту виробництва; 

• утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт  

та надання послуг, а також управління підприємством. 

Визнавати запаси активами можна тільки в тому випадку, якщо дотримуються такі 

стандартні умови (п. 5 П(С)БО 9, п. 2.1 Методрекомендацій № 2): 

• підприємству перейшли ризики і вигоди, пов’язані з правом власності або 

правом повного господарського відання (оперативного управління) на придбані 

(отримані) запаси; 

• підприємство здійснює управління запасами та контроль над ними; 

• існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з 

використанням запасів; 

• вартість запасів може бути достовірно визначена. 

Запаси належать до оборотних активів, призначені для реалізації або споживання 

протягом одного операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. 

У балансі запаси оцінюються за первісною вартістю або за чистою 

вартістю реалізації. 

Порядок визначення балансової вартості залежить від шляху надходження 

запасів на підприємство. 

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, складається з витрат 

підприємства, пов’язаних із придбанням. До них включаються: 

• суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за 

вирахуванням непрямих податків; 

• суми ввізного мита; 

• суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не 

відшкодовуються підприємству; 

• транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів 

(фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма 

видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі 

страхування ризиків транспортування запасів); 

https://i.factor.ua/ukr/law-104/section-712/article-12285


• інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх 

до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (прямі 

матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші витрати підприємства 

на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів). 

             Первісна вартість запасів, внесених до статутного капіталу, визначається 

як справедлива вартість, погоджена засновниками підприємства, під час реєстрації 

підприємства і відображена в його установчих документах. 

             Первісна вартість запасів, одержаних безоплатно, являє собою 

справедливу вартість, яка складалася на момент надходження. 

Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, 

дорівнює балансовій вартості переданих запасів. 

При цьому, якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх  

справедливу вартість, то первісною вартістю є їхня справедлива вартість, а 

різниця включається до витрат звітного періоду. 

Первісна вартість запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, 

дорівнює справедливій вартості переданих запасів, збільшених (зменшених) на 

суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі 

обміну. 

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 

підприємства, визнається собівартість їх виробництва. 

Не всі витрати підприємства, пов’язані з надходженням запасів, 

включаються у первісну вартість. 

Так, не включаються до первісної вартості: 

• понаднормовані втрати і нестачі запасів, що виникли під час транспортування 

запасів; 

• проценти за користування позиками, одержаними для придбання запасів; 

• витрати на збут; 

• загальногосподарські   та   інші   подібні   витрати,   які   безпосередньо не 

пов’язані з придбанням і доставкою запасів. 

Ці витрати відносяться до витрат діяльності того звітного періоду, в якому вони 

були здійснені. 

Якщо первісна вартість запасів суттєво змінилася на дату складання балансу або 

запаси зіпсовані, застарілі, або іншим чином втратили первісно очікувану 

економічну вигоду, то як балансова вартість використовується чиста вартість 

реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах 

звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх 

виробництва та реалізацію. 

Різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю  реалізації  та  вартість 

повністю втрачених запасів списуються на витрати звітного періоду із 

відображенням у позабалансовому обліку. Після встановлення осіб, які мають 

право відшкодовувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до 

складу дебіторської заборгованості й доходу звітного періоду. 



Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були уцінені, надалі збільшується, 

то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього 

зменшення сторнується запис про попереднє зменшення вартості запасів. 

Для ведення бухгалтерського обліку запаси класифікують на такі групи: 

- сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші 

матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, 

надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; 

- незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням 

деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене 

виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, 

складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких 

підприємством ще не визнано доходу; 

- готова продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і 

відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або 

іншим нормативно-правовим актом; 

- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 

- молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового 

господарства. Детальна класифікацію запасів викладена в Інструкції № 291. 

Відповідно до наведеної класифікації у Плані рахунків бухгалтерського обліку 

передбачені для обліку наявності і руху запасів рахунки класу 2 «Запаси». 

Облік надходження виробничих запасів 

Запаси надходять на підприємство в результаті: 

- придбання у постачальників відповідно до укладених договорів із ними, 

- внеску засновників підприємства до статутного капіталу, 

- обміну на неподібні активи, 

- безоплатної передачі, 

- оприбуткування раніше не врахованих запасів на балансі. 

Запаси, що надходять від постачальників, супроводжуються такими 

документами: накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей, податкова 

накладна, рахунок-фактура тощо. 

Матеріально-відповідальна особа (завідувач складу, комірник), приймаючи 

запаси на складі, здійснює перевірку відповідності даних документів постачальника 

фактичній наявності цінностей. У разі повної відповідності здійснюється 

оприбуткування запасів на складі, тобто прийняття їх для зберігання. Це 

підтверджується складанням прибуткового ордера (форма 

№ М-4). 

Основні реквізити прибуткового ордера: номенклатурний номер, назва, сорт, 

розмір, одиниця виміру, кількість за даними документів і прийнята на склад, ціна, 

сума, підписи того, хто здав цінності (експедитор, представник постачальника 

тощо), і того, хто прийняв (завідувач складу, комірник). 

У разі невідповідності фактичної наявності цінностей даним документів 

постачальника при прийманні вантажу від залізниці (або пристані) складається 

комерційний акт, а при оприбуткуванні на складі — акт приймання (форма № М-



7). Ці документи є підставою для пред’явлення претензії постачальнику або 

транспортній організації. 

Оприбуткування запасів, що надійшли від постачальників без супроводжувальних 

документів, здійснюється на підставі акта. Такі поставки називаються 

невідфактурованими. 

Надходження запасів від власного виробництва оформляється накладною, яка 

виписується в двох примірниках. Один використовується як прибутковий 

документ складу, другий — як розходний документ цеху, що здав невикористані 

матеріали, відходи виробництва, напівфабрикати, готову продукцію. 

На підставі документів про оприбуткування здійснюються записи в картках 

складського обліку (форма М-12), які є регістром аналітичного обліку запасів на 

складі. Ці картки виписуються в бухгалтерії підприємства і передаються на склад. 

Записи по кожній операції руху (надходження і вибуття зі складу) здійснюються 

комірником або завідувачем складу. 

Основні реквізити картки складського обліку: назва матеріалу, коротка технічна 

характеристика, номенклатурний номер, норма запасу, дата запису, № документа, 

на підставі якого здійснено оприбуткування або видача матеріалу, від кого 

одержано або кому видано, надходження, видаток, залишок після кожної операції. 

Після оприбуткування запасів на складі документи постачальників разом з 

прибутковими ордерами передаються до бухгалтерії для записів у системі рахунків 

бухгалтерського обліку. 

Для обліку виробничих запасів передбачено одноіменний рахунок 20, 

призначений для узагальнення інформації про наявність і рух запасів сировини і 

матеріалів (в тому числі сировини і матеріалів, які знаходяться в дорозі і в 

переробці), за дебетом якого відображається надходження та дооцінка запасів, за 

кредитом – витрачання на виробництво або відпуск на сторону. 

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів передбачено 

одноіменний рахунок 22, призначений для узагальнення інформації про наявність 

та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству, 

за дебетом якого відображається придбання або повернення на склад МШП з 

експлуатації, строк використання яких більше року, за кредитом – передача МШП 

в експлуатацію, строк використання яких більше року, відпуск, списання на 

матеріальні витрати, загальновиробничі та адміністративні витрати, списання 

нестач і втрат від псування цінностей. 

До малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) належать предмети 

терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості; предмети, які за 

своєю вартістю не належать до основних засобів незалежно від термінів служби. 

У таблицях 14.1 - 14.5 відображена кореспонденція рахунків з обліку руху 

виробничих запасів. 
Таблиця 14.1 

Облік надходження виробничих запасів 
 



№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1. Оприбутковані виробничі запаси, придбані у постачальника. 20 631 

Відображено суму ПДВ за придбані виробничі запаси. 64
1 

631 

2. Відображення транспортно-заготівельних витрат по
 запасах, 
що надійшли від постачальників 

20 
64
1 

631 
631 

3. Оприбутковані виробничі запаси, отримані як внесок до статутного 
капіталу. 

20 40 

(46) 

4. Оприбутковані виробничі запаси, отримані в обмін на неподібні 
активи. 

20 742 

5. Оприбутковані виробничі запаси, отримані безоплатно. 20 718 

6. Оприбутковані раніше не враховані на балансі виробничі запаси. 20 719 
 

 

               Значну частину первісної вартості придбаних виробничих запасів можуть 

складати транспортно-заготівельні витрати. Їх облік ведеться на рахунках 

виробничих запасів або у складі вартості запасів, або загальною сумою на окремому 

субрахунку. 

                У разі, коли від постачальників надходять виробничі запаси, які не 

відповідають умовам договору, то підприємство має право на відмову від оплати 

рахунків. Такі запаси приймаються за актом на відповідальне зберігання, а їх облік до 

прийняття рішення про відправку постачальнику або реалізацію ведеться на 

забалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні». 

 

Облік витрат виробничих запасів 

                Виробничі запаси відпускаються зі складу підприємства для виробництва 

продукції, надання послуг, виправлення браку, обслуговування устаткування, 

пакування готової продукції тощо. Крім того, виробничі запаси можуть бути 

реалізовані на сторону або використані для фінансових інвестицій. 

Основними документами, на підставі яких здійснюється відпуск виробничих запасів, 

є лімітно-забірні карти (форми № 8 і 9) і накладні-вимоги (форма № 11). 

Лімітно-забірна карта — це документ, який використовується для оформлення 

відпуску зі складу запасів, що споживаються у виробництві систематично. Виписку 

його здійснює відділ постачання в двох екземплярах на один чи кілька видів запасів. 

Один екземпляр передається цеху-одержувачу, а другий — складу. В лімітно-забірній 

карті вказується ліміт видачі матеріалу на місяць або квартал, а далі по мірі видачі 

матеріалу здійснюється запис щодо кожної операції видачі і залишку ліміту після неї. 

Завідувач складу підписує примірник карти цеху, а начальник цеху — примірник 

карти складу. 

Основні реквізити лімітно-забірної карти: місяць, рік, назва матеріалу, ліміт видачі, 

дата видачі, видана кількість, залишок ліміту, підписи начальника відділу, що 

встановив ліміт, начальника підрозділу-одержувача, завідувача складом. 

               Накладна-вимога використовується для разового або понадлімітного 

відпуску виробничих запасів зі складу у виробництво. Основними реквізитами цього 

документа є дата складання, підстава видачі, прізвище того, кому видати, назва 



матеріальних цінностей, одиниця виміру, кількість, що вимагається, і фактично 

видана, ціна, сума, підписи осіб, що дозволили і здійснили відпуск, а також головного 

бухгалтера і одержувача. 

Наприкінці місяця всі документи про видачу запасів зі складу передаються за 

реєстром до бухгалтерії для відображення витрат у системі рахунків бухгалтерського 

обліку. 

Оскільки складський облік запасів у сучасних умовах ведеться переважно в 

натуральному виразі, то для відображення витрат запасів за рахунками 

бухгалтерського обліку необхідно здійснити оцінку витрачених запасів. З цією метою 

використовуються облікові ціни. 

Облікова ціна — ціна, за якою запаси відображаються у поточному обліку. 

Причина використання облікових цін — коливання ціни на один і той же вид запасів 

протягом звітного періоду. 

Методи визначення облікових цін: 

• ідентифікованої собівартості одиниці запасів; 

• середньозваженої собівартості; 

• собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 

• собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО); 

• нормативних затрат; 

• ціни продажу. 

За ідентифікованою   собівартістю оцінюються запаси,   що

 використовуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які 

не замінюють одне одного. 

Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів 

діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і 

вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок 

звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. 

Метод ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій 

послідовності, у якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими 

відпускаються у виробництво або продаж, оцінюються за собівартістю перших за 

часом надходження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного 

місяця визначається за собівартістю останніх за часом надходження запасів. 

Метод ЛІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у 

послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство, тобто запаси, які 

першими відпускаються у виробництво, оцінюються за собівартістю останніх за 

часом надходження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного 

місяця визначається за собівартістю перших за часом одержання запасів. 



Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на 

одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням 

нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей, цін. 

Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної  

торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Собівартість 

реалізованих товарів  визначається як різниця між  продажною (роздрібною) вартістю 

реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. 

Вибір методу визначення облікових цін є надзвичайно важливим питанням 

фінансового менеджменту, оскільки визначає підходи до розмежування витрат на 

придбання запасів між використаними у виробництві запасами і їх залишком на 

складі на початок нового звітного періоду. 
Таблиця 14.2 

Облік витрат виробничих запасів 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1. Відпущені зі складу виробничі запаси для виробництва продукції. 23 20 

2. Відпущені зі складу виробничі запаси для загальновиробничих потреб. 91 20 

3. Відпущені зі складу виробничі запаси для виправлення браку. 24 20 

4. Відпущені зі складу виробничі запаси для забезпечення збуту 
продукції. 

93 20 

5. Відпущені зі складу виробничі запаси для загальногосподарських потреб. 92 20 

6. Відпущені зі складу виробничі запаси для виконання досліджень та 
розробок. 

941 20 

7. Відпущені зі складу виробничі запаси для утримання об’єктів житлово-ко- 
мунального господарства і соціально-культурного призначення. 

949 20 

8. Відпущені зі складу виробничі запаси для капітального будівництва 15 20 

 
                  Якщо транспортно-заготівельні витрати узагальнюються на окремому 

субрахунку рахунків обліку запасів, то вони щомісяця розподіляються між сумою 

залишків запасів на  кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули зі складу за 

звітний місяць. Сума транспортно- заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що 

вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат 

і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у 

кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток 

транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-

заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно- заготівельних витрат за 

звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за 

звітний місяць. 

Окрім використання на виробничі цілі запаси можуть вибувати зі складу з метою їх 

реалізації. 

Таблиця 14.3 



Облік реалізації виробничих запасів 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1. Зарахована на розрахунковий рахунок виручка від реалізації 
виробничих запасів. 

311 712 

Відображено зобов’язання з ПДВ. 712 641 

3. Списана собівартість реалізованих виробничих запасів 943 20 

 

Таблиця 14.4 

Облік передачі запасів як внеску 

до статутного капіталу іншого підприємства 
№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1. Списано вартість виробничих запасів, внесених до статутного капіталу 
іншого підприємства. 

14 20 

3. Відображена різниця між балансовою вартістю переданих запасів і 
справедливою вартістю інвестицій. 

14 746 

Крім вищенаведених випадків вибуття запасів, вони можуть бути також 
безоплатно переданими. 

Таблиця 14.5 

Облік безоплатної передачі виробничих запасів 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1. Списана балансова вартість запасів, що передаються. 949 20 

2. Відображено податкове зобов’язання за переданими запасами. 949 641 

Облік виробництва (облік залишків незавершеного виробництва) 

Залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду є одним із видів 

запасів підприємства. 

До незавершеного виробництва відносяться продукція, роботи, що не пройшли всіх 

стадій (фаз, переділів) виробництва, передбачених технологічним процесом, а також 

вироби, які не укомплектовані та не пройшли випробувань і технічного приймання. 

Витрати на незавершене виробництво визначаються за даними рахунка 23 

«Виробництво», на якому протягом звітного періоду ведеться облік операційних витрат 

виробничого характеру. 

За дебетом рахунка 23 «Виробництво» відображаються операційні витрати на 

виготовлення продукції, виконаних робіт та послуг, загальновиробничі витрати, втрати від 

браку продукції, а  за кредитом - фактична собівартість готової продукції, виконаних робіт 

та послуг. 

Величина витрат незавершеного виробництва впливає на фактичну собівартість 

готової продукції, виконаних робіт та послуг. З цієї причини для перевірки об’єктивності 

облікових даних про незавершене виробництво періодично проводиться його 

інвентаризація по всіх стадіях та переділах технологічного процесу. Оцінка 

незавершеного виробництва здійснюється, виходячи з ступеня виконання робіт чи 

готовності продукції, як правило, на рівні фактичних витрат за всіма статтями 

калькуляції. 

Наведемо кореспонденцію рахунків за дебетом і кредитом рахунка 23 «Виробництво» 

(табл.14.6) 

Таблиця 14.6 

Облік виробництва на підприємстві 
 



№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 

1. Витрачені на виробництво продукції, робіт, послуг виробничі запаси. 23 20 

2. Витрачені на виробництво продукції, робіт, послуг напівфабрикати 
власного виробництва 

23 25 

3. Нарахована заробітна плата робітникам, що зайняті виробництвом 
продукції, робіт і послуг 

23 661 

4. Зроблені відрахування на соціальні заходи виробничих робітників. 23 65 

5. Списані розподілені між об’єктами витрат загальновиробничі витрати. 23 91 

6. Списані невідшкодовані втрати від браку. 23 24 

7. Списані з витрат виробництва і оприбутковані на складі зворотні 

відходи. 

20 23 

8. Оприбуткована на складі випущена з виробництва готова продукція. 26 23 

9. Оприбутковані на складі випущені з виробництва напівфабрикати. 25 23 

10. Прийняті замовником виконані роботи та послуги. 903 23 

Облік виробничого браку 

 

Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли і роботи, які не 

відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умова і не можуть бути 

використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після 

додаткових витрат на виправлення. 

За характером виявлених дефектів брак поділяють на виправний та остаточний. 

Виправним вважається такий брак, який можна усунути після відповідної доробки. Витрати на 

виправлення браку відображаються в документах на витрати матеріалів (накладні-вимоги) і про 

виробіток робітників (наряди). 

Остаточний брак — це такий брак, який технічно неможливо або економічно недоцільно 

виправити. Виявлення такого браку оформлюється актом про брак. У цьому документі 

вказуються такі реквізити: назва продукції, її кількість, характер дефектів, винуватець і причина 

браку, розрахунок собівартості браку, можливі відшкодування браку (вартість матеріалів та 

напівфабрикатів за ціною можливого використання, утримання вартості бракованих матеріалів 

із заробітної плати винуватців браку, претензії постачальникам неякісної сировини), підписи 

контролера відділу технічного контролю, майстра, бухгалтера, винуватця браку (бригадира). 

За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній і зовнішній. 

Внутрішній брак — це брак, виявлений на підприємстві контролерами відділу технічного 

контролю. 

Зовнішній брак — це брак, виявлений споживачем продукції. 

У собівартість внутрішнього виправного браку включається вартість витрачених на 

виправлення матеріалів і заробітна плата робітників, нарахована за виправлення. У собівартість 

зовнішнього виправного браку включаються ті ж витрати плюс витрати на перевезення 

продукції. 

Для узагальнення інформації про брак використовується рахунок 24 «Брак у виробництві», за 

дебетом якого відображається вартість остаточного браку, витрати з виправлення браку, 

витрати на гарантійний ремонт (в обсязі, що перевищує норму), витрати на утримання 

гарантійних майстерень, а за кредитом – відшкодування браку: суми, що відносяться на 

зменшення втрат по браку (вартість відходів від браку, утримання з винуватців браку, 

відшкодування, одержане від постачальників неякісної сировини та матеріалів), втрати від 
браку, що списуються на витрати виробництва. Різниця між сумами записів за дебетом і 

кредитом показує вартість втрат від браку, які списуються на дебет рахунка 23 «Виробництво». 

У таблиці 14.7 наведена кореспонденція рахунків з обліку браку. 
Таблиця 14.7 

Облік браку у виробництві 
 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція рахунків 

ДТ КТ 



1. Списана з витрат виробництва собівартість остаточного браку 
(невиправного). 

24 23 

2. Витрачені на виправлення браку матеріали. 24 20 

3. Витрачені на виправлення браку напівфабрикати. 24 25 

4. Нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку. 24 661 

5. Оплачені з поточного рахунка послуги сторонніх організацій з 
виправлення браку. 

24 311 

6. Прийняті до оплати рахунки сторонніх організацій з виправлення 
браку. 

24 631 

7. Оприбутковані на складі відходи від невиправного браку за ціною 
можливого використання. 

20 24 

8. Утримано із заробітної плати винуватців відшкодування втрат від 
браку. 

661 
375 

24 

9. Пред’явлені претензії постачальникам неякісних матеріалів за 
спричинений з їхньої вини брак. 

374 24 

10. Списані втрати від браку на витрати поточного періоду 
(1+2+3+4+5+6) – (7+8+9) 

23 24 

 

Облік напівфабрикатів 

 

До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх встановлених технологічним 

процесом стадій виробництва і потребує доопрацювання або укомплектації. 

У системі рахунків наявність та рух напівфабрикатів на підприємстві відображається лише у 

тому разі, якщо частина напівфабрикатів власного виробництва реалізується на сторону. 

Оприбуткування напівфабрикатів на складі і відвантаження їх покупцю здійснюється на 

підставі тих саме документів, що використовуються для обліку руху готової продукції. 

Для обліку напівфабрикатів призначений рахунок 25 «Напівфабрикати», за дебетом якого 

відображається надходження напівфабрикатів з виробництва за первісною вартістю, за 

кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям 

визнання активу. 

Облік готової продукції 

 

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, 

приймання, укомплектування згідно з умовами договору із замовником, відповідає технічним 

умовам і стандартам. Облік готової продукції ведеться за первісною вартістю. Однак протягом 

місяця у поточному обліку можуть використовуватись облікові ціни. Вартість готової 

продукції, випущеної з виробництва, реалізованої замовнику, визначена в облікових цінах у 

кінці місяця, доводиться до первісної вартості шляхом відображення відхилення первісної 
вартості від облікової ціни. 

Випуск з виробництва готової продукції і оприбуткування її на складі здійснюється на підставі 

накладної, яка складається у двох примірниках. Один  примірник  використовується для 

оприбуткування продукції на складі, другий — повертається цеху, який випустив продукцію. 

Основні реквізити накладної: назва продукції, одиниця виміру, кількість, облікова ціна, 

вартість, підписи контролера відділу технічного контролю цеху, майстра чи начальника цеху, а 

також завідувача складу про приймання продукції. 

                   Відвантаження готової продукції замовнику здійснюється на підставі накладної, яка 

виписується робітником складу і підписується представником покупця або робітником 

транспортно-експедиційного відділу. Підставою для виписки накладної є наказ комерційної 

служби підприємства транспортно-експедиційному відділу про те, кому і в якій кількості 

відвантажити продукцію. Іноді наказ і накладна поєднуються в один документ — наказ-

накладну. Після відбирання і відвантаження продукції на підставі наказ-накладної, або 

накладної бухгалтерією виписується рахунок-фактура, де вказується покупцю назва 

відвантаженої продукції, її кількість, належна сума з врахуванням податку на додану вартість. 

Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства 

використовується рахунок 26 «Готова продукція», за дебетом якого відображається 



надходження готової продукції власного виробництва, а за кредитом – відвантаження та 

реалізація готової продукції.  

                    У таблиці 14.8 наведена кореспонденція рахунків з випуску та відвантаження 

готової продукції. 

                                                                                                                                          Таблиця 14.8 

                             Облік випуску і відвантаження готової продукції 

 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1. Випущена з виробництва на склад готова продукція. 26 23 

2. Відображено собівартість відвантаженої покупцю готової 

продукції. 

901 26 

    

Облік переоцінки запасів і результатів їх інвентаризації 

 

                Первісна оцінка запасів може суттєво змінюватися протягом звітного періоду. З цією 

причини на дату складання балансу запаси переоцінюються за чистою вартістю реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної 

діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. 

У разі уцінки запасів різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю реалізації 

списується на витрати звітного періоду із відображенням у позабалансовому обліку. 

У разі дооцінки запасів різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю реалізації 

відноситься на збільшення додаткового капіталу. 

               Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були уцінені, надалі збільшується, то на 

суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, запис 

про попереднє зменшення вартості цих запасів сторнується. 

               У системі рахунків ці операції відображаються в кореспонденції, наведеній у табл. 14.9. 

                                                                                                                                          Таблиця 14.9 

                                                             Облік переоцінки запасів 

№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 

1. Відображена дооцінка запасів до чистої вартості їх реалізації. 20 423 

2. Списана сума уцінки запасів до чистої вартості їх реалізації. 946 20 

 

                   Переоцінка запасів завжди здійснюється після проведення інвентаризації. 

Інвентаризація обов’язково проводиться перед складанням річного звіту, в разі зміни 

матеріально-відповідальної особи, після стихійних лих, пожеж, у випадках ліквідації 

підприємства, передачі майна в оренду, при виявленні фактів крадіжок та зловживань, а також 

за розпорядженням судових і слідчих органів. 

Результати інвентаризації, а також висновки і пропозиції щодо врегулювання 

інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом, який передається керівникові 

підприємства для затвердження. Керівник зобов’язаний протягом п’яти днів після завершення 

інвентаризації прийняти рішення про оприбуткування надлишків і списання нестач і  

затвердити протокол інвентаризації. 

           У   системі рахунків бухгалтерського обліку результати інвентаризації відображаються в 

кореспонденції, наведеній у табл. 14.10 

Таблиця 14.10 

Облік результатів інвентаризації 
№ Зміст господарської операції Корреспонденція 

рахунків ДТ КТ 
1. Оприбутковані надлишки виявлені під час інвентаризації. 20 719 

2. Списані запаси, втрачені внаслідок надзвичайних подій. 99 20 

3. Списана нестача запасів за їх балансовою вартістю. 947 20 



4. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними особами (розмір цієї 

суми визначається відповідно до Порядку визначення розміру збитків від 

розкрадання, нестачі (псування) матеріальних цінностей,  затвердженим  

Постановою  Кабінету Міністрів  України від 

22.01.96 р. № 116. Наприклад, для деталей, напівфабрикатів та іншої 

продукції незавершеного виробництва сума відшкодування визначається, 

виходячи з її собівартості з нарахуванням середньої по підприємству   норми   

прибутку   на   цю   продукцію   з  використанням 
коефіцієнта 2). 

375 716 

5. Відображене податкове зобов’язання, нараховане на суму, що підлягає 
відшкодуванню винними особами. 

716 641 

 

 

ЛЕКЦІЯ 8 

 Тема 8. Облік і аудит грошових коштів підприємства т а фінансових інвестицій, 

дебіторської заборгованості та розрахунків. Звіт про рух грошових коштів. 

 

Облік грошових коштів на рахунках у банку 

Для зберігання вільних грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків кожному 

підприємству під час його організації відкривається в банку поточний (розрахунковий) рахунок. 

Для його відкриття банку надаються такі документи: заява банківської форми, посвідчення про 

реєстрацію підприємства, статут, затверджений нотаріально і з відмітками податкової 

адміністрації і пенсійного фонду, посвідчення про реєстрацію в статистичному органі; картка зі 

зразками підписів керівника і головного бухгалтера, якщо він передбачений штатним 

розкладом. У разі відсутності призначеного головного бухгалтера підпис залишає лише 

керівник і ставиться на картці кругла печатка підприємства. 

Поточному рахунку кожного підприємства банком присвоюється номер (код), який потім 

проставляється на всіх документах, якими оформлюються господарські операції за цим 

рахунком. Може бути відкрито два і більше поточних рахунків, кожному з них присвоюється 

окремий номер, а один з них є основним. У разі наявності двох і більше поточних рахунків в 

національній валюті власник рахунків протягом трьох робочих днів повинен визначити один 

основний. 

Безготівкові розрахунки оформляються такими бухгалтерськими документами банківської 

форми: платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, платіжними вимогами, заявами на 

акредитив, розрахунковими чеками, векселями. Для одержання готівки з поточного рахунка 

оформлюється грошовий чек, а для внеску готівки — об’ява на внесок готівки. 

Після відкриття поточного рахунка банк видає (продає) підприємству чекову книжку, яка являє 

собою бланки суворої звітності і зберігається в сейфі як і готівкові гроші. Чек являє собою 

розпорядчий документ банку на виплату готівки. Виплата здійснюється суворо за цільовим 

призначенням коштів: на виплату заробітної плати, витрати з відрядження, на господарські 

потреби. До чека виписується корінець, який лишається при чековій книжці. Кожний бланк чека 

контролюється банком. Виправлення в ньому не допускаються, в разі допущення помилки 

зіпсований чек залишається при чековій книжці. 

Об’ява на внесок готівки виписується в банку касиром чи іншою особою, що вносить готівку. 

Цей документ являє собою три частини однакової форми: одна повертається представнику 

підприємства як квитанція, що підтверджує одержання суми банком, друга частина залишається 

банку, а третя — повертається підприємству разом із випискою. 

Виписка банку з поточного рахунка — це зведений документ грошових операцій. У ній 

зареєстровані всі операції, як безготівкові так і готівкові. Виписка надається підприємству 

щоденно або в інші терміни залежно від кількості операцій. В ній зазначаються дати на початок 

виписки і кінець, сальдо — також на початок і кінець виписки та всі операції за дебетом і 

кредитом. 

Кожна одержана виписка повинна бути оброблена: перевірено сальдо початкове даної виписки 

з кінцевим попередньої, з’ясовано зміст кожної операції і проставлено кореспондуючі рахунки, 



проведено арифметичну перевірку правильності оборотів і визначення кінцевого сальдо. При 

визначенні кореспондуючих рахунків слід мати на увазі, що суми, проставлені у виписці за 

дебетом, означають кредит і навпаки. Це пояснюється тим, що банк дає виписку з свого рахунка, 

який для банку є пасивним. 

Виписка банку служить основою для бухгалтерського обліку грошових коштів на поточному 

рахунку. 

Для бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів на поточному рахунку в 

національній валюті призначений рахунок 311 «Поточний рахунок в національній валюті». Він 

активний, призначений для обліку засобів господарства, основний, грошовий. За дебетом цього 

рахунка ведеться облік надходження грошових коштів на поточний рахунок у національній 

валюті, а за кредитом — списання перерахованих та виданих грошових коштів із поточного 

рахунка. 

Найбільш розповсюдженими типовими записами за рахунком 311 є: Дебет 311 за кредитом 

рахунків: 

36 — зарахування виручки від покупців за реалізовану продукцію і виконані роботи, 50 — 

зарахування довгострокової позики, 

60 — зарахування короткострокової позики, 68 — надходження авансів від покупців; 

69 — надходження орендної плати та інше, 30 — надходження готівки з каси 

та деякі інші. 

Кредит рахунка 311 у дебет рахунків: 

63 — оплата заборгованості перед постачальниками за одержані матеріали та підрядчиків 

за виконані роботи, 

64 — погашення заборгованості перед бюджетом за податками, 65 — погашення 

заборгованості перед соціальними фондами, 685 — погашення іншої кредиторської 

заборгованості, 

30 — надходження готівки в касу та інші. 

Підприємствам, які мають у своєму грошовому обігу іноземну валюту, відкривається в банку 

поточний рахунок в іноземній валюті. Може бути відкритий для зберігання коштів в одній 

валюті (наприклад, доларовий рахунок, для зберігання франків, марок і т. д.) або ж у різних 

валютах. 

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому ж банку, де відкритий і 

основний поточний рахунок у національній валюті, для його відкриття потрібні тільки заява 

банківської форми і картка зі зразками підписів керівника і головного бухгалтера. Якщо ж 

поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в іншому банку, для його відкриття потрібні 

всі ті документи, що й для відкриття поточного рахунка в національній валюті. Застосовуються 

й типові банківські документи для оформлення руху грошових коштів на поточному рахунку в 

іноземній валюті. Лише у виписці банку з поточного рахунка надходження і списання коштів 

відображається в національній та іноземній  валютах  за  курсом Національного банку на день 

виписки. Оскільки курс валют змінюється, виникає необхідність відображення в обліку 

курсових різниць, що виникають з моменту здійснення господарської операції та її оплати, а 

також на звітні дати. 

Для бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів в іноземній валюті 

передбачений рахунок 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті». Кореспонденція рахунків з 

руху грошових коштів в іноземній валюті аналогічна тій, що й за поточним рахунком у 

національній валюті. Курсові різниці, які виникають, обліковуються на рахунках: 

— в разі зростання курсу гривні: кредит рахунка 714 «Дохід від операційної курсової 

різниці» (з операцій зв’язаних із операційною діяльністю) або кредит рахунка 744 «Дохід від 
поопераційної курсової різниці» (операцій, пов’язаних із інвестиційною та фінансовою 

діяльністю); 

— в разі спаду курсу гривні: дебет рахунка 945 «Втрати від операційної курсової різниці» 

(з операцій пов’язаних із операційною діяльністю) або дебет рахунка 974 «Втрати від 



неопераційних курсових різниць (з операцій, пов’язаних із інвестиційною та фінансовою 

діяльністю). 

Якщо 50 процентів грошової виручки, що надійшла від іноземного покупця, замінюється 

Національним банком на гривні (покупка валюти за курсом Нацбанку), то на рахунку 312 

відкривається окремий аналітичний рахунок «Розподільчий валютний рахунок», на дебет якого 

зараховується вся виручка, а за кредитом по 50 процентів перераховується на дебет рахунка 311 

і 312 . При цьому «Розподільчий валютний рахунок» закривається. 

Для зберігання грошових коштів спеціального призначення можуть відкриватись в банку й інші 

поточні рахунки в національній або іноземній валюті. На цих рахунках обліковуються кошти, 

одержані на наукові дослідження, на сумісну діяльність. 

Облік грошових коштів на інших рахунках ведеться на рахунках 313 і 314. 

 

Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах 

У процесі господарської діяльності підприємство веде розрахунки з постачальниками і 

підрядчиками, покупцями і замовниками, соціальними фондами, бюджетом, банком та іншими 

дебіторами і кредиторами. Якщо розрахунки основані на русі запасів і робіт, вони називаються 

товарними, а розрахунки з бюджетом, соціальними фондами, банком та іншими 

підприємствами і організаціями — нетоварними. 

Порядок здійснення безготівкових розрахунків визначається інструкцією «Про безготівкові 

розрахунки в Україні в національній валюті», яка затверджена постановою Правління 

Національного банку України № 135 від 29 березня 2001 року. Інструкцією встановлені загальні 

правила, форми і стандарти безготівкових розрахунків для підприємств усіх форм власності, які 

проходять через банки. 

Безготівкові розрахунки здійснюються за типовими банківськими документами на паперових 

носіях або в електронному вигляді. Передбачені наступні банківські документи, які визначають 

форму безготівкових розрахунків: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні 

вимоги, акредитиви, розрахункові чеки, а також меморіальні ордери. 

Платіжне доручення — це банківський документ, який виписується власником рахунка 

платника і містить розпорядження обслуговуючому банку про перерахування зазначеної суми 

на рахунок одержувача. У документі зазначаються реквізити платника: назва, ідентифікаційний 

номер, номер поточного рахунка, код (МФО) банку, а також аналогічні реквізити одержувача, 

сума (числом і буквами) та код і призначення платежу. Платіжними дорученнями 

оформлюються всі розрахунки з нетоварних операціях і більшості товарних. 

Платіжне доручення приймається банком для виконання протягом десяти календарних днів із 

дня оформлення. Банк приймає до виконання платіжне доручення тільки в разі наявності коштів 

на поточному рахунку (якщо інше не передбачено договором із банком). Виняток становлять 

платежі, пов’язані з оплатою праці. Коли заробітна плата виплачується частково, то податки до 

бюджету та збори до державних цільових фондів перераховуються пропорційно виплаченій 

зарплаті. 

Умовами договору з банком може передбачатись оформлення платіжного доручення в 

довільній формі. В цьому випадку банком складається меморіальний ордер у двох примірниках. 

Платіжні вимоги-доручення застосовуються в разі оплати підрядчикам

 виконаних будівельних і ремонтних робіт, а також і деяких поставках. Включає цей 

документ дві частини: платіжну вимогу, яка заповнюється одержувачем коштів, потім платіжне 

доручення, яке заповнюється платником. Це комбінований документ, який передається 

платнику під час відвантаження продукції або виконанні роботи, послуги. Потім платник 

заповнює доручення на списання вказаної суми з його поточного рахунка. Якщо для повної 

сплати не вистачає коштів на поточному рахунку, в міру їх надходження виписуються платіжні 

доручення з посиланням на номер платіжної вимоги. 

Платіжні вимоги, як банківський документ, застосовуються у разі здійснення примусового 

списання (стягнення) коштів. Цим документом оформлюються примусові стягнення боргу на 

користь казначейства на підставі виконавчого документа, на підставі рішення податкового 



органу або арбітражного суду. До платіжної вимоги при цьому додається відповідне рішення, а 

банк приймає вимогу незалежно від наявності залишку для сплати на поточному рахунку. 

Часткова оплата оформлюється меморіальним ордером. 

Акредитивна форма розрахунків передбачається окремим договором. Вона забезпечує 

безперечну оплату шляхом бронювання суми на окремому акредитивному рахунку. Такий вид 

акредитиву називається покритим. Його сума перераховується з поточного рахунка. 

Непокритий акредитив — це акредитив, оплата за який, при тимчасовій відсутності коштів на 

рахунку платника, гарантується за рахунок банківського кредиту. 

Для оформлення акредитиву виписується і направляється банку заява на акредитив. Кошти 

заявника при цьому бронюються на аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами» 

балансового рахунка № 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті». На суму 

виставленого (оформленого) акредитиву: 

Д-т рахунка 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» (аналітичний рахунок 

«Розрахунки за акредитивами»), 

К-т рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті» (при оформленні акредитиву за 

рахунок власних коштів), К-т рахунка 60 «Короткострокові позики» 

(при оформленні акредитиву за рахунок короткострокової позики). 

Умовами акредитиву передбачається строк його дії і документи, за якими здійснюється оплата 

заборгованості з акредитивного рахунка. При поданні цих документів банк списує суму платежу 

одержувачу. В бухгалтерському обліку ця операція відображається: 

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», К-т 313 «Інші рахунки в банку в 

національній валюті». 

Після закінчення строку дії, передбаченого умовами акредитиву, невикористана його сума 

повертається, оформляється меморіальним ордером і зараховується на той рахунок, з якого був 

виставлений (оформлений): 

Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті», Д-т 60 «Короткострокові позики», 

К-т 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» (аналітичний рахунок «Розрахунки за 

акредитивами»). Аналітичний облік організується за кожним акредитивом окремо. 

Розрахунки зі застосуванням розрахункових чеків використовуються у безготівкових 

розрахунках підприємств та фізичних осіб тільки з товарних операцій з метою скорочення 

розрахунків готівкою. 

Для здійснення розрахунків платник одержує в банку чекову книжку, сума по якій бронюється 

на окремому рахунку. Сума зазначається в чековій книжці. Для проведення  платежу 

виписується чек і передається одержувачу коштів, який пред’являє чек своєму обслуговуючому 

банку для зарахування на поточний рахунок. Термін дії чекової книжки — до одного року. 

Розрахунки з застосуванням розрахункових чеків обліковуються на синтетичних рахунках 

аналогічно акредитивам, але із застосуванням окремого аналітичного рахунка «Розрахунки з 

застосуванням розрахункових чеків». 

 

Облік касових операцій 

Підприємства, які здійснюють розрахунки у готівковій формі, мають касу і організують облік 

наявності та руху грошових коштів. Організація та облік готівкового обороту регламентується 

«Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», яке затверджене 

постановою правління Національного банку України від 19 лютого 2001 року за 

№ 72 і набрало чинності з 17 квітня 2001 року. 

Каса підприємства — приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання 

готівкових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. 

До початку записів касова книга оформляється: сторінки нумеруються, аркуші 

прошнуровуються і скріплюються печаткою підприємства. На останній сторінці касову книгу 

підписує керівник й головний бухгалтер. 



Касові операції оформляються прибутковими і видатковими касовими ордерами, типові форми 

і порядок заповнення яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 15 лютого 

1996 року № 51 «Про затвердження типових форм обліку касових операцій». 

Для заприбуткування готівки в касу оформляється прибутковий касовий ордер. До нього 

заповнюється квитанція, яка завіряється печаткою підприємства і вручається особі, що внесла 

готівку. Якщо готівка надійшла з банку, квитанція не заповнюється, або ж заповнюється і без 

печатки прикріплюється до виписки банку. 

Для видачі готівки з каси оформляється видатковий касовий ордер. 

Касові документи складаються в одному примірнику. Дійсні лише в день виписки. Виписуються 

в бухгалтерії, реєструються в спеціальній книзі і передаються касиру для виконання. 

Кожний касовий ордер записується касиром у касову книгу під копірку в двох примірниках. 

Другий примірник касової книги служить звітом касира, який разом із касовими ордерами 

здається в бухгалтерію. 

Для каси кожного підприємства встановлюється банком ліміт. Це граничний розмір готівки, що 

може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня. Для контролю  за дотриманням 

ліміту залишок готівки визначається в касовій книзі щоденно. 

Звіт касира з доданими касовими документами ретельно перевіряється в бухгалтерії і служить 

основою для бухгалтерського обліку касових операцій на рахунку 301 «Каса в національній 

валюті». 

Якщо на підприємстві є в наявності готівка в іноземній валюті, відкривається окрема касова 

книга. А бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ведеться на рахунку 302 «Каса в 

іноземній валюті». 

За дебетом рахунка 30(301 і 302) відображаються операції з надходження готівки в касу. 

Найбільш типовими операціями за дебетом рахунка 30 є: Д-т 30 «Каса» — кредит рахунків: 

31 «Рахунки в банках» — надходження в касу готівки з поточного рахунка в банку; 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» — повернення в касу невикористаних авансів підзвітних 

осіб, повернення працівниками оформленої через підприємство безпроцентної позики; 

42 «Додатковий капітал» — отримання готівкою безповоротної фінансової допомоги та деякі 

інші. 

За кредитом рахунка 30 (301, 302) відображаються операції з виплати готівкою з каси. 

Найбільш типовими операціями за кредитом рахунка 30 є: 

Д-т 31 «Рахунки в банках» — передача готівки з каси на поточний рахунок; 

Д-т 66 «Розрахунки по оплаті праці» — виплачено заробітну плату та допомогу по тимчасовій 

непрацездатності працюючим; 

Д-т 65 «Розрахунки зі страхування» — виплата разової допомоги працюючим за рахунок 

страхового фонду; 

Д-т 68 «Розрахунки за іншими операціями» — погашено готівкою заборгованість перед іншими 

кредиторами та деякі інші. 

 

Дебіторська заборгованість, критерії її визнання та види 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську 

заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». 

Дебіторською вважається заборгованість підприємству різних інших підприємств та осіб, що 

виникла на певну дату, а дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх еквівалентів або інших активів. 

За строками погашення дебіторська заборгованість може бути короткострокова і довгострокова. 

Короткострокова заборгованість погашається в період до одного року: заборгованість покупців 

і замовників за відвантажену продукцію або виконані роботи, заборгованість підзвітних осіб. 

Довгострокова дебіторська заборгованість не виникає в ході нормального операційного циклу і 

буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. До такої дебіторської заборгованості 



відноситься заборгованість орендаря за фінансовою орендою, за довгостроковими позиками, 

наданими юридичним та фізичним особам. 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання 

підприємством майбутніх економічних вигод, а її сума може бути достовірно визначена. 

Поточна дебіторська заборгованість за одержані виробничі запаси, виконані роботи та послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, робіт і послуг. 

 

Облік розрахунків з покупцями і замовниками 

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену їм продукцію та 

виконані роботи визначаються заздалегідь укладеними договорами. Договір — це юридичний і 

економічний документ, що визначає номенклатуру і обсяг поставки чи роботи, строки, ціни, вид 

транспортування, форму розрахунків, а також санкції за невиконання умов договору. 

Оформляється виникнення дебіторської заборгованості транспортними документами на 

відвантаження продукції, актами виконаних робіт і платіжними документами. 

Для обліку розрахунків із покупцями за відвантажену продукцію і замовниками за виконані 

роботи (послуги) передбачений рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Рахунок 

має субрахунки: 

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 

На дебет рахунка 36 відноситься відпускна договірна ціна реалізованої продукції чи виконаних 

робіт, включаючи податок на додану вартість і акцизний збір: 

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» К-т 70 «Дохід від реалізації». 

Сума податків, що виникають у процесі реалізації, зменшує дохід підприємства і 

відображається на рахунках: 

Д-т 70 «Дохід від реалізації». 

К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами». 

За кредитом рахунка 36 обліковується оплата покупцями і замовниками заборгованості за 

продукцію чи роботи. Згідно з виписки банку з поточного рахунка в  національній  чи  іноземній 

валюті: 

Д-т 31 «Рахунки в банках» 

К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». 

Дебетове сальдо за рахунком 36 показує дебіторську заборгованість покупців і підрядчиків за 

відвантажену їм продукцію і виконані роботи. 

Аналітичний облік розрахунків за рахунком 36 організується окремо щодо кожної юридичної 

чи фізичної особи, якій відвантажено продукцію чи виконано роботи. Облік розрахунків з 

підзвітними особами 

Підзвітні особи — це працівники, які одержали грошовий аванс для оплати витрат, доручених 

підприємством. 

Розрахунки з підзвітними особами виникають в основному при оплаті дрібних господарських 

витрат і витрат у відрядженнях. Перелік осіб, яким видається аванс під звіт, встановлюється 

наказом керівника, що служить документом на видачу авансу на господарські потреби, а в разі 

видачі авансу на відрядження оформлюється, крім того, і посвідчення про відрядження. 

Фактичні витрати, оплачені підзвітними особами, підтверджуються товарними і фіскальними 

чеками магазинів, квитанціями відділень зв’язку, актами куплі-продажу — на підтвердження 

господарських витрат; проїзними документами, квитанціями готелів тощо — на підтвердження 

витрат на відрядження. Зведеним документом витрат, оплачених підзвітними особами, є 

авансовий звіт, який складається не пізніше 3-х робочих днів після повернення з відрядження і 

на наступну добу після одержання авансу на господарські потреби. 

Облік розрахунків із підзвітними особами ведеться на рахунку № 372 «Розрахунки з 

підзвітними особами». На дебет цього рахунка відноситься сума виданого авансу: 

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами» К-т 30 «Каса». 

За кредитом рахунка 372 обліковуються витрачені суми: 

а) на відрядження: 



Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» — за відрядження цехового персоналу, 

Д-т 92 «Адміністративні витратами» — за відрядження загальногосподарського персоналу. б) 

на господарські витрати: 

Д-т 20 «Виробничі запаси» 

Д-т 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» — на вартість придбаних запасів або 

оплачених витратах на їх перевезення, зберігання 

Д-т 15 «Капітальні інвестиції» — при оплаті витрат на капітальне будівництво, придбання 

основних засобів та нематеріальних активів 

К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 

Щодо кожного авансового звіту визначається результат використання авансу. Якщо сума авансу 

перевищує витрати, невикористана сума повертається у касу: 

Д-т 30 «Каса» 

К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 

Якщо ж сума фактичних витрат перевищує суму авансу, перевитрата повертається підзвітній 

особі з каси: 

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами» К-т 30 «Каса». 

Аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами організується у розрізі особових 

рахунків і щодо кожної авансової суми окремо. 

 

Облік резерву сумнівних боргів 

Наприкінці звітного періоду дебіторська заборгованість аналізується і групується за даними 

аналітичного обліку на звичайну, сумнівну і безнадійну. 

Нормальна дебіторська заборгованість повинна бути сплачена в строк, передбачений 

договором. 

Сумнівна — це прострочена дебіторська заборгованість, щодо якої існує ймовірність 

непогашення боржником. На фактичну суму цієї заборгованості пропонується в 

бухгалтерському обліку створювати резерв сумнівних боргів. Створення та використання цього 

резерву ведеться на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». Цей рахунок використовується для 

корегування оцінки дебіторської заборгованості покупців і замовників за товарних операціями 

та інших дебіторів за нетоварними операціями. 

За кредитом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» обліковується створення резерву: 

Д-т 944 «Сумнівні та безнадійні борги» К-т 38 «Резерв сумнівних боргів». 

Сума резерву, що створюється визначається одним з двох методів: прямим або за коефіцієнтом 

сумнівності. Перший метод застосовується на невеликих підприємствах, де можна з даних 

аналітичного обліку визначити тих дебіторів, відносно яких існує ймовірність непогашення. На 

підприємствах з великою кількістю дебіторів резерв сумнівних боргів визначається на основі 

класифікації заборгованості за товари і послуги за строками її непогашення. Коефіцієнт 

сумнівності встановлюється за даними попереднього періоду. 

Якщо резерв створено, прострочена сумнівна дебіторська заборгованість списується на дебет 

рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів»: 

Д-т 38 «Резерв сумнівних боргів» 

К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» К-т 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 

Безнадійна дебіторська заборгованість в кінці звітного періоду відноситься на дебет рахунка 

944 «Сумнівні та безнадійні борги» і врешті-решт впливає на зменшення доходів. 

 

Звіт про рух грошових коштів (НП(С)БО 1) — звіт, який відображає надходження і вибуття 

грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. Звіт про рух грошових коштів складається двома методами: прямим та 

непрямим. 

• Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 



• Інвестиційна діяльність — це придбання та реалізація необоротних  активів,  а  також 

тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 

• Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до змін

 розміру і складу власного та позикового капіталупідприємства. 

 

Звіт про рух грошових коштів надається лише у складi річної фінансової звітності всіма 

суб'єктами господарювання окрім банків, бюджетних установ, суб’єктів малого 

підприємництва, представництв іноземних сyб'єктів господарської діяльності (згiдно  п.2 

розділу IІ НП(С)БО 1). 

Звіт про рух грошових коштів – це звіт, що відображає надходження і видаток грошових коштів 

в результаті діяльності підприємства у звітному періоді. У даній формі фінансової звітності 

інформація розкривається наростаючим підсумком з початку року за звітний та аналогічний 

попередній період. 

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» метою складання Звіту про 

рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та 

неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх 

еквівалентах за звітний період. 

Задля правильного трактування економічного змісту показників  Звіту наведемо  визначення 

наступних понять: грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до 

запитання; еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові 

інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів та характеризуються 

незначним ризиком зміни їх вартості. 

На відміну від інших звітних форм, інформація Звіту про рух грошових коштів за поточний та 

попередні періоди використовується для визначення майбутнього потоку грошових коштів, що 

дозволяє користувачам оцінити здатність підприємства проводити діяльність у майбутньому та 

погашати свої зобов’язання. 

Інформацію про чисте надходження або витрачання грошових коштів у Звіті розкривають у 

розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, дозволяючи користувачам 

оцінювати вплив проведених операцій на суму отриманих грошових коштів, а також 
здійснювати аналіз напрямів та обсягів їх витрачання. Чисте надходження грошових коштів –  

це перевищення суми  надходжень  грошових коштів  над  сумою  їх  видатків  у звітному році, 

а чисте витрачання – перевищення суми видатків грошових коштів над їх надходженням. 

Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для складання Звіту про рух 

грошових коштів можуть застосовуватись такі методи: 

1) прямий метод – за яким розкриваються основні види валових надходжень грошових 

коштів чи валових виплат грошових коштів із розкриттям конкретних джерел та напрямів 

використання; 

2) непрямий метод – за яким чистий прибуток (збиток) коригується відповідно до впливу: 

• операцій негрошового характеру; 

• будь-яких відрахувань або нарахувань минулих чи майбутніх надходжень грошових 

коштів, що відносяться до операційної діяльності; 

• будь-яких відрахувань або нарахувань минулих чи майбутніх виплат грошових коштів, 

що відносяться до операційної діяльності; 

• статей доходу або витрат, пов’язаних із рухом грошових коштів від інвестиційної чи 

фінансової діяльності. 

Згідно з п.9 розділу 11 НП(С)БО 1 внутрішні зміни у складі грошoвих коштів при заповненні 

Звіту не повинні враховуватися. 

Два різні методи заповнення розділу приводять до однакового результату: підсумкові рядки 

заповнюються однаково як у формі № 3 так і № 3-п. 

За прямим методом показники розкриваються вертикально: спершу за джерелами генерування 

грошових коштів з наступним розкриттям інформації про їх витрачання за конкретними 

напрямами. У Звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, показники за 



звітний період наводяться в одній графі. При цьому, суми надходжень відносяться на 

збільшення грошових коштів у результаті операційної діяльності, а витрачань (відображаються 

у дужках) – на видаток коштів. 

При складанні звіту про рух грошових коштів прямим методом використовується аналітика за 

рахунками 30, 31, 33, субрахунку 351. 

Більш детально описи деяких рядків звіту можна знайти в Методичних рекомендацій щодо 

заповнення форм фінансової звітності № 433 та 476. 

Перший розділ Звіту, складний за прямим методом, призначений для розкриття інформації про 

рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема: 

– надходження грошових коштів від покупців та замовників у результаті продажу 

продукції (товарів), виконання робіт і надання послуг, у тому числі отримані авансові платежі; 

– надходження грошових коштів від операційної оренди необоротних активів та відсотків, 

нарахованих банками за зберігання коштів на рахунках; 

– отримання штрафів, пені, неустойок від контрагентів за порушення норм законодавства 

та невиконання умов договорів; 

– отримання субсидій, дотацій та цільового фінансування; 

– сплачені постачальникам та підрядникам грошові кошти за товари, роботи і послуги, у 

тому числі перераховані аванси; 

– грошові виплати працівникам та прирівняні до них виплати, аванси на відрядження; 

– сплата податку на додану вартість, податку на прибуток, відрахувань на соціальні заходи 

та інших обов'язкових платежів; 

– сплачені штрафи, пені, неустойки за порушення норм законодавства та невиконання 

умов договорів тощо. 

У Звіті про рух грошових коштів, який складається за непрямим методом, основна увага 

зосереджується на розрахунку змін оборотних активів та поточних зобов’язань для визначення 

грошових потоків від операційної діяльності. Це є відповідальним етапом складання Звіту про 

рух грошових коштів, оскільки до такого розрахунку не включаються зміни, що відбулися у 

результаті негрошових операцій та операцій, пов’язаних з фінансовою та інвестиційною 

діяльністю. 

Непрямий метод складання звіту про рух грошових коштів може бути застосований тільки до 

розділу щодо операційної діяльності. Рух грошових коштів від фінансової та інвестиційної 

діяльності складається прямим методом. Прямий метод легший як для складання, так і для 

розуміння. Однак, непрямий вважається краще підходить для фінансових аналітиків при 

прогнозуванні, більшість провідних компаній у світі його використовують, особливо при 

складанні фінзвітності за МСФЗ. 

За непрямим методом чистий рух грошових коштів отримують шляхом коригування чистого 

прибутку. Для використання непрямого методу необхідний баланс та звіт про  фінансові 

результати. 

Виходячи з балансової рівності, якщо у підприємства зросла дебіторська заборгованість, то для 

збереження балансової рівності грошові кошти мають зменшитися. Якщо у підприємства зросла 

кредиторська заборгованість, то грошові кошти для збереження рівності мають збільшитися. 

Зміна нерозподіленого прибутку – це і є чистий прибуток. Тобто на зміну залишків грошових 

коштів у балансі можна вийти через інші компоненти балансу. Це й покладено в основу 

непрямого методу визначення чистого грошового потоку. 

Додаток 

до Національного 

положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство    за ЄДРПОУ 

 



Звіт про рух грошових коштів (за 

прямим 

методом) за 20 

 р. 
  Форма № 3-п Код за ДКУД 1

8
0
1
0
0
4 

 

Стаття 
Код 

рядка 

 

За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
 

3000 

  

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Інші надходження 3095   

Витрачання на 

оплату: Товарів 

(робіт, послуг) 

 

3100 

 

( ) 

 

( ) 

Праці 3105 ( ) ( ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( ) ( ) 

Інші витрачання 3190 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195   

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 

діяльності 

Надходження від 

реалізації: 
фінансових 

інвестицій 

 
 

3200 

  

необоротних активів 3205   

Надходження від 

отриманих: 

відсотків 

 

3215 
  

1 2 3 4 

дивідендів 3220   

Надходження від деривативів 3225   

Інші надходження 3250   

Витрачання на 

придбання: 

фінансових 

інвестицій 

 

3255 

 

( ) 

 

( ) 

необоротних активів 3260 ( ) ( ) 

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295   

III. Рух коштів у результаті фінансової 

діяльності 

Надходжен

ня від: 

Власного 

капіталу 

 
 

3300 

  



Отримання позик 3305   

Інші надходження 3340   

Витрачання 

на: Викуп 

власних акцій 

 

3345 

 

( ) 

 

( ) 

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) 

Інші платежі 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400   

Залишок коштів на початок року 3405   

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   

Залишок коштів на кінець року 3415   

 

Керівник 

Головний бухгалтер 

Додаток 1 

до Національного 

положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство    за ЄДРПОУ 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за 

непрямим 

методом) за 20  р. 

 
 

Форма № 3-н Код за ДКУД 
 

 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

 

 

3500 

    

1 2 3 4 5 6 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 

 

3505 

 
Х 

 
Х 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 

 

3510 

    

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 

 

3515 

    

збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших негрошових 

операцій 

 
 

3520 

    

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 

 

3550 

    

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов’язань 

 

3560 

    

1

801006 

 
Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

 



Грошові кошти від операційної 

діяльності 

 

3570 

    

Сплачений податок на прибуток 3580 Х  Х  

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 

 
3195 

    

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

 

 

3200 

  
Х 

  
Х 

необоротних активів 3205  Х  Х 

Надходження від отриманих: 

відсотків 

 

3215 

 
Х 

 
Х 

дивідендів 3220  Х  Х 

Надходження від деривативів 3225  Х  Х 

Інші надходження 3250  Х  Х 

Витрачання на придбання: фінансових 

інвестицій 

 

3255 
Х 

 
Х 

 

необоротних активів 3260 Х  Х  

Виплати за деривативами 3270 Х  Х  

Інші платежі 3290 Х  Х  

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 

 
 

3295 

    

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

 

3300 

  
Х 

  
Х 

Отримання позик 3305  Х  Х 

Інші надходження 3340  Х  Х 

Витрачання на: Викуп 

власних акцій 

 

3345 
Х 

 
Х 

 

Погашення позик 3350 Х  Х  

Сплату дивідендів 3355 Х  Х  

Інші платежі 3390 Х  Х  

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 

 
3395 

    

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 

 
3400 

    

Залишок коштів на початок року 3405  Х  Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 

 

3410 

    

1 2 3 4 5 6 

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

 

Керівник 

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 9. 

Тема 9. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань 



  

Формування та облік власного капіталу.  

Звіт про власний капітал. 

Майно підприємства складається із різних матеріальних, нематеріальних та 

фінансових ресурсів — носіїв прав власності окремих суб’єктів. 

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності, 

та одним із найістотніших показників, оскільки виконує функції: 

- довгострокового фінансування, 

- відповідальності і захисту прав кредиторів, 

- кредитоспроможності, 

- самостійності, 

- розподілу доходів і активів. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про 

власний капітал і розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначаються 

НП(С)БО. 

Основними завданнями організації обліку власного капіталу є: 

1) забезпечення обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух 

власного капіталу; 

2) контроль за правильністю і законністю формування власного капіталу; 

3) своєчасне, повне, правильне відображення розміру і всіх змін власного 

капіталу; 

4) контроль за раціональним розподілом прибутку; 

5) організація   аналітичного обліку на рахунках власного капіталу для 

своєчасного отримання достовірної інформації; 

6) правильне відображення у регістрах обліку і звітності операцій з власним 

капіталом. 

При організації обліку власного капіталу необхідно враховувати наступні 

фактори: форму власності; організаційно-правову форму господарювання; 

кількість засновників. 

Основні положення про облік власного капіталу, що наводяться у наказі про 

облікову політику: 

1) перелік положень (стандартів) бухгалтерського обліку, якими керується 

підприємство при ведені обліку власного капіталу; 

2) номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова 

аналітичних рахунків з обліку власного капіталу; 

3) порядок збільшення статутного капіталу і оцінка вкладів; 

4) порядок розподілу чистого прибутку; 

5) порядок утворення та використання резервного капіталу, крім випадків, 

коли він утворюється у порядку, встановленому законодавством; 

6) встановлення порядку вибуття учасників і визначення розміру частки 

належного їм додаткового капіталу. 

Власний капітал утворюється двома шляхами: 

1) внесенням власниками підприємства; накопичуванням суми доходу, що 

залишається на підприємстві. За формами власний капітал поділяється 

на: 



2) інвестований; 

3) нерозподілений прибуток. 

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на: 

• статутний капітал; 

• додатковий (нереєстрований) капітал, який складається з: 

 додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку 

Для правильної організації бухгалтерського обліку власного капіталу необхідно 

передусім його чітко класифікувати. 

1. Статутний (зареєстрований) капітал – зафіксована в установчих документах 

загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу 

підприємства. 

2. Пайовий капітал – сума пайових внесків членів спілок та інших 

підприємств, що передбачена установчими документами. 

3. Додатковий вкладений капітал (акціонерні товариства) – сума, на яку 

вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. 

4. Інший додатковий капітал – сума дооцінки необоротних активів, вартість 

активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або 

фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. 

5. Резервний капітал – сума резервів, створених, відповідно до чинного 

законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку 

підприємства. 

6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – сума прибутку, яка 

реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого 

збитку вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. 

7. Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за 

внесками до статутного капіталу. Ця сума вираховується при визначенні підсумку 

власного капіталу. 

8. Вилучений капітал (господарські товариства) – фактична собівартість акцій 

власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума 

вилученого капіталу підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного 

капіталу. 

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації 

підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 

і припиняється у день  вибуття підприємства з реєстру у результаті завершення 

діяльності, банкрутства, реорганізації тощо. 

Перед тим, як зареєструвати підприємство, необхідно оцінити рівень витрат, які 

доведеться здійснити при реєстрації підприємства. 

Організація обліку статутного капіталу (як і інших складових власного капіталу) 

залежить від цілої низки чинників, які визначаються у ході організаційних етапів, 

що передують дореєстраційному періоду. А саме, до державної реєстрації 

необхідно: 

1) визначитись з видом підприємства (приватне, колективне, господарське 

товариство, підприємство, засноване на власності об’єднання громадян, 

комунальне, державне); 



2) визначитись з розміром статутного капіталу, який повинен бути не менше 

законодавчо встановленого мінімального розміру; 

3) розробити і затвердити установчі документи: статут, установчий договір, 

протокол зборів засновників. 

Після здійснення описаних вище процедур підприємство реєструють в органах 

державної реєстрації. 

По закінченні реєстрації підприємство повинно мати наступні документи, що є 

основою для організації обліку власного капіталу. 

1. Статут (перший примірник). 

2. Свідоцтво про державну реєстрацію (перший примірник).  

3. Свідоцтво про реєстрацію в статуправлінні (перший примірник). 

4. Свідоцтво про реєстрацію у Державній фіскальній службі. 

5. Свідоцтво платника ПДВ (якщо це передбачено законом). 

6. Договір з банком про обслуговування. 

7. Довідка про реєстрацію у Пенсійному фонді. 

8. Печатка (за необхідності) та кутовий штамп. 

Протягом здійснення господарської діяльності розмір статутного капіталу можна 

змінювати. Так, у товариствах – збільшення статутного капіталу може бути 

здійснене лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати 

акцій), крім випадків, передбачених законодавством. Не допускається зменшення 

статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів товариства. 

Рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня 

внесення цих змін до державного реєстру. 

Зміна статутного капіталу має місце у випадку припинення діяльності: 

реорганізації або ліквідації підприємства. Основні умови і порядок реорганізації 

визначаються вищим органом управління юридичної особи, він же приймає 

рішення про затвердження відповідних документів. 

Ліквідація підприємства здійснюється у таких випадках: 

1) за рішенням власника; 

2) по закінченні терміну, на який створювалося підприємство; 

3) по досягненні мети, поставленої при створенні підприємства; 

4) при забороні діяльності підприємства; 

5) при визнанні підприємства банкрутом; 

6) при несвоєчасному наданні інформації про зміни в його реквізитах; 

7) при неподанні протягом року в ДФС декларації, бухгалтерської звітності. 

Інші складові власного капіталу (крім статутного капіталу) теж змінюються у 

процесі господарської діяльності підприємства. 

Пайовий капітал відображає суму пайових внесків членів спілок та інших 

підприємств, що передбачена установчими документами. Тобто, пайовий капітал 

– це сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно вкладених у 

здійснення спільної фінансово- господарської діяльності. Його облік здійснюється 

на рахунку 41 «Пайовий капітал». 

За кредитом рахунка відображається збільшення пайового капіталу, за дебетом – 

його зменшення, а у Балансі – сальдо за цим рахунком. Аналітичний облік за 

рахунком 41 ведеться за видами капіталу та власниками. 



Додатковий вкладений капітал відображає суму, на яку вар-тість реалізації  

випущених акцій перевищує їх номінальну вартість. Облік додаткового 

вкладеного капіталу здійснюється на відповідних субрахунках рахунка 42 

«Додатковий капітал». 

Для акціонерних товариств різниця між вартістю реалізації випущених ними акцій 

та їх номінальною вартістю має назву «Емісійний дохід». Емісійний дохід 

обліковується на відповідному субрахунку 421. 

Інший додатковий капітал відображає суму дооцінки необоротних активів, 

вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних 

або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу. Облік додаткового 

вкладеного капіталу здійснюється на відповідних субрахунках рахунка 42 

«Додатковий капітал». 

Підприємства (крім акціонерних товариств), які формують статутний капітал, 

показують вкладений засновниками капітал та інші внески понад розмір 

статутного капіталу, що вносяться без прийняття рішень про зміну розміру 

статутного капіталу, на субрахунку 422 «Інший вкладений капітал». 

Підприємства, які формують пайовий капітал (у тому числі шляхом випуску 

пайових цінних, паперів крім акцій), показують вкладений засновниками капітал 

та інші внески понад розмір визначеного пайового капіталу, на субрахунку 425 

«Інший додатковий капітал». На субрахунку 423 «Дооцінка активів» 

відображається сума дооцінки (уцінки) активів, яка здійснюється у випадках, 

передбачених законодавством та положеннями (стандартами) 

бухгалтерськогообліку. 

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» відображається 

вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших 

осіб . 

Інші види додаткового капіталу відображаються на субрахунку 425 «Інший 

додатковий капітал». 

За кредитом рахунка 42 відображається збільшення додаткового капіталу, за 

дебетом – його зменшення. 

Резервний капітал відображає суму резервів, створених за рахунок чистого 

прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства або установчих 

документів. 

Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, 

створеного згідно з діючим законодавством та засновницькими документами за 

рахунок нерозподіленого прибутку, використовується рахунок 43 «Резервний 

капітал». 

За кредитом рахунка 43 відображається створення резервів, за дебетом – їх 

використання. Сальдо цього рахунка відображає залишок резервного капіталу на 

кінець звітного періоду. Аналітичнийоблік резервного капіталу ведеться за його 

видами та напрямками використання. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображає суму прибутку, яка 

реінвестована у підприємство, або суму непокритого збитку. 

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу, тобто, це 

прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів 



власникам та формування резервного капіталу. У бухгалтерському обліку 

нерозподілений прибуток або (залежно від результатів господарської діяльності) 

непокриті збитки відображаються на субрахунках рахунка 44 «Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)»: 441 «Прибуток нерозподілений» або 442 

«Непокриті збитки». Розподіл прибутку в поточному періоді відображається на 

субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді». За кредитом 

рахунка 44 відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за 

дебетом – збитки та використання прибутку. 

Оскільки на рахунку 44 може бути як кредитове, так і де-бетове сальдо, у Балансі 

може бути відображений як додатний, так і від’ємний показник. При цьому сума 

непокритих збитків вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. 

Неоплачений капітал відображає суму заборгованості власників (учасників) за 

внесками до статутного капіталу підприємства. Ця сума відображає ту частку 

статутного капіталу, яка ще не внесена учасниками, а тому вираховується при 

визначенні величини власного капіталу. Для узагальнення інформації про зміни у 

складі неоплаченого капіталу використовується рахунок 46 «Неоплачений 

капітал». 

За дебетом рахунка 46 відображається заборгованість засновників (учасників) 

господарського товариства за внесками до капіталу підприємства, вартість яких 

визначена відповідними угодами. Цей показник формується у момент реєстрації 

статутного капіталу підприємства та зменшується при здійсненні учасниками 

внесків. Погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу 

відображається за кредитом цього рахунка. Після здійснення всіх внесків 

учасниками сальдо на рахунку 46 не залишиться. Аналітичний облік неоплаченого 

капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних 

товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства. 

Вилучений капітал відображає фактичну собівартість акцій власної емісії або 

часток, викуплених товариством у його учасників. Облік вилученого капіталу 

здійснюється на рахунку 45 «Вилучений капітал» у випадках: викупу власних 

акцій (часток) у акціонерів (учасників) з метою їх перепродажу або анулювання 

акцій (часток) (зменшення статутного капіталу). 

За дебетом рахунка 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії 

або  часток, викуплених господарським товариством у його акціонерів 

(учасників), за кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток). 

Показник вилученого капіталу має від’ємне значення та вираховується при 

визначенні величини власного капіталу підприємства. 

Загальні визначення елементів власного капіталу набувають специфічних 

особливостей залежно від організаційної форми відповідного підприємства. Ці 

особливості зумовлені насамперед нормами законодавства, якими встановлено 

організаційні форми підприємств, та вимогами щодо порядку формування та руху 

власного капіталу цих підприємств. 

 

Мета, структура і техніка складання Звіту про власний капітал 

Звіт про власний капітал, як правило, складається тільки за рік. В цьому можна 

переконатися проглянувши саму форму даного звіту: в НП(С)БО 1 вона містить 



показники залишку власного капіталу на початок та на кінець року. Хоча, як 

виняток, підприємство може складати квартальний звіт з поясненням причини в 

примітках до фінзвітності. 

Отже, маємо одну єдину форму Звіту про власний капітал – форму № 4, яка 

міститься в НП(С)БО 1 (додаток 1) та призначена тільки для середніх та великих 

підприємств. 

Показники Звіту про власний капітал повинні відповідати даним бухгалтерського 

обліку і співпадати з даними Звіту про фінансовий стан (балансу) і Звіту про 

фінансові результати. Перевірити зіставність показників форм фінзвітності можна 

на основі Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 

11.04.2013 р. № 476. 

Метою складання Звіту про власний капітал є надання користувачам фінансової 

звітності повної, достовірної та неупередженої інформаціі про зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду (року) (п. 5.1 

Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 

433). 

Власний капітал – це також однойменний розділ балансу підприємства (І розділ 

пасиву). Звіт про власний капітал, по-суті, більш детально розкриває інформацію 

щодо змін складових власного капіталу, чого не видно у Балансі. Звіт про власний 

капітал показує зміни за усіма операціями: і за операціями з власниками і за 

іншими операціями, які не пов’язані з власниками (вплив компонентів іншого 

сукупного доходу). Також власний капітал – це активи за мінусом зобов’язань 

підприємства (чисті активи), що є втіленням зростання (зменшення) капіталу 

власників. 

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні 

додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік. 

У статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець року» показують 

суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства, відповідно, на початок і 

кінець звітного періоду. 

У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок» та «Інші зміни» 

відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». 

У статті «Скоригований залишок» показується залишок власного капіталу на 

початок звітного року після внесення відповідних коригувань. 

У статтях розділу «Переоцінка активів» наводяться дані, які відображають 

збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних 

засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями 

(стандартами). 

У статті «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» показується сума чистого 

прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати. 

У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться дані, які відображають 

розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування 

прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо. 

У статтях розділу «Внески учасників» наводяться дані про  збільшення  

статутного  капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті 



збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до 

статутного капіталу підприємства. 

У статтях розділу «Вилучення капіталу» наводяться дані про зменшення власного 

капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання 

викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості 

акцій або з інших причин. 

У статтях розділу «Інші зміни в капіталі» наводяться дані про всі інші зміни у 

власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, 

зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та 

інші зміни. 

У статті «Разом змін у капіталі» наводиться підсумок змін у складі власного 

капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку 

власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок 

переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших 

змін. 

Дані в графах 3—11 наводяться зі знаком «+» або «–», що означає збільшення або 

зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу. 

Алгебраїчна сума, що відображає початковий залишок (сальдо) з урахуванням 

змін за кожним видом власного капіталу повинна дорівнювати залишку на кінець 

періоду (сальдо), що відображено в Балансі. 

Для складання звіту використовують такі джерела інформації: 

• Баланс; 

• Звіт про фінансові результати; 

• установчі документи; 

• аналітичні дані за окремими рахунками бухгалтерського обліку. 

 
Додаток 

до Національного 

положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 
КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число)   0
1 

Підприємство    за ЄДРПОУ    

(найменування) 

Звіт про 

власний 

капітал за  20  р. 
    Форма № 4 Код за ДКУД 18010

05 

 

Стаття 

 
Код 

рядка 

 

Зареєстро- 

ваний 

капітал 

 

Капітал у 

дооцін- 

ках 

 
Додатко- 

вий капітал 

 

Резер- 

вний 

капітал 

Нерозпо- 

ділений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

 

Неопла- 

чений 

капітал 

 

Вилу- 

чений 

капітал 

 

Всьо
го 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Залишок 
на початок року 

4000         

Коригування: 

Зміна облікової 
політики 

 

4005 
        



Виправлення 
помилок 

4010         

Інші зміни 4090         

Скоригований 

залишок на 

початок року 

 

4095 
        

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 
звітний період 

 
4100 

        

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

 

4110 
        

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

 

4200 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

власникам 
(дивіденди) 

         

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 
капіталу 

 
4205 

        

Відрахування до 

резервного 
капіталу 

 

4210 
        

Внески 

учасників: 

Внески до 
капіталу 

 
4240 

        

Погашення 

заборгованості з 
капіталу 

 

4245 
        

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 
(часток) 

 
4260 

        

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

 

4265 
        

Анулювання 

викуплених акцій 
(часток) 

 

4270 
        

Вилучення частки 
в капіталі 

4275         

Інші зміни в 
капіталі 

4290         

Разом змін у 
капіталі 

4295         

Залишок 
на кінець року 

4300         

 

Керівник 

Головний бухгалтер 

 

 
   ЛЕКЦІЯ 10 
 

Тема 10. Розрахункові операції підприємства . Облік  праці, її оплати та  

соціального страхування персоналу 

Зобов’язання, критерії визнання та класифікація 

Зобов’язання — це джерела залучених коштів підприємства, які, крім 

власного капіталу, формують пасив балансу. Згідно НП(С)БО 1 «Зобов’язання — 

заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення 



якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, 

що втілюють у собі економічні вигоди». 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

зобов’язання регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

11 «Зобов’язання». 

Згідно із зазначеним положенням зобов’язання визнається, якщо його 

оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення 

економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. 

У бухгалтерську обліку зобов’язання групуються на: 

• довгострокові, 

• поточні, 

• забезпечення, 

• непередбачені зобов’язання, 

• доходи майбутніх періодів. 

До довгострокових відносяться такі зобов’язання, первинний термін 

погашення яких був встановлений більше 12 місяців. До них належать 

довгострокові позики банку, видані на строк більше одного року, довгострокові 

векселі видані, довгострокові зобов’язання за орендою та зобов’язання за 

облігаціями. 

Поточними (короткостроковими) вважаються зобов’язання, строк 

погашення яких був початково встановлений протягом поточного року. До них 

належать зобов’язання перед постачальниками за одержані матеріальні цінності, 

підрядчиками за виконані роботи і послуги, зобов’язання перед працюючими за 

нарахованою заробітною платою, перед бюджетом, соціальними фондами та 

іншими кредиторами. 

Забезпечення — це зобов’язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. 

Непередбаченими вважаються такі зобов’язання, які можуть виникнути 

внаслідок минулих подій, а існування яких може бути підтверджено майбутніми 

подіями, або ж зобов’язання, які не можна достовірно визначити. 

Доходи майбутніх періодів — це такі доходи, які виникли в даний час, але 

відносяться до майбутніх періодів. 

Обліковуються довгострокові і поточні зобов’язання за їх видами на 

окремих рахунках бухгалтерського обліку і відображаються окремими розділами 

пасиву балансу. 

Завданнями обліку зобов’язань є своєчасне, повне і правильне 

документальне оформлення і відображення на рахунках синтетичного і 

аналітичного обліку господарських операцій з виникнення і погашення 

кредиторської заборгованості, не допускаючи прострочок у платежах і уникаючи 

штрафних санкцій. 

До довгострокових зобов’язань належать: 

-довгострокові кредити банків; 

-інші довгострокові строкові фінансові зобов’язання; 

-відстрочені податкові зобов’язання; 

-інші довгострокові зобов’язання. 



Довгострокові зобов’язання за кредитами банку обліковуються

 на рахунку 50 

«Довгострокові   позики».   За   кредитом   цього   рахунка   відображаються   

суми   одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових 

відстрочених позик до складу довгострокових. 

За користування довгостроковими позиками банку нараховуються

 проценти, які включаються до складу фінансових витрат. 

Аналітичний облік довгострокових позик організується щодо кожної 

позики зокрема. 

Аналітичні рахунки об’єднуються залежно від виду позики в субрахунки: 

501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті» 

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті» 

503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті» 504 

«Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті» 505 «Інші 

довгострокові позики в національній валюті» 

506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті». 

До поточних зобов’язань належать: 

- короткострокові кредити банків; 

- поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; 

- короткострокові векселі видані; 

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 

- поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з 

бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з 

учасниками, 

з внутрішніх розрахунків); 

- інші поточні зобов’язання. 

 

Облік короткострокових кредитів банків 

Для поповнення нестачі власних коштів для операційної діяльності 

підприємство оформляє в банку позику строком до одного року. Для її одержання 

з банком укладається договір, в якому передбачається: цільове використання 

позикових коштів, строк користування позикою, сума і плата за позику (процент, 

що сплачується підприємством). Після оформлення кредитного договору банк 

відкриває для підприємства кредитний рахунок, на якому і обліковуються надані 

та погашені кредити. 

Синтетичний облік розрахунків за короткостроковими позиками ведеться на 

рахунку 60 

«Короткострокові позики». За кредитом цього рахунка обліковуються суми 

зобов’язань перед банком за одержані позики. 

Але короткострокова позика може бути направлена на погашення 

заборгованості перед постачальниками і підрядчиками, на погашення 

заборгованості перед бюджетом з податків і на інші цілі. 

За користування короткостроковими позиками підприємство згідно з 

кредитним договором нараховує і сплачує проценти. 



За дебетом рахунка 60 «Короткострокові позики» відображаються операції 

з погашення зобов’язань щодо позик, а також щодо переведення короткострокової 

позики в довгострокову в зв’язку зі змінами умов кредитування. 

Аналітичний облік короткострокових позик організується окре¬мо за 

кожною позикою. 

Аналітичні рахунки об’єднуються в такі субрахунки: 

601 «Короткострокові позики банків у національній валюті» 602 

«Короткострокові позики банків в іноземних валютах» 

603 «Відстрочені короткострокові позики банків в національній валюті» 604 

«Відстрочені короткострокові позики банків в іноземній валюті» 605 

«Прострочені позики в національній валюті» 

606 «Прострочені позики в іноземній валюті». 

 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками 

Постачальники — це юридичні і фізичні особи, які здійснили для 

підприємства поставку виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних 

предметів, необоротних активів чи інших цінностей. За поставку виникли 

зобов’язання, які підлягають оплаті. 

Підрядчики — це юридичні та фізичні особи, які виконали для підприємства 

будівельні, ремонтні чи інші роботи. 

Взаємовідносини підприємства з постачальниками та підрядчиками 

регулюються раніше укладеними договорами. 

Облік договорів та їх виконання ведеться відділом постачання або окремою 

особою за призначенням керівника. Для цього відкривається книга (журнал) 

обліку вантажів, що надійшли. 

Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками  і  підрядчиками 

передбачений рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». За  

кредитом цього рахунка обліковується виникнення зобов’язання перед 

постачальниками  і підрядчиками за одержані від них матеріальні цінності,  

виконані робо ти  чи надані послуги; а за дебетом — погашення заборгованості 

перерахуванням із поточного рахунка чи готівкою  з каси. 

Аналітичний облік розрахунків організується щодо кожної юридичної чи 

фізичної особи, що є постачальником чи підрядчиком. Аналітичні рахунки 

об’єднуються в субрахунки: 

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 632 «Розрахунки з 

іноземними постачальниками». 

Облік праці і розрахунків з оплати праці 

Одним із важливих поточних зобов’язань, що систематично виникають у 

процесі господарської діяльності, є зобов’язання перед працюючими за 

заробітною платою. 

Заробітна плата — це винагорода в грошовій формі працівнику за затрачену 

працю. Вимірюються затрати праці відпрацьованим часом (у разі погодинної 

оплати) або обсягом виконаної роботи чи виготовленої продукції (в разі відрядної 

оплати). 



Основу організації оплати праці становлять: тарифні системи, системи 

преміювання, контрактна система, система трудових договорів і державні 

нормативні акти. 

Тарифною системою встановлюється рівень оплати праці за одиницю 

робочого часу залежно від кваліфікації (розряду робітника і розряду роботи) і 

умов праці. 

Преміальними системами встановлюються показники і рівень премій. 

Контракти — це письмові договори підприємства з працюючим, яким також 

встановлюється обсяг, якість роботи, строк виконання та рівень оплати. 

Укладаються контракти,  як правило, на тривалий час. Трудовий договір — це теж 

письмова угода підприємства з працюючим, що носить разовий характер. 

Державними нормативними актами встановлюється мінімальний рівень 

зарплати, оплату за невідпрацьований час, а також види та розміри утримань із 

заробітної плати. 

Господарський облік (фінансовий і управлінський) повинен забезпечити 

такий комплекс даних трудових факторів про: 

а) чисельність і склад працюючих, 

б) відпрацьований час кожним і усім колективом разом, 

в) виробіток у кількості виготовленої продукції або обсязі виконаної роботи, 

г) нараховану заробітну плату кожному працівнику і по підприємству в 

цілому, д) стан розрахунків з оплати праці. 

Функції з обліку чисельності і складу працюючих на великих підприємствах  

виконує  відділ кадрів або інспектор по кадрах, а в разі відсутності їх на малих 

підприємствах — будь- який працівник, призначений наказом керівника. 

Функціями по  обліку  кадрів  є: документальне оформлення зарахування на 

роботу, переміщення, надання відпустки та звільнення, а також облік наявності і 

руху працюючих та надання відповідних даних для звітності. 

Підставою для зарахування на роботу служить наказ керівника або записка 

про прийом на роботу, що оформляються на підставі заяви, поданої бажаючим 

працювати на вакантній посаді чи вільному робочому місці. 

Для зарахованого на роботу заводиться особова картка з обліку кадрів і 

оформляється трудова книжка (виписується нова, якщо робітник чи службовець 

розпочинає трудову діяльність, або ж робиться запис про зарахування в подану 

трудову книжку). Трудові книжки зберігаються на підприємстві. Чисті бланки 

трудових книжок є документами суворої звітності та зберігаються в сейфі разом 

із грошовими документами. За цінами придбання бланки трудових книжок як 

об’єкт бухгалтерського обліку відображаються на рахунку 331 «Грошові 

документи в національній валюті». Під час видачі трудової книжки працівнику, 

що тільки розпочинає трудову діяльність, вартість бланку відшкодовується 

надходженням готівки  до каси. 

Переміщенням вважається переведення на іншу роботу або присвоєння 

вищого кваліфікаційного розряду. Оформляється наказом керівника, а при 

присвоєнні вищого кваліфікаційного розряду до наказу додається рішення 

кваліфікаційної комісії. Дані про переміщення записуються до трудової книжки із 

затвердженням круглою печаткою підприємства. 



Наказом керівника оформляється також надання відпустки і звільнення. 

Протягом однієї доби після оформлення наказу на звільнення трудова книжка 

повертається працівникові, а бухгалтерія здійснює повний розрахунок заробітної 

плати. 

Чисельність працюючих працівником, що виконує функції з обліку кадрів, 

групується за категоріями, професіями, посадами, фаховим рівнем, стажем 

роботи, місцями роботи (цехами, відділами), а також за часом роботи (постійні, 

сезонні, тимчасові працівники). 

Залежно від системи оплати праці (погодинна, відрядна, індивідуальна, 

бригадна) та врегульованих взаємовідносин підприємства з працюючими 

застосовуються різні первинні документи, якими оформляються затрати праці і 

згідно з якими нараховується заробітна плата працюючим. 

Підставою для нарахування заробітної плати при погодинній оплаті 

служить табель обліку робочого часу, який є іменним списком працюючих, до 

якого щоденно записуються дані про відпрацьований час у годинах, а при неявках 

— причини. Табельного обліку достатньо для нарахування зарплати в разі 

погодинної оплати. 

Підставою для нарахування заробітної плати робітникам у разі відрядної 

оплати служать різні документи: наряди, маршрутні листи, рапорти (відомості) 

виробітку та деякі інші. 

Наряди використовуються в індивідуальних і дрібносерійних виробництвах, 

будівництві, на ремонтному та інших виробництвах із нестабільним характером 

праці. Бувають вони індивідуальні і бригадні, разові і нагромаджуючі. 

Маршрутні листи використовуються для оформлення затрат праці на 

поточних виробництвах. 

Рапорти або відомості виробітку використовуються в масових 

виробництвах з одноманітним характером праці. 

У разі відхилень від нормальних умов праці (заміні матеріалів, що 

обробляються, робота на іншому, ніж передбачене технологією, устаткуванні 

тощо) складаються доплатні листки або відомості на доплату. 

Наприкінці місяця дані про виробіток і заробітну плату групуються і 

нагромаджуються: за особовими рахунками працюючих, видами продукції, що 

вироблялася чи робіт, що виконувалися, видами оплат. На підставі цих даних 

складаються розрахунково-платіжні або розрахункові і платіжні відомості, які 

виступають первинними документами для обліку розрахунків по оплаті праці, а 

часто і як регістри аналітичного обліку розрахунків по оплаті праці. 

Синтетичний облік використання фонду оплати праці і розрахунків з 

працюючими ведеться на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці», який має два 

субрахунки: 

661 «Розрахунки за заробітною платою» 

  

662 «Розрахунки з депонентами». 

Нарахована заробітна плата працівникам обліковується на рахунках: 

Д-т 23 «Виробництво» (робітників основного і допоміжного виробництва за 

виготовлену продукцію або виконані роботи) 



Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» (цеховому персоналу і робітникам по 

догляду за обладнанням) 

Д-т 92 «Адміністративні витрати» (адміністративному і обслуговуючому 

персоналу підприємства в цілому) 

Д-т 93 «Витрати на збут» (робітникам за пакування, навантаження готової 

продукції при відправці покупцям після здачі її на склад) 

Д-т 15 «Капітальні інвестиції» (робітникам за роботи по капітальному 

будівництву і капітальному ремонту основних засобів та інших роботах по 

створенню основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів) 

Д-т інших рахунків залежно від характеру затрат праці, К-т 661 «Розрахунки 

за заробітною платою». 

За дебетом рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» обліковуються 

операції: за утриманнями із заробітної плати, виплаті готівкою і депонуванні. 

На суму нарахованої заробітної плати здійснюються відрахування на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний соціальний 

внесок), встановлене у відсотках до нарахованої заробітної плати, що сплачується 

з фонду заробітної плати та відноситься на витрати підприємства. Облік 

зобов’язань за страховими соціальними фондами ведеться на рахунку 65 

«Розрахунки за страхування». Відрахування ЄСВ обліковується на рахунках: 

Д-т 23 «Виробництво» (робітників основного і допоміжного виробництва за 

виготовлену продукцію або виконані роботи) 

Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» (цеховому персоналу і робітникам по 

догляду за обладнанням) 

Д-т 92 «Адміністративні витрати» (адміністративному і обслуговуючому 

персоналу підприємства в цілому) 

Д-т 93 «Витрати на збут» (робітникам за пакування, навантаження готової 

продукції при відправці покупцям після здачі її на склад) 

Д-т 15 «Капітальні інвестиції» (робітникам за роботи по капітальному 

будівництву і капітальному ремонту основних засобів та інших роботах по 

створенню основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів) 

Д-т інших рахунків залежно від характеру затрат праці, К-т 65 «Розрахунки 

за страхування» 

Із нарахованих зарплат проводяться обов’язкові утримання, утримання для 

відшкодування заподіяних підприємству збитків з вини працюючих і добровільні 

утримання. 

До обов’язкових відносяться: 

а) утримання податку з доходу фізичних осіб (ПДФО) Д-т 661 «Розрахунки 

за заробітною платою» 

К-т 64 «Розрахунки з бюджетом»; б) утримання військового внеску, 

в) утримання профспілкових внесків, 

г) утримання за виконавчими документами, тощо. Д-т 661 «Розрахунки за 

заробітною платою» К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 



З дозволу працюючих з заробітної плати можуть бути утримані нестачі і 

втрати від псування цінностей (К-т 375), за допущений брак виробництва з вини 

працівників (К-т 24). 

За письмовими заявами із заробітної плати бухгалтерія може здійснити 

вирахування на оплату індивідуальних позик, оформлених через підприємство, по 

добровільному страхуванню, за товари, продані в кредит. 

Різниця в сумі нарахованої зарплати і утриманнями всіх видів належить 

виплаті готівкою з каси або через банкомат або платіжні картки. 

Для одержання готівки на зарплату до банку подаються такі документи: 

грошовий чек і платіжні доручення на перерахування: утримань і нарахувань на 

зарплату (прибуткового податку, до пенсійного фонду, страхового, фонду 

страхування на випадок безробіття та фонду страхування від нещасних випадків). 

Протягом трьох повних робочих днів здійснюється виплата зарплати 

готівкою з каси (Д-т 66, К-т 30). Після цього платіжні відомості закриваються. 

Проти прізвищ працюючих, котрі не одержали зарплату, ставиться штамп або 

пишеться від руки «депоновано». Прізвища і суми депонентів переносяться до 

окремої відомості або книги, а загальна сума відображається на рахунках: 

Д-т 661 «Розрахунки за заробітної платою» К-т 662 «Розрахунки з 

депонентами». 

Сума депонованої зарплати наступного дня здається в банк на поточний 

рахунок. 

Виплачується за заявою працівника. 

Аналітичний облік розрахунків з працюючими з заробітної плати 

організується за особовими рахунками працюючих, видами оплат і утримань. 

 

Облік забезпечень 

Забезпечення виступають спеціальним джерелом   покриття   

майбутніх   витрат. Вони створюються для відшкодування наступних витрат 

на: 

— виплату відпусток працівникам; 

— додаткове пенсійне забезпечення; 

— виконання гарантійних зобов’язань; 

— реструктуризацію; 

— виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо. 

Забезпечення створюються у разі виникнення зобов’язання, погашення 

якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів. 

Величина зобов’язання визначається розрахунковим методом

 за визначеною розрахунковою ставкою для відшкодування відповідних 

зобов’язань. 

Синтетичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів ведеться на 

пасивному рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», який має 

субрахунки: 

471 «Забезпечення виплат відпусток» 472 «Додаткове пенсійне 

забезпечення» 



473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» 474 «Забезпечення інших 

витрат і платежів». 

Найбільш розповсюдженим на практиці є резерв на оплату відпусток 

працюючим. Він забезпечує наявність джерела виплат відпускних сум та 

рівномірне включення їх до собівартості продукції, що особливо необхідно в 

сезонних галузях та на підприємствах з тривалим циклом виробництва. 

Резерв на оплату відпусток працюючим створюється у відсотках до 

нарахованої зарплати і залежить від тривалості відпускного періоду. Суми 

нарахованого резерву відображаються на рахунках: 

Д-т 23 «Виробництво» 

Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» Д-т 92 «Адміністративні витрати» 

Д-т 93 «Витрати на збут» 

та інші рахунки, на які була віднесена нарахована зарплата К-т 471 

«Забезпечення виплат відпусток». 

У даному разі заробітна плата, нарахована за час відпусток, списується за 

рахунок резерву і відображається на рахунках: 

Д-т 471 «Забезпечення виплат відпусток» 

К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою». 

На дебет рахунка 471 «Забезпечення виплат відпусток» відносяться і всі 

відрахування до соціальних фондів. 

Кредитове сальдо за рахунком 471 «Забезпечення виплат відпусток» означає 

суму створеного забезпечення, що не використано для нарахування відпускних 

сум до кінця року. 

По закінченні року здійснюється уточнення невикористаного забезпечення. 

При цьому розраховується фактична заборгованість підприємства перед 

працюючими за невикористану відпустку і сальдо за рахунком 471 «Забезпечення 

виплат відпусток» корегується до рівня фактичної заборгованості шляхом 

донарахування або сторнування. Таким чином, сальдо зазначеному рахунку 

відображається в балансі сумою фактичної заборгованості за невикористану 

відпустку станом на початок року. 

На рахунку 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» обліковуються суми 

забезпечення на оплату додаткових виплат коштів для реалізації програми 

соціального забезпечення. 

Резерв на гарантійне забезпечення, що обліковується на рахунку 

«Забезпечення гарантійних зобов’язань», створюється на виробничих 

підприємствах, які реалізують продукцію з гарантією. Величина забезпечення 

визначається розрахунковим методом і відображається на рахунках: 

Д-т 93 «Витрати на збут» 

К-т 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань». 

На дебет рахунка 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» відносяться 

фактичні затрати на ремонт готової продукції, реалізованої з гарантією. 

Можуть створюватися резерви для забезпечення затрат з реструктуризації, 

виконанні зобов’язань щодо обтяжливих контрактів та деяких інших витрат. Ці 

резерви обліковуються на рахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів». 



Створені забезпечення шляхом включення їх до витрат, використовуються 

лише для відшкодування тих затрат, для покриття яких воно було створено. 

Аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів організується 

за їх видами, направленнями формування і використання. 

 

Облік розрахунків з бюджетом 

Види, порядок нарахування та сплати податків визначається Податковим 

кодексом України. 

Взаємовідносини підприємства з бюджетом визначаються діючою в Україні 

системою податків та інших обов’язкових платежів. 

Податки — це обов’язкові платежі, які належить сплатити юридичній чи 

фізичній особі до державного чи місцевого бюджету. 

Визначення та погашення зобов’язань перед бюджетом по 

загальнодержавних податках регулюється законами України, а перед місцевими 

бюджетами — рішеннями органів місцевого самоврядування. 

Основними податковими платежами підприємств є: податок на додану 

вартість, податок з прибутку, акцизний збір, податок з доходу фізичних осіб, 

податок на землю, з власників транспортних засобів, комунальний податок та 

деякі інші. Основне місце в податковій системі належить податку на додану 

вартість (ПДВ), за яким виникає необхідність вести облік податкового кредиту 

(зобов’язання бюджету перед підприємством) і податкового зобов’язання 

(зобов’язання підприємства перед бюджетом). Податковий кредит оплачується 

постачальникам матеріалів, послуг та іншим кредиторам і зменшує величину 

зобов’язання перед бюджетом. Податкове зобов’язання — це загальна сума 

податку, що нараховується до бюджету і сплачується підприємству покупцями за 

відвантажену готову продукцію і замовниками за виконані роботи. Таким чином 

до бюджету сплачується різниця в сумі податкового зобов’язання та податкового 

кредиту. 

Синтетичний облік розрахунків підприємства з бюджетом за всіма видами 

платежів, а також санкцій за порушення податкового законодавства, які також 

вносяться в дохід бюджету ведеться на рахунку 64 «Розрахунки за податками і 

платежами». За кредитом цього рахунка відображається зобов’язання перед 

бюджетом при нарахуванні платежів, а за дебетом — погашення зобов’язань та 

зменшення на суму податкового кредиту. (Облік деяких податків було розглянуто 

вище). 

Податок з прибутку згідно із Законом України про цей податок 

нараховується всіма підприємствами на сьогодні в розмірі 18 відсотків від 

прибутку. 

Бухгалтерський облік податку на прибуток ведеться на рахунку 98 «Податок 

на прибуток», а визначається за даними рахунку 79 «Фінансові результати». 

Сума податку з прибутку відображається на рахунках: 

Д-т 79 «Фінансові результати» К-т 98 «Податок на прибуток». 

На суму прибуткового податку, що належить сплатити до бюджету: Д-т 98 

«Податок на прибуток» 



К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами», а при погашенні 

заборгованості перед бюджетом за податком з прибутку: 

Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами» К-т 31 «Рахунки в банках». 

Акцизний збір — це вид платежу до бюджету, який встановлюється на 

товари народного споживання, що не є першою життєвою  необхідністю  (лікеро-

горілчані,  тютюнові, килимові, хутряні вироби, нафтопродукти,  автомобілі та  

інші).  Перелік  підакцизних товарів і розмір акцизного збору встановлюється 

Верховною Радою Украіни. Джерелом сплати акцизного збору є дохід від 

реалізації. Сума цього податку відображається на рахунках: 

Д-т 70 «Доходи від реалізації» 

К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами». 

В установлені Держказначейством строки акцизний збір перераховується в 

дохід бюджету: Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами» 

К-т 31 «Рахунки в банках». 

Аналогічно обліковуються зобов’язання перед бюджетом за іншими 

платежами. Аналітичний облік за рахунком 64 «Розрахунки за податками і 

платежами» організується за видами платежів до бюджету. 

 

ЛЕКЦІЯ 11 

Тема 11. Облік виробничих витрат  і калькулювання собівартості 

продукції 

Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація 

Витратами звітного періоду визнається зменшення економічних вигод у 

вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до 

зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу 

внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати 

можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені. 

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 

звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його 

вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. 

Витратами не визнаються: 

— платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими  

аналогічними договорами на користь клієнта, принципала, тощо; 

— попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

— погашення одержаних позик; 

— зменшення власного капіталу підприємства в результаті його 

вилучення або розподілу власниками. 

Бухгалтерський облік витрат підприємства здійснюється у двох напрямках: 

за видами діяльності та за елементами. 



Облік витрат за видами діяльності відображає, на що, на які цілі витрачені 

активи підприємства. Облік витрат за елементами показує, що конкретно, які 

ресурси витрачені. 

Класифікація видів діяльності, яка використовується для обліку витрат: 

- Звичайна діяльність — будь-яка діяльність підприємства, а також 

операції, які забезпечують її або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. 

- Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також 

інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. 

- Основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом або 

реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення 

підприємства та забезпечують основну частину його доходу. 

- Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних 

активів, а також фінансових інвестицій, які є складовою еквівалентів грошових 

коштів. 

- Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і 

складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Витрати, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності (операційні 

витрати), включають: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), 

адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 

Елемент витрат представляє собою сукупність економічно однорідних 

витрат. 

За елементами операційні витрати поділяються на матеріальні, витрати на 

оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні 

витрати. 

Для обліку витрат використовуються рахунки класів 8 «Витрати за 

елементами» та 9 

«Витрати діяльності» 

Облік витрат лише на рахунках класу 8 без використання рахунків класу 9, 

тобто облік витрат за елементами без групування їх за видами діяльності, широко 

застосовується на підприємствах малого бізнесу, що оподатковуються єдиним 

податком. 

Облік витрат за видами діяльності передбачає групування втрат за їх 

призначенням на рахунках класу 9 «Витрати діяльності». 

Витрати операційної діяльності поділяються на такі, що безпосередньо 

пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг чи виконанням робіт, і 

витрати, що пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і 

забезпеченням основної діяльності. Перша група витрат включається до 

собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), а друга обліковується 

відокремлено. До неї відносяться адміністративні витрати, витрати на збут  та інші 

операційні витрати. 

Розглянемо кожний з названих видів витрат. 

Структура собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) включає: 

- виробничу собівартість продукції (робіт, послуг); 

- нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; 

- понаднормовані виробничі витрати. 



Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) — основна складова 

собівартості реалізованої продукції, яка формується протягом звітного

 періоду на рахунку 23 

«Виробництво», включає: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на 

оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. 

Реалізована протягом звітного періоду продукція, надані послуги, виконані 

роботи накопичуються на рахунку 90 «Собівартість реалізованої продукції». За 

дебетом цього рахунку відображається виробнича собівартість реалізованої 

протягом звітного періоду продукції, робіт, послуг. За кредитом – списання у кінці 

звітного періоду виробничої собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг на 

рахунок 79 «Фінансові результати». 

Для обліку загальновиробничих витрат у плані рахунків бухгалтерського 

обліку передбачено рахунок 91 «Загальновиробничі витрати». За дебетом – 

накопичення витрат за статтями, здійснені протягом місяця, за кредитом – 

щомісячні списання накопичених витрат на рахунок 23 «Виробництво». 

 

Як було зазначено вище, до собівартості реалізованої продукції не 

включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 

До адміністративних витрат, що обліковуються на рахунку 92 

«Адміністративні витрати», відносяться: 

 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на 

проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 

 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління 

підприємства та іншого загальногосподарського персоналу; 

 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, 

страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, 

водовідведення, охорона); 

 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки 

майна тощо); 

 винагороди за зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс 

тощо); 

 амортизація нематеріальних активів загальногосподарського 

використання; 

 витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

 податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові 

платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до 

виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); 

 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; 

 інші витрати загальногосподарського призначення. 

Витрати на збут, що обліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут», 

включають: 

 витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на 

складах готової продукції; 

 витрати на ремонт тари; 



 оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та 

працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 

 витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

 витрати на передпродажну підготовку товарів; 

 витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 

 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг 

(операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

охорона); 

 витрати на транспортування, перевалку і страхування готової 

продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з 

транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) 

поставки; 

 витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 

 інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 

Інші операційні витрати (рахунок 94 «Інші операційні витрати» включають: 

 витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»; 

 собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей 

бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в 

грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату 

продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти; 

 собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей 

бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з 

їх реалізацією; 

 сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до 

резерву сумнівних боргів; 

 втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти 

за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю 

підприємства); 

 втрати від знецінення запасів; 

 нестачі й витрати від псування цінностей; 

 визнані штрафи, пеня, неустойка; 

 витрати на виплату матеріальної допомоги на утримання об’єктів 

соціально-культурного призначення; 

 інші витрати операційної діяльності. 

До витрат фінансової діяльності відносяться витрати на проценти за 

користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою 

орендою, а також витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу. Для 

обліку цих витрат у плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 

95 «Фінансові витрати». 

Витрати інвестиційної діяльності включаються в себе витрати на капітальне 

будівництво, придбання та виготовлення основних засобів, нематеріальних 

активів, придбання довгострокових та поточних фінансових інвестицій, а також 

витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів і фінансових інвестицій. 



Облік витрат на капітальні та фінансові інвестиції ведеться на рахунках 

класів 1 і 3, а саме на рахунках 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 

«Капітальні інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції». 

На рахунках класу 9 ведеться облік лише втрат від участі в капіталі і витрат 

від реалізації необоротних активів і фінансових інвестицій. 

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні 

або спільні підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі. 

Облік втрат від участі в капіталі ведеться на рахунку 96 «Втрати від участі 

в капіталі». 

Облік витрат, пов’язаних з реалізацією необоротних активів і фінансових 

інвестицій, ведеться на рахунку 97 «Інші витрати». Цей же рахунок призначений 

для обліку витрат звичайної діяльності, що не знайшли відображення на інших 

рахунках класу 9. До таких витрат, зокрема, відносяться: втрати від неопераційних 

курсових різниць, уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій, списання 

необоротних активів тощо. 

Зміст записів за дебетом і кредитом рахунків класу 9: за дебетом 

здійснюється накопичення витрат за рік, а за кредитом — їх списання у кінці 

звітного періоду на рахунок 79 «Фінансові результати». Необхідно зауважити, що 

списання суми загальновиробничих витрат (рахунок 91) за кредитом в кінці 

звітного періоду відбувається не на рахунок 79, а на рахунок 23 

«Виробництво», і входить у склад виробничої собівартості. 

Сучасна система бухгалтерського обліку розглядає витрати підприємства на 

сплату податку на прибуток як витрати діяльності. Для обліку податку на 

прибуток, нарахованого протягом року, використовується рахунок 98 «Податки 

на прибуток», за дебетом якого здійснюється накопичення витрат з податку на 

прибуток, нарахованих протягом року, а за кредитом — списання суми 

нарахованих за період податків на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Собівартість – один із важливих узагальнюючих якісних показників 

ефективності виробництва, що дозволяє здійснювати контроль над витратами і 

оцінювати результати господарської діяльності підприємства. Собівартість 

формується безпосередньо  на підприємстві та відображає індивідуальні витрати 

й умови виробництва, конкретні результати господарювання цього виробничого 

підприємства. 

Зниження собівартості продукції має велике значення, оскільки одним із 

вирішальних джерел збільшення накопичень для цілей розширення виробництва 

та підвищення добробуту персоналу. Звідси випливає значущість ролі, що 

відводиться бухгалтерському обліку та калькулюванню собівартості продукції у 

процесі управління собівартістю підприємства. Здійснення економії коштів 

передбачає організацію обґрунтованого, повного, достовірного та своєчасного 

обліку виробничих витрат. 

Найбільше на калькулювання та облік витрат на підприємстві впливає 

система внутрішнього обліку та звітності, оскільки в обліку витрат формується 

основна інформація для повсякденних потреб управління. Це пояснюється тим, 

що правильна організація обліку витрат на виробництво багато в чому залежить 



від особливостей діяльності кожного підприємства. До таких особливостей 

належать: 

− установлення на підприємстві оптимальної структури управління 

виробництвом (відповідності організаційного поділу виробництва на цехи та 

дільниці технологічному процесу, доцільність цехової чи безцехової структури); 

− ступінь і повнота розробки виробничих і технологічних планів, 

деталізації та обґрунтованості норм матеріальних і трудових витрат та охоплення 

ними продукції, що виробляється; 

− наявність технологічних карт виробництва продукції; 

− ступінь механізації та автоматизації виробництва; 

− оснащеність ваговимірювальними приладами та пристосуваннями; 

− організація постачання, складського господарства і технічного 

контролю над якістю продукції, що випускається; 

− установлення переліку цехів та видів продукції, щодо яких витрати 

мають обліковуватися відокремлено; 

− розробка номенклатури статей витрат для обліку витрат на 

виробництво; 

− визначення методів розподілу непрямих витрат за видами продукції, 

що випускається, а також між готовою продукцією та незавершеним 

виробництвом; 

− планування витрат і собівартості продукції по підприємству в цілому 

та по цехах, дільницях, бригадах тощо; 

− рівень автоматизації облікових робіт тощо. 

Усе викладене має бути зафіксовано в технологічній документації, у 

розпорядчих документах і стандартах підприємства, у документах про облікову 

політику підприємства. Крім того, підприємству необхідно розробити робочий 

план рахунків, форми регістрів бухгалтерського обліку, систему документообігу, 

форми внутрішньої бухгалтерської звітності та первинної документації, методику 

обліку окремих господарських операцій, закріплюючи ці моменти в наказі про 

організацію бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Доцільно також розробити робочу інструкцію щодо обліку витрат на 

виробництво та калькулювання собівартості продукції, в якій зазначити склад 

цехів основного і допоміжного виробництв, непромислових виробництв та 

господарств цього підприємства, визначити міру централізації чи децентралізації 

обліку витрат на підприємстві. 

Тільки попереднє вирішення названих питань дозволить організувати 

обґрунтований облік витрат на виробництво та визначити реальний фінансовий 

результат роботи на будь-якому підприємстві. 

Під виробничою собівартістю продукції (робіт, послуг) розуміють виражені 

у грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво. 

У плануванні, обліку та аналізі собівартості окремих видів продукції 

виділяють такі показники, як планова, нормативна і фактична (звітна) 

собівартість. 

Планова собівартість є прогнозним значенням граничної величини витрат 

на виробництво окремих видів продукції (робіт, послуг), розрахованої на підставі 



прогресивних норм та економічних нормативів на планований період (квартал чи 

рік). 

Нормативна собівартість визначає величину витрат на виріб у розрізі 

встановлених на підприємстві статей, за діючими поточними нормами, 

нормативами та кошторисами (нормами витрат сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, палива, енергії, нормами та розцінками заробітної плати). 

Фактична (звітна) собівартість визначається на підставі даних 

бухгалтерського обліку після закінчення звітного періоду і являє собою 

достовірну інформацію про фактичні витрати на виробництво продукції, робіт, 

послуг. Вона є підґрунтям для економічного аналізу, прогнозування, планування 

та прийняття рішень на короткострокову і довгострокову перспективу щодо 

виготовлення, удосконалення чи заміни цього виду продукції. 

Під калькулюванням собівартості продукції розуміється сукупність 

прийомів та способів, що забезпечують обчислення собівартості виготовленої 

продукції, виконаних робіт або наданих послуг. 

Калькуляція – це частина процесу калькулювання, спосіб розрахунку 

(сукупність розрахункових процедур) собівартості одиниці продукції. За 

допомогою калькуляції визначається собівартість різних об'єктів обліку, атому 

вона є основою грошової оцінки об'єктів бухгалтерського обліку. 

Хоча під калькулюванням собівартості часто розуміють лише визначення 

фактичної собівартості виготовленої продукції, насправді цей процес набагато 

ширший та включає також роботи з обчислення собівартості: 

− продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв, що споживаються 

основним виробництвом; 

− проміжних продуктів (напівфабрикатів) підрозділів основного 

виробництва, що використовуються на подальших стадіях виробництва; 

− продукції підрозділів підприємства для виявлення результатів їх 

діяльності; 

− усього товарного випуску підприємства; 

− випуску за видами продукції та напівфабрикатів власного 

виробництва, що реалізуються на сторону; 

− одиниці виду готової продукції, напівфабрикатів власного 

виробництва, що реалізуються на сторону, виконаних робіт і наданих послуг. 

Дані калькуляцій використовуються для управління собівартістю продукції, 

контролю за її рівнем, виявлення резервів зниження матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів та встановлення цін на вироби. Аналіз собівартості продукції 

підрозділів підприємства дає змогу оцінити результати їх роботи за звітний 

період. Використовуючи дані про собівартість продукції (робіт, послуг) 

допоміжних виробництв, можна зробити висновок про доцільність утримання 

таких виробництв порівняно з придбанням напівфабрикатів, що випускаються 

ними, виконанням робіт і послуг сторонніми організаціями. 

Незалежно від галузевої приналежності та серійності виробництва процес 

обліку витрат і формування собівартості продукції на підприємствах складається 

переважно з таких етапів: 



− збирання, групування і деталізація первинних витрат на виробництво 

у процесі виробничої діяльності в розрізі калькуляційних статей, прив’язка 

(розподіл) прямих витрат до об'єктів обліку витрат і калькулювання; 

− локалізація даних про понесені витрати за видами діяльності, 

виробництвами, структурними підрозділами, місцями виникнення витрат, 

центрами відповідальності, продуктами, роботами тощо; 

− розподіл загальних витрат підприємства між виробничими 

підрозділами; 

− оцінка відходів, отриманих у процесі виробництва, та супутньої 

продукції; 

− визначення собівартості остаточного браку; 

− розподіл виробничих витрат обслуговуючих (допоміжних) 

виробництв між незавершеною та готовою продукцією (виконаними роботами і 

послугами) і перерозподіл витрат за виробничими підрозділами – споживачами 

продукції, робіт і послуг обслуговуючих виробництв; 

− розподіл загальновиробничих витрат за видами продукції шляхом їх 

включення до складу її виробничої собівартості в розрізі кожного виробничого 

підрозділу; 

− виявлення та оцінка незавершеного виробництва; 

− розмежування витрат на виробництво між готовою продукцією та 

незавершеним виробництвом; 

− обчислення собівартості всього обсягу товарної продукції, окремих 

видів продукції та одиниці продукції. 

Калькуляційна робота організується відповідно до встановленої на 

підприємстві методо- логії планування та обліку витрат на виробництво і 

реалізацію продукції. Вона вимагає дотримання загальних принципів, що 

забезпечують методологічну єдність обчислення собівартості продукції та 

можливість використання даних калькуляцій для аналізу та оцінки роботи як 

усього підприємства, так і його окремих внутрішньовиробничих ланок. 

Усі витрати підприємства згідно з П(С)БО 16 «Витрати», поділяються на 

виробничі, операційні та інші витрати діяльності. 

До витрат на продукцію належать витрати, безпосередньо пов’язані з 

виробництвом продукції або придбанням товарів для реалізації. До витрат періоду 

належать витрати, що не включаються у собівартість запасів, а розглядаються як 

витрати того періоду, в якому вони мали місце. 

Прямі витрати – це витрати, що можуть бути віднесені до певного об’єкта 

витрат економічно можливим шляхом. Відповідно, непрямі витрати - це витрати, 

що не можуть бути віднесені до певного об’єкта витрат економічно можливим 

шляхом. 

До основних витрат належать прямі витрати на виготовлення продукції, 

тобто прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та інші прямі 

витрати. Накладні витрати – це витрати, що пов’язані з процесом виробництва, 

але не можуть бути віднесені до певного виробу економічно можливим шляхом. 

Змінні витрати – це витрати, що змінюються прямо пропорційно до зміни 

обсягу діяльності або іншого фактора витрат. Постійні витрати – це витрати, що 



залишаються незмінними у випадку зміни обсягу діяльності (або іншого фактора 

витрат). 

Система, яка базується на використанні методу обліку витрат і 

калькулювання повної собівартості, включає збір інформації про витрати, 

калькулювання повної собівартості продукції та видачу інформації про витрати, 

називається системою обліку та калькулювання за повними витратами. До складу 

повної собівартості продукції входять прямі й непрямі, виробничі й невиробничі 

витрати. 

Витрати, які безпосередньо входять до собівартості продукції, складаються 

із матеріальних  і доданих витрат. Додані витрати - це витрати, до яких належать 

усі виробничі витрати, необхідні для перетворення матеріальних ресурсів у готову 

продукцію, тобто пряма заробітна плата та загальновиробничі витрати. 

Витрати, які неможливо безпосередньо віднести на продукцію, 

розподіляють спочатку за центрами відповідальності, де вони виникли, а потім 

переносять на собівартість конкретних видів продукції пропорційно вибраній базі 

розподілу. 

Варіант обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, згідно з 

національними стандартами бухгалтерського обліку, включає такі основні етапи: 

1) віднесення прямих матеріальних і трудових витрат із відрахуваннями, 

а також загальновиробничих (змінних та постійних розподілених) витрат на 

собівартість виробництва продукції; 

2) розподіл виробничих витрат між готовою та не завершеною 

виробництвом продукцією; 

3) віднесення постійних нерозподілених і наднормативних

 витрат на собівартість реалізованої продукції; 

4) калькулювання собівартості реалізованої продукції та оцінка залишку 

готової продукції; 

5) віднесення адміністративних витрат і витрат на збут на фінансовий 

результат діяльності підприємства. 

Порядок обліку витрат і калькулювання собівартості продукції має бути 

відображений в обліковій політиці підприємства. 

Якщо прямі витрати можна безпосередньо віднести на конкретний вид 

продукції (носій витрат), то для розподілу непрямих витрат між видами продукції 

необхідні спеціальні бази. 

Прямому розподілу підлягають такі прямі витрати: 

- прямі матеріальні витрати; 

- прямі витрати на оплату праці; 

- інші прямі витрати. 

До непрямих належать витрати, які не можна безпосередньо віднести на 

об'єкт обліку. Тому практично нереально визначити точно, яка питома вага 

непрямих витрат відноситься на конкретний об'єкт витрат. 

Непрямі (накладні) витрати поділяють на виробничі та невиробничі. До 

непрямих виробничих належать витрати, які пов'язані з виробництвом кількох 

видів продукції (виконанням робіт, наданням послуг) та відносять на собівартість 

продукції на основі спеціальних методів пропорційно прийнятій базі розподілу. 



Прикладом непрямих виробничих витрат є загальновиробничі (постійні), які 

відносять на собівартість продукції непрямим шляхом, тобто пропорційно: 

- заробітній платі основних виробничих робітників; 

- обсягу виробництва продукції (робіт, послуг); 

- сумі прямих витрат; 

- вартості прямих матеріальних витрат або будь-якій іншій базі 

розподілу. 

До непрямих включаються також невиробничі витрати, до яких підносять 

витрати на збут і адміністративні витрати. Невиробничі непрямі витрати між 

об'єктами обліку теж розподіляють пропорційно спеціально прийнятій базі 

розподілу. 

Отже, до непрямих витрат належать: 

- загальновиробничі (постійні) витрати; 

- адміністративні витрати; 

- витрати на збут; 

- інші витрати. 

Метою організації обліку виробничих витрат підприємства є, по-перше 

калькулювання виробничої собівартості та оцінювання запасів незавершеної 

обробкою й готової продукції. По- друге, забезпечення інформацією керівництва 

про ефективність виробничих процесів для прийняття рішень. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 12 

Тема 12. Облік доходів та витрат  та формування фінансових  

результатів 

Доходи від діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація 

У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у 

вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до 

збільшення власного капіталу підприємства (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків засновників). 

Для того, щоб відображати в бухгалтерському обліку і фінансової звітності 

зокрема, Звіті про фінансові результати, події, пов’язані з отриманням доходів, 

вони поділяються за видами діяльності. 

Дохід визнається в разі додержання таких умов: 

• при збільшенні активу або зменшенні зобов’язань, які приводять до 

збільшення власного капіталу підприємства (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків засновників підприємства); 

• оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не 

відображаються, що відповідає принципу обачності, який передбачає 

відображення у фінансовій звітності всіх елементів за вартістю, яка має запобігати 

заниженню зобов’язань і витрат та завищенню активів і доходів підприємства. 

Цей принцип передбачає вибір методу оцінки. 



Можливість достовірної оцінки — основна умова визнання доходів. У 

бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі грошових коштів або їх 

еквівалентів, які були отримані або підлягають одержанню. 

Не визнаються доходами, оскільки не є економічними вигодами, які 

надходять на підприємство і не призводять до збільшення власного капіталу, 

суми, одержані від імені третіх осіб, такі як: 

— податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обов’язкові 

платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів; 

— надходження за договорами комісії, агентськими та іншими 

аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; 

— попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

— завдаток під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено 

відповідним договором; 

— надходження, що належать іншим особам. 

Разом із тим, вищеназвані суми не включаються тільки до суми чистого 

доходу 

підприємства. 

Для обліку доходів Планом рахунків передбачено 7 клас «Доходи і 

результати діяльності». Цей клас рахунків можна вважати тимчасовим, оскільки 

він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці рахунки відображають стан 

доходів за певний звітний період. Тимчасові рахунки починають новий звітний 

період із нульового сальдо, на яких накопичується інформація про доходи за 

даний період, що дає змогу використовувати накопичену інформацію при 

складанні проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять місяців).У кінці 

періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки витрат) закриваються через 

списання їх загальної суми оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Інструкція до нового Плану рахунків дозволяє закривати рахунки доходів та 

витрат щомісяця або по закінчені звітного року. 

Рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності» застосовуються для 

обліку доходів наступним чином: 

За кредитом рахунків 7 класу — валовий дохід. 

За дебетом рахунків 7 класу (крім рахунка 76 «Страхові платежі»): 

• ПДВ; 

• акцизний збір; 

• інші непрямі платежі, включені до ціни продажу. 

Після чого на фінансовий результат діяльності підприємства відноситься 

сума чистого доходу. 

У бухгалтерському обліку і фінансовій звітності доходи відображаються в 

момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів — це означає, що облік доходів і складання звітності 

здійснюється на підставі облікового принципу нарахування. 

Складена згідно з принципом нарахування фінансова звітність інформує 

користувача не лише про проведені операції, які супроводжувались виплатою або 

одержанням грошових коштів, але й про зобов’язання сплатити грошові кошти у 



майбутньому, та про ресурси, наведені у грошовому вираженні, які будуть 

отримані у майбутньому. 

Закінчується 7 клас рахунків рахунком 79 «Фінансові результати». Цей 

рахунок призначений для обліку і узагальнення інформації про фінансові 

результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. 

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом 

зіставлення доходів і витрат звітного періоду. 

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в 

порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття 

рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. 

Сальдо рахунка при його закритті (по закінченні звітного періоду (місяця чи 

календарного року)) списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)» і потрапляє до бухгалтерського балансу. 

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий 

результат від реалізації, а також інші операційні доходи і витрати. 

Для обліку операцій, пов’язаних з реалізацією, використовуються рахунки: 

70 «Доходи від реалізації» 

90 «Собівартість реалізації». 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається 

в разі наявності всіх наведених нижче умов: 

1) покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

продукцію (товар, інший актив); 

2) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); 

3) сума доходу може бути достовірно визначена; 

4) є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення 

економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть 

бути достовірно визначені. 

Для відображення всіх інших доходів від основної діяльності (крім доходів 

від реалізації) використовуються такі рахунки: 

Рахунки 71 «Іншій операційний дохід» та 94 «Інші витрати операційної 

діяльності». Інший операційний дохід включає: 

— дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій); 

— дохід від реалізації основних засобів і нематеріальних активів; 

— дохід від реалізації іноземної валюти; 

— дохід від операційної оренди активів; 

— дохід від операційної курсової різниці; 

— отримані економічні санкції (пені, штрафи, неустойки); 

— відшкодування раніше списаних активів; 

— дохід від списання кредиторської заборгованості; 

— субсидії, фінансова допомога (гранти, цільове фінансування, — крім 

фінансування капітальних інвестицій); 

— інші доходи від операційної діяльності. 

У кінці звітного періоду (місяця, року) сума оборотів за рахунками 71 і 94 

списується на субрахунок 791 «Результат основної діяльності». 



Для відображення операцій від іншої звичайної діяльності 

використовуються такі рахунки: Рахунок 74 «Інші доходи» 

Рахунок 97 «Інші витрати», 

які відображають відповідно доходи та витрати від інших операцій 

підприємства, які виникли у процесі його звичайної діяльності. До таких операцій 

належать: 

— реалізація фінансових інвестицій; 

— реалізація необоротних активів; 

— доходи від неопераційних курсових різниць; 

— дохід від безоплатно отриманих оборотних активів; 

— інші доходи. 

Сума оборотів за рахунками 74 і 97 списується на субрахунок 793 

«Результат іншої звичайної діяльності», що дає змогу визначити фінансовий 

результат від іншої звичайної діяльності. 

Для обліку доходів від фінансових інвестицій в інші підприємства планом 

рахунків призначено рахунки: 

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» Рахунок 73 «Інші фінансові 

доходи». 

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» використовується для відображення 

прибутку, одержаного від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні 

підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Метод участі 

в капіталі передбачає  збільшення або зменшення балансової вартості фінансових 

інвестицій на  суму відповідно  збільшення або зменшення частки інвестора у 

власному капіталі об’єкта інвестування. 

У цьому випадку рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» буде 

кореспондувати безпосередньо з дебетом рахунка 14 «Інвестиції пов’язаним 

сторонам за методом обліку участі в капіталі». 

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» використовується для відображення 

дивідендів, процентів та інших доходів, одержаних від фінансових інвестицій 

(крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). 

Наприкінці звітного періоду суми оборотів за рахунками 72 «Дохід від 

участі в капіталі», 73 

«Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 95 «Фінансові витрати», 96 

«Втрати від участі в капіталі» списуються на субрахунки 792 «Результат 

фінансових операцій» або 793 «Результат іншої звичайної діяльності», що дає 

змогу визначити фінансовий результат до оподаткування. 

 

Облік податку на додану вартість 

 

Пода́ток на до́дану ва́ртість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить у 

ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та 

перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). 

Облік ПДВ на підприємстві, яке зареєстроване як платник ПДВ, складається 

з обліку таких компонентів: 

1. Податковий кредит. 



2. Податкове зобов’язання. 

Податкове зобов’язання — загальна сума податку, одержана (нарахована) 

платником податку у звітному періоді на дохід, отриманий унаслідок здійснення 

операцій з поставки покупцям та замовникам товарів (робіт, послуг). 

Податковий кредит — сума ПДВ, яку сплачує покупець постачальнику, на 

яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду 

унаслідок здійснення операцій придбання товарів (робіт, послуг). 

Платниками ПДВ, згідно п. 180.1 ПКУ, є: 

- суб’єкти господарювання, які зареєструвалися як платники ПДВ 

добровільно на основі п. 182.1 ПКУ. Це доцільно у ситуації, коли більшість його 

контрагентів є платниками ПДВ, що дає право на податковий кредит всім 

сторонам; 

- суб’єкти господарювання, які зобов’язані зареєструватися як 

платники податку (коли це виникає – див. нижче); 

- особи, які ввозять товари через митний кордон, крім фізичних осіб чи 

підприємців, що ввозять культурні цінності, наприклад, картинки, малюнки, 

пастелі, гравюри, статуетки, виготовлені більше 50 років тому, а також 

антикваріат віком більше 100 років. Також, якщо ввозяться товари на митну 

територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом 

(митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро), то ПДВ сплачується під час 

митного оформлення товарів без реєстрації як платника ПДВ; 

- особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну 

діяльність без створення юридичної особи; 

- особи, що є управителями майна; 

- особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, 

знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним; 

- особа, що пов’язана з поставками послуг підприємствами 

залізничного транспорту; 

- особа-інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, 

пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції. 

Датою виникнення податкових зобов’язань з поставки товарів (робіт, 

послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого 

відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: 

А) дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок 

платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають поставці; 

Б) дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата оформлення 

документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку. 

 

У бухгалтерському обліку податкове зобов’язання записується таким 

проведеннями: у випадку А) 

Дт рах. 70, 71, 74 та ін. Кт субрах. 641 «ПДВ» 

у випадку Б): 

- на дату зарахування коштів на рахунок від покупця (замовника) 

Дт рах. 643 

Кт субрах. 641 «ПДВ» 



- на дату відвантаження товарів (підписання актів про виконання робіт, 

надання послуг) 

Дт рах. 70, 71, 74 та ін. 

Кт рах. 643 

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит 

вважається дата здійснення першої з подій: 

а) дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату 

товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - у 

разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних 

чеків; 

б) дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання 

платником податку товарів (робіт,послуг). 

У бухгалтерському обліку податковий кредит записується таким 

проведеннями: у випадку а) 

Дт рах. 20, 22, 28, 91, 92, 93, 94, 97 та ін.. 

Дт субрах. 641 «ПДВ» 

Кт рах. 30, 31, 34, 63 та ін. 

на дату придбання платником податку товарів (робіт, послуг) та отримання 

податкової накладної; 

у випадку б): 

на дату списання коштів з рахунку покупця (замовника) 

Дт субрах. 641 «ПДВ» 

Кт субрах. 644 

на дату отримання товарів (підписання актів про виконання робіт, надання 

послуг підрядчиком) 

Дт рах. 20, 22, 28, 91, 92, 93, 94, 97 та ін.. 

Дт субрах. 644 

Кт субрах. 371, 39 

Суми сплати до бюджету податку на додану вартість формуються таким 

чином. 

Під час одержання матеріалів від постачальників разом із договірними 

цінами їм нараховується 20% податкового кредиту. Ці операції відображаються 

на рахунках: 

Д-т 20 «Виробничі запаси» 

Д-т 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» 

Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами» (на суму ПДВ) К-т 63 

«Розрахунки з постачальниками і підрядниками». 

Під час погашення зобов’язань перед постачальниками разом сплачується і 

податковий кредит: 

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К-т 31 «Рахунки в 

банках». 

Відвантажена готова продукція відображається в бухгалтерському обліку як 

дохід підприємства і заборгованість покупців і замовників, яка включає і суму 

податкового зобов’язання за ПДВ. 



Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» К-т 70 «Доходи від 

реалізації». 

Оплата заборгованості покупцями і замовниками відображається на 

рахунках: Д-т 31 «Рахунки в банках» 

К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». 

Із сумою сплати надходить підприємству і податкове зобов’язання за ПДВ. 

На суму ПДВ зменшується дохід підприємства і виникає зобов’язання перед 

бюджетом: 

Д-т 70 «Доходи від реалізації» 

К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами». 

Бюджету при цьому сплачується різниця в сумі податкового кредиту і 

податкового зобов’язання: 

Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами» К-т 31 «Рахунки в банках». 

 

Звіт по фінансові результати, його структура та методика складання. 

 

Згідно з НП(С)БО «Звіт про фінансові результати» — це звіт про доходи, 

витрати, фінансові результати та сукупний дохід. 

 

Форма № 2 завдяки НП(С)БO-1 має подвійну назву: Звіт про фінансові 

результати, a тaкож Звіт про сукупний дохід. Друга назва пов’язана з приведенням 

правил складання української фінансової звітності у відповідність з МСФО. 

Форма № 2 наведена у додатку 1 до НП(С)БО-1, а форма № 2-к 

консолідованого звіту — у додатку 2 до НП(С)БО-1. Вона не зовсім є бланком у 

звичайному розумінні бухгалтера, оскільки підприємство вказує в окремих рядках 

лише ті статті, інформація про які суттєва, тa їх оцінка може бyти достовірно 

визначена. Але доповнювати Звіт про фінансові результати можна лише тими 

рядками, які перераховані в додатку 3 до НП(С)БО-1 (їх лише шістнадцять), а 

виключити можна лише ті, які перераховані у формі № 2 (дивіться п.4 розділу II 

НП(С)БО-1). 

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам 

повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і 

збитки від діяльності підприємства за звітний період, про сукупний дохід, 

показники прибутковості акцій. 

Заповнюючи Звіт про фінансові результати, потрібно керуватися 

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності 

(затвердженi наказом МФУ № 433 вiд 28.03.2013) зі змінами і доповненнями. 

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті 

про фінансові результати відображається в момент надходження активу або 

погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу 

підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників). 

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати 

відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або 

збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу 



підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 

власниками). 

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних 

періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі 

систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) 

протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. 

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених 

відповідними положеннями (стандартами). 

Звіт про фінансові результати призначений для визначення чистого 

прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі Звіту передбачається 

послідовне зіставлення його статей. Процес розрахунку прибутку (збитку) 

звітного періоду може бути визначений за такою послідовністю: 

1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг). 

2. Розрахунок валового прибутку (збитку). 

3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) – від 

операційної діяльності. 

4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до 

оподаткування. 

5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності. 

6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. 

 

Звіт про фінансові результати зa формою № 2 складається з 4 розділів: 

роздiл I «Фінансові результати» подає інформацію про доходи і витрати з 

точки зору власника підприємства; 

розділ IІ «Сукупний дохід» призначений для узагальнення інформації прo 

зміни у власному капіталі, які не залежні вiд власників і таких, що не є наслідком 

операцій від укладених угод протягом звітного періоду; 

розділ IIІ «Елементи операційних витрат» надає інформацію для аналізу 

структури витрати за економічними елементами; 

розділ ІV «Розрахунок показникiв прибутковості акцій» призначений для 

розкриття інформації про прибуток та дивіденди на одну просту акцію, яка 

перебувала в обігу протягом звітного періоду. 

 

У І розділі Звіту про фінансові результати інформація про собівартість, 

витрати та збитки відображається в дужках. Складання даного розділу 

здійснюється за чотирма етапами. 

На першому етапі визначається валовий прибуток (збиток) як різниця між 

чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) з урахуванням сум, наведених у додаткових статтях Звіту про 

фінансові результати. 

На другому етапі визначається фінансовий результат від операційної 

діяльності як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного 

доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з 

урахуванням сум, наведених у додаткових статтях Звіту про фінансові результати. 



На третьому етапі визначається фінансовий результат до оподаткування як 

алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та 

інших доходів, фінансових та інших витрат з урахуванням сум, наведених у 

додаткових статтях Звіту про фінансові результати. 

На четвертому етапі визначається чистий фінансовий результат як 

алгебраїчна сума фінансового результату до оподаткування, податку на прибуток 

та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування. 

З метою приведення у відповідність показників фінансової звітності до норм 

міжнародних стандартів, зокрема п. 106 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» 

до Звіту про фінансові результати, введено другий розділ «Сукупний дохід», в 

якому відображається результат переоцінок необоротних активів, фінансових 

інструментів та монетарних статей Балансу. 

Показники третього розділу Звіту про фінансові результати формуються на 

підставі даних аналітичного обліку про операційні витрати за елементами 

(матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, інші операційні витрати). Методичними рекомендаціями щодо 

заповнення форм фінансової звітності визначено, що у даному розділі Звіту 

наводиться інформація про елементи операційних витрат на виробництво і збут, 

управління та забезпечення іншої операційної діяльності. До таких витрат 

включаються визнані протягом звітного періоду витрати, понесені підприємством 

у процесі його діяльності, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто витрат у 

сумі собівартості продукції (робіт, послуг), виробленої і спожитої самим 

підприємством. Собівартість реалізованих товарів,  запасів у цьому розділі не 

наводиться. 

Доходи і витрати наводяться у Звіті про фінансові результати з метою 

визначення чистого прибутку. Фінансові результати у звіті визначаються і 

відображаються в розрізі звичайної діяльності та надзвичайних подій. 

Прибуток від діяльності визначається як різниця між прибутком від 

звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від 

звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування 

та сумі податків на прибуток.      
Додаток до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 
 КОДИ 
 01 

Підприємство ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ за ЄДРПОУ 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за _______    _    _    _     20    р. 
     

 

Форма № 2 Код за ДКУД 180
100
3 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 



 

 
Стаття 

 

Код 

рядка 

 

За звітний 

період 

 

За     

анал

огічн

ий 

пері

од 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( ) 

Валовий: 

прибуток 
 

2090 
  

збиток 2095 ( ) ( ) 

Інші операційні доходи 2120   

Адміністративні витрати 2130 ( ) ( ) 

Витрати на збут 2150 ( ) ( ) 

Інші операційні витрати 2180 ( ) ( ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 

 

2190 

  

 

ЛЕКЦІЯ 13 

Тема 13. Особливості обліку для релігійних організацій 

Як і всі юридичні особи, неприбуткові організації ведуть бухгалтерський 

облік і складають фінансову звітність згідно з вимогами Закону від 16.07.99 р. № 

996-XIV (далі – Закон № 996) і стандартами бухобліку (п. 1 ст. 2 Закону № 996). 

При цьому неприбуткові організації за власним рішенням можуть застосовувати 

як спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом 

Мінфіну від 19.04.01 р. № 186, так і звичайний План рахунків, затверджений 

наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291. Розглянемо особливості бухобліку у 

неприбуткових організацій, обумовлені специфікою їх діяльності. Доходи 

Порядок визнання і відображення доходів регламентовано П(С)БО 15. Як 

випливає з п. 7 цього стандарту, доходи можуть бути отримані у вигляді виручки 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших операційних, фінансових 

та інших доходів. Водночас слід брати до уваги характер надходжень. Завважимо, 

що всі профільні закони обов'язково містять статтю, у якій названі джерела 

надходження доходів. Зберемо такі можливі джерела в чотири групи. Група 1. 

Цільове фінансування. Це кошти, отримані неприбутковою організацією на 

фінансування конкретних програм або заходів, а також для покриття її планових 

витрат. Це може бути благодійна (гуманітарна) допомога, цільова фінансова 

допомога, субсидії, дотації, членські, цільові внески тощо. У бухобліку цільове 

фінансування відображають при його отриманні на рахунку 48 «Цільове 



фінансування і цільові надходження» або на рахунку 47 «Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів» – якщо використовується спрощений План рахунків (п. 2 

Наказу № 186). Цільове фінансування не визнають доходом до тих пір, поки немає 

підтвердження, що воно буде отримане і підприємство виконає умови такого 

фінансування (п. 16 П(С)БО 15). Якщо цільове фінансування було спрямоване: на 

придбання оборотних активів або інші цілі, не пов'язані з капітальними 

вкладеннями, – то у цьому випадку доходи визнають протягом тих періодів, у яких 

були здійснені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 

17 П(С)БО 15) (див. операцію 1 у прикладі 1); на фінансування капітальних 

інвестицій – тоді доходи визнають протягом строку корисного використання 

придбаних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів) – 

пропорційно сумі нарахованої амортизації таких об'єктів (п. 18 П(С)БО 15). 

Завважимо, що безоплатно отримані запаси та ОЗ зараховуються на баланс 

підприємства за справедливою вартістю на дату отримання з урахуванням витрат, 

пов'язаних з отриманням такого об'єкта (п. 8, 10 П(С)БО 7; п. 9, п. 12 П(С)БО 9). 

При цьому на величину справедливої вартості «безплатних» ОЗ збільшується 

сальдо субрахунка 424 «Додатковий капітал» (п. 13 Методичних рекомендацій, 

затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561). Вартість таких ОЗ 

амортизується в загальному порядку, причому одночасно з нарахуванням 

амортизації зменшується залишок на субрахунку 424 і визнається дохід за 

субрахунком 745 «Дохід від безплатно отриманих активів» (див. операцію 2 у 

прикладі 1); на компенсацію здійснених витрат – таке цільове фінансування 

визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п. 19 

П(С)БО 15) (див. операцію 3 у прикладі 1). Група 2. Нецільове фінансування. Це 

кошти (майно), які отримані без конкретно встановлених умов їх витрачання 

(безоплатно отримані кошти, послуги або ТМЦ). Отримане нецільове 

фінансування визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням 

доходу (п. 19 П(С)БО 15). Фактично облік аналогічний обліку безоплатно 

отриманих коштів або ТМЦ (див. операцію 5 у прикладі 1). Група 3. Пасивні 

доходи. Це проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті. 



Проценти визнають доходами в тих звітних періодах, до яких вони належать. 

Роялті визнають доходами за принципом нарахування згідно з економічним 

змістом відповідної угоди. Дивіденди відображають у складі доходів у періоді 

прийняття рішення про їх виплату (п. 20 П(С)БО 15) (див. операцію 6 у прикладі 

1). Група 4. Інші доходи. Це доходи від продажу товарів (послуг), що пропагують 

ідеї організації, для захисту яких вона була створена; від здачі майна в оренду, від 

продажу залишків запасів, основних засобів, інвалюти, від курсових різниць тощо. 

Дохід визнають у разі збільшення активу або зменшення зобов'язання, які 

приводять до зростання власного капіталу, за умови, що дохід може бути 

достовірно оцінений (п. 5 П(С)БО 15). Передоплати й аванси не вважаються 

доходом (див. операції 4 та 7 у прикладі 1). Витрати Порядок визнання і 

відображення витрат регламентований П(С)БО 16. Ніяких особливостей для 

неприбуткових організацій цей стандарт не містить. Загальні правила обліку 

витрат такі (п. 5–8 П(С)БО 16): витрати відображаються одночасно зі зменшенням 

активів або збільшенням зобов'язань; витратами звітного періоду визнається таке 

збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке приводить до зменшення 

власного капіталу, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені; 

витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, 

для отримання якого вони були здійснені; витрати, які неможливо прямо пов'язати 

з доходом певного періоду, відображаються в періоді їх здійснення. Нагадаємо, 

що при отриманні та освоєнні коштів цільового фінансування неприбуткові 

організації повинні орієнтуватися на норми п. 17–18 П(С)БО 15 і визнавати 

доходи «під витрати»; якщо актив забезпечує отримання економічних вигід 

протягом декількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом 

систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між 

такими звітними періодами. Усі витрати неприбуткової організації 

класифікуються залежно від характеру операцій і видів діяльності. Кошторис 

Кошторис – це основний документ, за допомогою якого неприбуткова організація 

контролює доходи і витрати, джерела їх надходження, напрямок використання і 

зв'язок зі статутною діяльністю. Зазвичай кошторис є переліком сум очікуваних 



доходів і запланованих витрат. При цьому доходи і витрати повинні бути 

збалансовані. Чи обов'язково неприбутковій організації складати кошторис? 

Вимога про обов'язкову наявність кошторису у неприбуткової організації 

міститься не в кожному профільному законі. Наприклад, про кошторис творчих 

спілок згадується у ст. 16 Закону від 07.10.97 р. № 554/97-ВР – його затверджує 

правління. Як випливає зі ст. 10 Закону від 29.11.01 р. № 2866-III, використання і 

розпорядження коштами ОСББ здійснюється відповідно до затвердженого 

кошторису (або на підставі окремих рішень загальних зборів співвласників). А ось 

у ст. 11 Закону № 4572 сказано тільки, що статут громадського об'єднання 

повинен містити відомості про джерела надходження і порядок використання 

коштів та іншого майна об'єднання. Як правило, у статуті неприбуткової 

організації зазначається, що надходження коштів (доходи) та їх витрачання 

(витрати) на кожний рік (декілька років, квартал) визначаються кошторисом, який 

затверджується уповноваженим органом. Приклад 1 Протягом 2016 року у 

неприбуткової організації (громадська екологічна організація, код ознаки 

неприбутковості за старим Реєстром – 0006, за новим Реєстром – 0032) були такі 

операції: 1) отримані та освоєні цільові кошти у вигляді членських внесків (на 

утримання та оренду офісу, оплату праці членів організації) у сумі 145 000 грн.; 

2) отримані та освоєні цільові кошти (пожертвування юрособи) (на придбання 

дозиметра ДКГ-21 Ecotest CARD, який використовуватиметься громадською 

організацією) у сумі 9 000 грн.; 3) здійснені витрати на створення і роздрукування 

брошур і листівок екологічної спрямованості в сумі 20 000 грн. (спонсор 

компенсує ці витрати громадської організації); 4) проведений безплатний семінар 

на тему «Екологічна безпека в Україні» (укладений цивільно-правовий договір із 

лектором, здійснені витрати на оренду залу) – загальна сума витрат становить 30 

000 грн.; 5) отримана нецільова фіндопомога від юрособи в сумі 100 000 грн.; 6) 

нараховані (отримані) проценти за депозитом у сумі 16 000 грн.; 7) нарахований 

(отриманий) дохід у сумі 10 000 грн. від здачі в суборенду тимчасово вільного 

приміщення організації. Неприбуткова організація не є платником ПДВ. 

Відображення цих господарських операцій у бухобліку покажемо в таблиці. (грн.) 



№ 

п/п 

Зміст операції Первинні 

документи 

 

 

Кореспонденція 

рахунків 

 

сума 

дебет кредит 

1 Отримано цільові кошти 

(пожертву) 

 

Виписка банку, 

статут 

 

 

311 48 145000 

2 Відображено витрати на 

оренду офісу 

 

 

Договір 

оренди,акт 

наданих послуг 

92 631 50000 

3 Відображено суму ПДВ Податкова 

накладна 

92 631 10000 

4 Нараховано заробітну 

плату та ЄСВ працівникам 

релігійної громади 

 

 

Відомість 

нарахування 

заробітної плати 

 

 

92 661 85000 

5 Відображено дохід від 

цільового фінансування у 

розмірі здійснених витрат 

 

 

Бухгалтерська 

довідка 

48 718 145000 

6 Отримано і визнано 

доходами майбутніх 

періодів цільове 

фінансування на 

придбання ікони 

 

 

Виписка банку, 

договір (лист) 

 

 

311 

 

 

 

48 

 

 

 

9000 

 

 

 

 

48 

 

 

69 

 

9000 

7 Оплачено ікону Виписка банку 631 311 9000 

8 Оприбутковано і введено 

в експлуатацію ікону 

 

накладна 152 631 9000 

9 Нараховано амортизацію 

(сума умовна) 

Відомість 

нарахування 

амортизації 

92 131 770 

10 Відображено витрати на 

друк церковної літератури 

Договір з 

друкарнею 

23 685,631 20000 

11 Отримано компенсацію 

раніше здійснених витрат 

 

Виписка банку, 

договір (лист) 

 

 

311 377 20000 



12 Визнано дохід від 

цільового фінансування в 

сумі отриманої 

компенсації раніше 

здійснених витрат 

 

Звіт, 

бухгалтерська 

довідка 

 

 

377 718 20000 

13 Церковна 

література(роздана 

громадянам) 

 949 23 20000 

14 Отримано не цільову 

фінансову допомогу 

Виписка банку 311 718 100000 

15 Внесено кошти на депозит Договір,виписка 

банку 

313 311 100000 

16 Отримано проценти, що 

належать за договором 

 

Договір, виписка 

банку 

311 732 16000 

17 Відображено фінансовий 

результат:  

- доходи 

 

 

Бухгалтерська 

довідка 

718,  

745,  

732,  

713 

 

 

791, 

792, 

793 

265000 

 - витрати  791. 

792, 

793 

92,949 165770 

 

Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193. ** Затверджена 

наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352. ***  

Прибуток, отриманий неприбутковою організацією у звітному періоді, 

становить 99230 грн. (265 000 грн. – – 165 770 грн.).  

За рішенням керівного органу він буде спрямований на підвищення 

економічної обізнаності населення і допомоги постраждалим у результаті подій, 

які призвели до значного погіршення екологічної ситуації в Україні. 

 

Доходи неприбуткових організацій залежно від виду обліковують на 

рахунках: 

 

— визнані доходи від цільового фінансування (К-т 718 чи 719); 

 

— доходи від реалізації товарів, продукції, послуг (К-т 70); 

 

— доходи від реалізації оборотних активів (К-т 712); 

 

— доходи від фінансових операцій (дивіденди, відсотки) обліковують на 

рахунках 72, 73. 



 

У кінці звітного періоду доходи та витрати в повному обсязі (без ПДВ) 

списують на фінансові результати. 

 

Неприбуткова організація може здійснювати операції з необоротними 

активами. Витрати від уцінки необоротних активів відносять у дебет субрахунку 

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій". Собівартість 

реалізованих списаних необоротних активів — у дебет субрахунку 972 

"Собівартість реалізованих необоротних активів". Ці операції формують 

результати від іншої звичайної діяльності, які списуються на субрахунок 793 

"Результат іншої звичайної діяльності":  

Д-т 74 (без ПДВ) К-т 793; Д-т 793 К-т 97. 

 

Більшу частину отриманих доходів обліковують як цільове фінансування на 

рахунку 48. 

 

Далі розглянуто відображення в обліку різних доходів та витрат 

неприбуткових організацій. 

 

Добровільні пожертвування можуть надходити до неприбуткових 

організацій від фізичних та юридичних осіб у вигляді коштів або майна для 

цільового і нецільового використання. Витрачені протягом звітного періоду 

кошти, які надійшли як цільова благодійна допомога, списуються з дебету 

рахунку 48 в кредит рахунку 79, невитрачені — в кредит рахунку 69. 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з отриманням 

добровільних пожертвувань неприбутковою організацією .  

Гуманітарна допомога — це цільова адресна безоплатна допомога в 

грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги 

або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання 

послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами отримувачам 

гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном. Гуманітарна допомога є 

різновидом благодійництва і має надаватися виключно з дотриманням вимог ст. 4 

Закону [7]. Зазначений закон розділяє такі поняття, як отримувачі, набувачі та 

донори гуманітарної допомоги. Згідно із Законом [6], отримувачі гуманітарної 

допомоги — це юридичні особи, які зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів 

гуманітарної допомоги. До них належать: 

 

— організації інвалідів, ветеранів війни та праці, а також бюджетні 

підприємства, установи та організації; 

 

— благодійні організації; 

 

— організації Червоного Хреста України, творчі спілки, громадські 

організації, створені для провадження екологічної, 

 



оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової 

діяльності; 

 

— релігійні організації. 

 

Набувачі гуманітарної допомоги — це фізичні та юридичні особи, які 

потребують такої допомоги. Набувачами гуманітарної допомоги зі статусом 

юридичної особи можуть бути і її отримувачі. 

 

Донори — це юридичні та фізичні особи, які добровільно надають 

гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги. 

 

Приклади відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з 

отриманням гуманітарної допомоги, наведено в табл. 9.4 за даними прикладу 4а. 

 

Приклад 4а. Неприбуткова організація (набувач), яка не є платником ПДВ, 

одержала у вигляді гуманітарної допомоги: 

 

— комп'ютер вартістю 2000 грн.; 

 

— МШП на суму 1000 грн.; 

 

— грошові кошти в сумі 4000 грн. 

 

Неприбуткова організація одночасно є набувачем і отримувачем 

гуманітарної допомоги. 

 

Неприбуткова організація не платить податок на прибуток. 

Як ми вже сказали раніше, неприбуткова організація не ставить собі за мету 

отримання прибутку. 

 

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх 

доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими 

документами (пп. 133.4.2 ПКУ). 

 

За пп. 133.4.3 ПКУ у разі недотримання вимог п. 133.4 ПКУ, зокрема, 

нецільового використання коштів, така неприбуткова організація зобов’язана 

подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт 

про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з 

початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та 

зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на 

прибуток. Така організація підлягає виключенню контролюючим органом з 

Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

 



Важливий момент:  податкове зобов’язання розраховується, виходячи із 

суми операції нецільового використання коштів. Тобто, пп. 133.4.3 ПКУ 

встановлює особливий об’єкт оподаткування для неприбуткових організацій, які 

порушили умови своєї неприбутковості, – не фінансовий результат до 

оподаткування, визначений за правилами бухобліку, а суму коштів, використаних 

всупереч установчих документів такої юрособи. 

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке 

порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація 

зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну 

фінансову і податкову звітність (за наростаючим підсумком) з податку на 

прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду. 

 

Якщо ж до вас прийшла перевірка і вона  самостійно встановила, що 

відповідно до норм ПКУ факт використання неприбутковою організацією доходів 

(прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, то це є 

підставою для виключення такої організації з Реєстру і нарахування ПЗ з податку 

на прибуток, штрафних санкцій і пені відповідно до ПКУ. Податкові зобов’язання, 

штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в 

якому вчинено таке порушення (пп. 133.4.4 ПКУ). 

 

Ті ж неприбуткові організації, які не порушують умов використання своїх 

доходів, не оподатковують їх податком на прибуток. 

 

Окремі види доходів неприбуткової організації 

Отримана безповоротна фінансова допомога або кредит 

Не підлягають оподаткуванню суми кредиту або безповоротної фінансової 

допомоги, отримані неприбутковою бюджетною установою за умови, що 

кошторис такої неприбуткової бюджетної установи передбачає зазначені доходи. 

 

При цьому доходи у вигляді сум кредиту або безповоротної фінансової 

допомоги повинні використовуватись виключно для фінансування видатків, 

передбачених кошторисом, на утримання такої неприбуткової організації, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими 

документами (підкатегорія 102.04 ресурсу «ЗІР»). 

 

Нестатутна діяльність ( у т.ч. продаж активів) 

Якщо неприбуткова організація отримує доходи від діяльності, яка не 

пов’язана зі статутною (у т. ч. здійснює продаж основних засобів), та не 

використовує їх для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами, то така неприбуткова організація втрачає свій 

неприбутковий статус відповідно до пп. 133.4.3 ПКУ (підкатегорія 102.04 ресурсу 

«ЗІР»). 

 



Отже, навіть у випадку отримання сум, які для інших юросіб є 

оподаткованим доходом, для неприбуткових організацій головним є не сам факт 

отримання такого доходу, а напрямок використання отриманих коштів або інших 

активів. Якщо ці кошти використовуються згідно із установчими документами, 

підстав для анулювання статусу неприбутковості немає. 

 

Курсові різниці 

Дохід неприбуткової організації, отриманий у вигляді позитивного значення 

курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, отриманої в якості доходу 

від статутної діяльності, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток 

 

Дохід у вигляді відсотків. 

Пасивні доходи у вигляді відсотків від депозитного вкладу, отримані 

профспілковою організацією (втім вважаємо, що дане роз’яснення поширюється 

й на інші неприбуткові організації), не є об’єктом оподаткування податком на 

прибуток за умови, що ці доходи (прибутки) використовуються такою 

профспілковою організацією виключно для фінансування видатків на її 

утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами. 

 

Дохід від підприємницької діяльності. 

Неприбуткові благодійні організації не сплачують податок на прибуток з 

будь-яких доходів (в т. ч. від підприємницької діяльності), отриманих від 

статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються 

такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ) 

(листи ГУ ДФС у м. Києві від 06.04.2016 р. №8196/10/26-15-12-05-11, від 

18.12.2015 р. №19235/10/26-15-15-03-11). 

 

Теж саме сказали фахівці ДФС й для громадських організацій у своєму листі 

від 10.08.2015 р. №16782/6/99-99-19-02-02-15. 

 

Звітність 

Наразі форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової 

організації (далі – Звіт) та порядок його складання й подання затверджено наказом 

Мінфіну від 17.06.2016 р. №553. 

 

Чинну форму Звіту мають подавати як ті неприбуткові організації, що 

відповідають вимогам, встановленим у пп. 133.4. ПКУ, так і ті, які ці умови 

порушили. Відмінність одна – періодичність подання та наявність або відсутність 

об’єкту оподаткування. 

 



Порушники, як зазначено вище, повинні подавати Звіт в строки, встановлені 

пп. 133.4.3 ПКУ, і зазначати в Звіті об’єкт оподаткування та суму податку на 

прибуток. 

 

Ті, хто норми п. 133.4 ПКУ, не порушують, мають подавати Звіт за базовий 

звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року (підкатегорія102.04 ресурсу 

«ЗІР»). Звісно, сума податку на прибуток у такому Звіті не зазначається. 

 

ПДВ 

Положення п. 133.4 ПКУ не містять застережень щодо перебування 

неприбуткової організації в Реєстрі платників ПДВ. Тому якщо неприбуткова 

організація має (п. 181.1 ПКУ) або бажає (п. 182.1 ПКУ) зареєструватися 

платником ПДВ, це не впливає на статус неприбутковості. 

 

Якщо неприбуткова організація здійснює операції з постачання 

товарів/послуг (які обкладають ПДВ)і обсяг яких за останні 12 місяців перетнув 

1000 000 грн., то така організація має подати до своєї податкової форму 1-ПДВ (не 

пізніше 10-го числа місяця, ща настає за місяцем в якому відбулося таке 

перевищення). 

 

Більшості неприбуткових організацій пощастить, адже далеко не кожна з 

них може наторгувати на таку суму, але стежити за цим потрібно. Також зверніть 

увагу на те, що на думку податківців при  обчисленні реєстраційної суми треба 

враховувати і операції які звільнені (або умновно звільнені) від обкладання ПДВ. 

 

Не враховується при обчисленні данної суми операції із ввезення товарів на 

митну територію (імпорт), адже такі операції не є постачанням, проте сплатити 

ПДВ все одно прийдеться. 

Основні засоби 

Ніяких особливих умов ведення обліку ОЗ для неприбуткових організацій 

не існує. Вони також керуються ПСБО 7 “Основні засоби” (або МСБО 16). 

Проводки в обліку також типові. Спочатку всі витрати пов’язані з первісною 

вартістю відносять на Дт 15 рахунку, а після ведення в експлуатацію роблять 

проводку Дт 10 Кт 15 

 

Безоплатно отримані ОЗ 

 

Такі ОЗ ставлять на Баланс за справедливою вартістю, яку може визначити 

спеціально створена комісія, або за бажанням можна долучити незалежного 

оцінювача. 

 

В обліку роблять проводку Дт 15 Кт 424, також на дебеті 15 рахунку 

збирають усі витрати які збільшать вартість активу. Потім при нарахуванні 

амортизації відображають дохід пропорційно до суми амортизації. 



 

Проводки по відображенню таких операцій в обліку дивіться нижче. 

 

Безоплатне користування ОЗ. 

 

Отриманий у безкоштовне користування об’єкт ОЗ не є активом, тож його 

слід відобразити на рахунку 01 за справедливою вартістю, або за тою вартістю, 

яка вказана в договорі позички. Амортизацію не нараховують. Витрати на 

утримання такого об’єкту відображають стандартно. Числовий приклад з 

проводками дивіться нижче. 

 

 

Підготовка доповідей та презентацій за темою: 

 

1. Історія розвитку бухгалтерського обліку. 

2. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні. 

3. Професія – бухгалтер. 

4. Необхідність та особливості впровадження Міжнародних стандартів 

фінансової звітності в практику бухгалтерського обліку українських 

підприємств. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1.  

Пов’язати наведені нижче терміни з їх визначеннями. Для цього 

проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 

Термін Визначення 

(1) Адміністрація А. Податкові служби, банки і аудиторська служба 

(2) Власники 
Б. Фізичні та юридичні особи, які потребують інформації 

про діяльність підприємства для прийняття рішень 

(3) Внутрішні 

користувачі 

В. Засновники і учасники підприємства, менеджери, 

управлінці всіх рівнів 

(4) Дебітори 

Г. Група людей, що вклали у справу свій капітал і 

ризикують найбільше, ніж будь-хто, і зацікавлені в 

одержанні максимального прибутку 

(5) Зовнішні 

користувачі 

Д. Юридичні та фізичні особи, перед якими у 

підприємства є заборгованість за надані послуги, 

відвантажену продукцію тощо 

(6) Користувачі Е. Група людей на підприємстві, яка несе повну 



звітності відповідальність за управління його діяльністю і 

досягнення цілей, що стоять перед ним 

(7) Кредитори 

Є. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих 

подій заборгували підприємству певні суми грошових 

коштів, їх еквівалентів або інших активів 

Завдання 2 

Виконати групування господарських засобів і джерел їх утворення на 

підприємстві за даними наведеними у таблиці. 

Вихідні дані: 

Господарські засоби підприємства  та джерела їх утворення станом на 1 

жовтня поточного року 

№ 

з/п 

Найменування господарських засобів і джерел їх 

утворення 

Сума, 

тис. грн. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Будівлі і споруди 

Паливо для виробничих потреб 

Павільйони і палатки 

Вантажні автомашини 

Електродвигуни 

Холодильне обладнання 

Касові апарати 

Статутний фонд. 

Терези торгівельні 

Заборгованість постачальникам 

Товари  

Пайовий капітал 

Резервний капітал 

Заборгованість робітникам підприємств по оплаті праці 

Господарчий і торгівельний інвентар 

Інший додатковий капітал 

Тара 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

Короткострокова позика банку 

Матеріали для виробничих потреб 

Готівка в касі 

Заборгованість профспілці  по відрахуванням на соцстрах 

Гроші на розрахунковому рахунку 

Заборгованість підзвітних осіб 

Заборгованість покупців 

Цільове фінансування 

Продукти у виробництві 

Виробниче обладнання 

Заборгованість різним підприємствам 

361770 

650 

9000 

14000 

2820 

51080 

3240 

633390 

740 

24140 

15150 

10980 

7690 

29060 

9870 

2510 

12060 

17550 

6000 

131050 

550 

1620 

17580 

560 

3150 

16720 

34850 

90140 

2450 



30. 

31. 

Заборгованість фінансовим органам 

Нерозподілений прибуток 

1500 

4650 

 

Групування об’єктів бухгалтерського обліку виконати у таблиці. 

Об’єкти бухгалтерського обліку Сума, тис. грн. 

Господарські засоби   

1. Необоротні активи 

1.1. 

1.2. 

 

Всього   

2. Оборотні активи. 

2.1. 

2.2. 

 

Всього   

Разом   

Джерела утворення господарських засобів   

3. Джерела власних засобів 

3.1 

3.2. 

 

Всього  

4.Джерела позикових засобів 

4.1. 

4.2. 

 

Всього  

Разом   

 

Підрахувати загальну суму господарських засобів та джерел утворення 

господарських засобів. Зробити висновок про те чи завжди сума господарчих 

засобів повинна дорівнювати сумі джерел їх утворення. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 
 

1. Господарський облік поєднує в собі такі види обліку: 

а) статистичний та бухгалтерський; 

б) бухгалтерський та оперативний; 

в) оперативний, бухгалтерський та статистичний; 

г) бухгалтерський, статистичний та натуральний. 

 

2. Внутрішні користувачі бухгалтерської інформації це:  

а) власники та учасники підприємства; 

б) кредитори та постачальники; 

в) банки та інвестори. 



 

3. Зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації є: 

а) власники; 

б) менеджери; 

                    в) податкова адміністрація; 

                    г) адміністрація підприємства. 

 

4. Які дані про підприємство найбільше зацікавлять кредитора? 

а) заробітна плата менеджерів та економістів; 

б) податки, які сплачує підприємство; 

в) платоспроможність підприємства. 

 

5. Предмет бухгалтерського обліку - це: 

а) господарська діяльність підприємства, яка складається з окремих 

господарських операцій, які змінюють стан господарських засобів та джерел їх 

утворення; 

б) контроль за використанням засобів господарства; 

в) кругообіг господарських засобів . 

 

6. Об'єктами бухгалтерського обліку виступають: 

а) господарські засоби; 

б) джерела утворення господарських засобів; 

в) господарські процеси; 

г) усі відповіді вірні. 

 

7. В бухгалтерському обліку основними засобами вважаються:  

а) засоби праці строком корисної експлуатації більше одного року; 

б) усі засоби праці незалежно від строку служби; 

в) засоби праці вартістю понад 500 грн.; 

г) засоби праці та предмети праці. 

 

8. В бухгалтерському обліку до МШП відносяться: 

а) засоби праці; 

б) засоби, строк експлуатації яких до року або протягом одного 

операційного циклу підприємства; 

в) засоби виробництва; 

г) усі предмети праці. 

 

9. Статутний капітал - це: 

а) зафіксована у статутних документах загальна вартість активів, які є 

внеском власників у капітал підприємства; 

б) перевищення доходів підприємства над його витратами за період; 

в) капітал, створений за рахунок прибутку, необхідний для покриття 

незапланованих витрат та збитків. 

10. Під незавершеним виробництвом розуміють: 



а) оборотні засоби сфери обертання; 

б) предмети праці, які знаходяться в обробці на робочих місцях; 

в) засоби праці та предмети праці; 

г) сировина та матеріали, що знаходяться на складах. 

 

11. Джерела створення господарських засобів поділяються на: 

а) позикові та залучені; 

б) власні та залучені; 

в) закріплені та спеціального призначення;  

г) позичені, спеціального призначення та залучені. 

 

12. Яке з наведених тверджень неправильне: 

а) готова продукція - оборотні засоби; 

б) необоротні активи відображаються у складі власного капіталу; 

в) аванси одержані – зобов’язання. 

 

13. Метод бухгалтерського обліку - це: 

а) спосіб ведення бухгалтерського обліку; 

б) форма ведення бухгалтерського обліку; 

в) система способів, за допомогою яких об'єкти обліку безперервно 

відображаються та узагальнюються за якісно однорідними озна-ками. 

 

14. Які елементи методу бухгалтерського обліку використовуються для 

первинного спостереження: 

 а) документація; 

б) оцінка та калькуляція; 

в) рахунки та подвійний запис. 

г) фінансова звітність 

15. За допомогою якого з елементів методу виявляються не оприбутковані 

цінності: 

 а) документація; 

б) інвентаризація; 

в) оцінка 

г)калькуляція. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 

Мета вивчення теми: засвоєння предмету, об’єктів, методів 

бухгалтерського обліку; набуття навичок розподілу 

об’єктів бухгалтерського обліку на групи (необоротні 

активи, оборотні активи, джерела власних засобів, джерела 



позикових засобів).  

 

Ключові терміни: бухгалтерський баланс, актив балансу, пасив балансу, 

валюта балансу, господарська операція. 

 

Методичні вказівки 

 

Бухгалтерський баланс це джерело інформації про те, які види ресурсів 

має підприємство і за рахунок яких джерел вони сформовані; це звіт про 

фінан-совий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, 

зобов'я-зання і власний капітал. 

У звітних балансах показники активу і пасиву наводяться на початок і кі-

нець звітного періоду. Це дає змогу виявити зміни, що відбулися за звітний пе-

ріод у складі господарських засобів та джерелах їх утворення. 

Стан активів, зобов'язань і власного капіталу, відображений у балансі на 

початок звітного періоду, у процесі господарської діяльності зазнає постійних 

змін, тобто вартісне вираження окремих статей балансу постійно змінюється. 

Однак ці зміни знаходять таке відображення в балансі, при якому рівність між 

загальною сумою активів і загальною сумою пасивів у вартісному вираженні ні-

коли не порушується. 

В Україні запроваджено два формати балансу: для великих підприємств 

(форма №1 та для суб'єктів малого підприємництва (форми № 1 – м; № 1 - мс). 

Баланс за формами №1-м та № 1 - мс мають меншу кількість статей у порівнянні 

з формою № 1, тому що суб'єкти малого підприємництва ведуть облік за спро-

щеною системою. 

Стан активів, зобов'язань і власного капіталу, відображений у балансі на 

початок звітного періоду, у процесі господарської діяльності зазнає постійних 

змін, тобто вартісне вираження окремих статей балансу постійно змінюється. Ці 

зміни мають вигляд збільшень або зменшень сум відповідних статей активу та 

пасиву балансу.  

Господарські операції, що здійснюються на підприємстві, з погляду відт-

ворювального процесу надзвичайно численні і різноманітні, але з погляду змін, 

які ці операції породжують в об'єктах обліку можна виявити такі закономірності 

впливу господарських операцій на баланс: кожна господарська операція  викли-

кає подвійну зміну у складі господарських засобів і (або) джерел їх формування 

та  впливає не менш ніж на дві балансові статті; господарські операції призво-

дять до рівновеликих, взаємопов’язаних змін у складі активів та власного капі-

талу і зобов'язань і водночас видозмінюють баланс; рівність підсумків активу і 

пасиву не порушується.  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws. 



Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва" із змінами, внесеними згідно з Наказом Мініс-

терства фінансів № 1591 від 09.12.2011 р. [Електронний ресурс]. // Режим дос-

тупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00  

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Що означає в сучасному бухгалтерському обліку термін "баланс"? 

2. З якою метою складається баланс на підприємстві?  

3. Як часто складається баланс? Яке вираження має валюта балансу? 

4. Що відображають актив та пасив балансу? 

5. Який  вигляд має основне балансове рівняння? 

6. На які типи поділяються господарські операції? 

7. Чи можна складати баланс після кожної господарської операції? 

8. Які зміни можуть відбуватися в балансі при здійсненні підприємством 

господарських операцій? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Для виконання завдання необхідно: 

1. визначити принципи групування господарських ресурсів (активів) 

підп-риємства та джерел їх формування (капітал, зобов’язання); 

2. з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу 

бухгалтер-ського обліку і форми фінансової звітності; 

3. вивчити структуру побудови балансу й основні способи групування 

його статей. 

На підставі даних бухгалтерського обліку підприємства скласти баланс за 

формою № 1, відповідно додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 

Господарські ресурси підприємства та джерела їх утворення  

на кінець звітного періоду 

№ 

з/п 
Показники Сума, грн. 

1 Готова продукція на складі 90 000 

2 Заборгованість банку за короткостроковими кредитами 60 000 

3 Грошові кошти в касі в національній валюті 5 500 

 Грошові кошти в банку на поточному рахунку в 

національній валюті 
1 600 000 

5 Матеріали на складі та в цехових коморах 590 000 

6 Статутний капітал 6 700 000 

7 Заборгованість постачальникам за одержані матеріали 180 000 

8 Будинки цехів основного та допоміжного виробництв 2 800 000 



9 Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби 120 000 

10 
Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів 

та інших підрозділів загальногосподарського призначення 
2 190 000 

11 
Споруди, призначені для очищення навколишнього 

середовища від шкідливих відходів виробництва 
600 000 

12 
Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та 

інші машини й обладнання 
300 000 

13 Паливо на складі 35 000 

14 
Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, 

що знаходяться в цехах) 
33 000 

15 Прибуток підприємства нерозподілений 840 000 

16 Заборгованість з податку на прибуток 40 000 

17 Резервний капітал 360 000 

18 Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи 108 000 

19 
Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне 

обладнання 
60 000 

20 

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим 

податком, утриманим із заробітної плати робітників і 

службовців 

42 000 

21 Заборгованість підприємства різним кредиторам 31 000 

22 
Інструменти, виробничий і господарський інвентар 

строком більше одного року 
170 000 

23 
Інструменти, виробничий і господарський інвентар 

строком служби менше одного року на складах 
30 000 

24 
Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) 

готову продукцію 
48 000 

25 
Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та 

інших дебіторів 
3 500 

26 Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці 214 000 

27 Заборгованість банку за довгостроковими кредитами 450 000 

28 Знос (амортизація) основних засобів 690 000 

29 Електронні обчислювальні машини 20 000 

30 Придбані патенти, ліцензії 70 000 

31 
Заборгованість за відрахуваннями на соціальне 

страхування 
20 000 

32 Акції і облігації інших підприємств 240 000 

33 Лінії електропередач, телефонна і газова 230 000 

34 Вкладання в статутний капітал інших підприємств   500 000 

 

Методичні вказівки: при складанні балансу треба взяти до уваги, що 

інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше 

одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів; залишки 



основних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за 

їх первісною вартістю. 

 

Завдання 2 

На підставі даних віднести статті до активу чи пасиву балансу; визначити 

величину довгострокової позики банку та власного капіталу підприємства. 

Дані для виконання: 

№ з/п Назва статті 
Сума,  

тис. грн. 

1 Розрахунки з оплати праці 3000 

2 
Поточна кредиторська заборгованість за товари,  

роботи, послуги 
600 

3 Виробничі запаси 8000 

4 Основні засоби 35800 

5 Зареєстрований  капітал 25000 

6 Короткострокові кредити банків 400 

7 Готівка 150 

8 Рахунки в банках 15200 

9 Нерозподілений прибуток  38000 

     10 Незавершене виробництво        2000 

     11 Готова продукція       9000 

    12 Довгострокові кредити банків ? 

 

Завдання 3 

Визначити вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс.  

№ 

з/п 
Зміст операції Актив Пасив 

Тип 

операції 

1 Перераховано з 

поточного рахунку банку в 

погашення кредиту 

   

2 Одержана на поточний 

рахунок передоплату від 

покупця 

   



3 Перераховано кошти з 

поточного рахунку в касу 

підприємства 

   

4 Видані з каси грошові 

кошти під звіт 
   

5 Перераховано з 

поточного рахунку до бюджету 
   

6 Видана заробітна платня 

працівникам підприємства 
   

7 Оприбутковані 

канцелярські товари, придбані 

підзвітною особою 

   

8 Повернена 

невикористана підзвітною 

особою сума грошових коштів 

   

9 Перераховані з каси на 

поточний рахунок грошові 

кошти 

   

10 Одержані матеріали від 

постачальника 
   

11 Списані матеріали, 

використані на виробництво 

продукції 

   

12 Нарахована заробітна 

плата працівникам виробництва 
   

13 Утриманий ПДФО із 

заробітної плати 
   

14 Оприбуткована на склад 

готова продукція  
   

15 Перераховано 

постачальникам 
   

16 Відвантажена готова 

продукція покупцю 
   

 



Завдання 4 

Опишіть вплив наступних господарських операцій на баланс підприємства 

та визначте тип балансових змін: 

а) перераховано з поточного рахунку в банку аванс продавцю за сировину 

50 тис. грн.; 

б) отримано від покупця безготівкові кошти як аванс за товари, роботи, 

послуги 110 тис. грн. 

в) отримана від продавця сировина без попередньої оплати на суму 2300 

тис. грн.; 

г) сплачені податки до бюджету 10 тис. грн. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Бухгалтерський баланс - це спосіб відображення господарських засобів 

за складом та розміщенням, а також за джерелами утворення та цільовим приз-

наченням: 

а) у натурально-вартісних показниках на визначену дату;  

б) у грошовій формі на визначену дату; 

в) у натуральній формі. 

2. Бухгалтерський баланс - це зведення показників: 

 а) інтервальних; 

б) аналітичних; 

в) синтетичних 

г) індексних. 

3. Як називаються частини балансу: 

а) ліва - дебет, права - кредит; 

б) ліва - пасив, права - актив; 

в) ліва - актив, права - пасив; 

г) ліва - прихід, права - витрати. 

4. Де в балансі відображаються поточні зобов'язання підприємства: 

 а) у II розділі Активу; 

б) у IV розділі Пасиву; 

в) у ІІІ розділі Пасиву; 

г) у ІІІ розділі Активу. 

  

 

5. Основні засоби у валюту балансу включаються за: 

 а) первісною вартістю; 

б) залишковою вартістю; 

в) переоціненою вартістю; 

г) ліквідаційною вартістю. 

 6. Сума незавершеного будівництва в балансі відображається в: 



а) II розділі Активу; 

б) І розділі Пасиву; 

в) І розділі Активу; 

г) немає правильної відповіді. 

 7. Вкажіть формулу, яка відображає важливу особливість балансу – рів-

ність підсумку активу та пасиву: 

а) А=ВК+3; 

б) 3=А+ ВК; 

в) ВК=А+З, 

          де А - активи, ВК - власний капітал, 3 - зобов'язання. 

8. Актив та пасив балансу складається з розділів: 

а) актив – трьох, пасив – трьох; 

б) актив – п’яти, пасив – трьох; 

в) актив – трьох, пасив – п’яти; 

г) актив – трьох, пасив – чотирьох; 

9. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій, по-

гашення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, які 

втілюють у собі економічні вигоди, це: 

а) власний капітал; 

б) зобов’язання; 

в) актив; 

г) не має вірної відповіді. 

10. Операція "Видано гроші підзвіт" відноситься до типу: 

а) І; 

б) ІІ; 

в) ІІІ  

г) ІV.  

11. Операція "Отримані матеріали від постачальника" відноситься до: 

а) І; 

б) ІІ;  

в) ІІІ  

г) ІV.  

12. Актив та пасив балансу - це групування засобів по: 

а) джерелах створення та призначенню; 

б) видах та розміщенню; 

в) видах ресурсів та джерелах їх утворення. 

 

13. Операції І та ІІ типів:  

а) збільшують валюту балансу; 

б) не змінюють валюту балансу; 

в) зменшують валюту балансу. 

 

14. Ресурси, використання яких приведе до отримання економічних вигід 

у майбутньому, називають: 

а) довгостроковими зобов'язаннями;  



б) активами; 

в) власним капіталом; 

г) короткостроковими зобов’язаннями. 

 

15. Подія, яка викликає зміни в структурі активів та пасиві, називається: 

а) зміною облікової політики;  

б) заповненням первинного документу;  

в) господарською операцією; 

г) немає вірної відповіді. 

 

 

ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ 

ЗАПИС 

 

Мета вивчення теми: визначення понять «рахунок бухгалтерського облі-

ку» та «подвійний запис», засвоєння принципів класифіка-ції бухгалтерських 

рахунків, набуття навичок складання бухгалтерських проводок та використання 

Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

Методичні вказівки 

Поточний облік руху господарських засобів та їх джерел ведеться на спе-

ціальних бухгалтерських рахунках. На рахунках бухгалтерського обліку за да-

ними первинних документів відображуються господарські операції. Рахунки 

відкриваються на кожен об'єкт обліку. 

Залежно від того, що враховується на тому або іншому рахунку - активи 

або пасиви - рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні або пасив-

ні. 

Кожна господарська операція обов'язково стосується щонайменше двох 

статей балансу, тому щоб забезпечити контроль за рухом господарських засобів 

і джерел їх утворення, необхідно зробити запис на двох рахунках відразу однієї 

і тієї ж суми. Такий метод ведення бухгалтерських записів називається подвій-

ним записом. 

Для відображення господарських операцій на відповідних рахунках на пі-

дставі первинних документів складають бухгалтерську проводку, під якою ро-

зуміють констатацію рахунків, що дебетуються та кредитуються, а також суми 

по господарській операції. Бухгалтерські проводки можуть бути простими або 

складними. 

Рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображають узагальнені дані 

про господарські засоби, джерела їх формування та господарські процеси нази-

ваються синтетичними. Облік на цих рахунках називається синтетичним. 

Синтетичний облік ведеться у вартісному вираженні по певному виду засобів. 

До синтетичних рахунків відкриваються аналітичні рахунки, які містять 

детальні дані з того чи іншого об'єкту бухгалтерського обліку. Запис на аналіти-

чних рахунках може здійснюватися не тільки у вартісних, але й у натуральних 

або трудових вимірниках, з відображенням залишку на початок місяця, сум на-



дходження і вибуття, розрахунком оборотів за місяць та залишків на кінець мі-

сяця. 

У процесі розвитку бухгалтерського обліку склалася чітко послідовна і 

логічно витримана процедура відображення інформації. Вона передбачає такі 

етапи: початковий баланс, журнал реєстрації господарських операцій, головна 

книга, оборотна відомість, кінцевий (заключний) баланс. 

У бухгалтерському обліку застосовується велика кількість різноманітних 

рахунків. Для з'ясування особливостей використання кожного рахунку необхід-

на їх класифікація. Рахунки класифікуються за двома ознаками: за економічним 

змістом; за призначенням і структурою. 

Класифікація рахунків за економічним змістом показує, що враховується 

на тому або іншому рахунку. В основі економічної класифікації лежить розпо-

діл об'єктів обліку на види ресурсів і джерела їх утворення, тобто в економічній 

класифікації групи рахунків будуються за однорідністю економічного змісту 

об'єктів, що обліковуються на рахунках. 

Класифікація за призначенням і структурою показує, як будуються ті або 

інші рахунки, який зміст записів по дебету, кредиту та характер сальдо цих ра-

хунків. 

З метою обліку господарської діяльності промислових, торговельних, 

сільськогосподарських та ін. підприємств різних галузей промисловості застосо-

вується велика кількість різних рахунків. Таке різноманіття рахунків викликає 

необхідність їх стандартизації, уніфікації в масштабах країни. Це досягається за 

допомогою прийняття єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку.  

План рахунків затверджується Міністерством фінансів України. На 

його основі будується вся система кодування даних бухгалтерського обліку 

і корес-понденції рахунків, оформляються бухгалтерські проводки по 

відображенню даних про господарські факти. 

Структура Плану рахунків погоджена зі структурою Балансу (форма №1) і 

Звіту про фінансові результати (форма №2), які встановлені Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1. 

Аналітичні рахунки в Національному Плані рахунків не приводяться. 

Кількість синтетичних рахунків і субрахунків обмежено Планом рахунків 

бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності, а кількість і 

найменування аналітичних рахунків підприємства встановлюють самостійно. 

Підприємство відкриває їх відповідно до  власної потреби і відображає їх у 

Робочому плані рахунків, що складається для цілей внутрішнього 

(управлінського) обліку на основі єдиного Плану рахунків.  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними 

документами: 

План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його 

застосування, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від від 

30.11.1999 № 291. - [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 

Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений Наказом 

Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186. - [Електронний ресурс] // 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99


Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Що таке бухгалтерський рахунок? 

2. Наведіть приклади активних і пасивних рахунків. 

3. Як рахунки пов'язані з бухгалтерським балансом? 

4. Як визначаються обороти та кінцеві залишки по активних і пасивних 

рахунках? 

5. Чому запис на рахунках називається подвійним?  

6. Що означає відкрити рахунок?  

7. Як і з якою метою узагальнюють дані синтетичного і аналітичного 

обліку? Показати на прикладі. 

8. Практичне значення класифікація рахунків. 

9. Наведіть приклади рахунків: господарських коштів; джерел коштів; 

господарських процесів і їх результатів. 

10. Що характеризує класифікація рахунків за структурою? 

11. Що таке План рахунків? Як у ньому згруповано рахунки? Поясніть 

структуру коду бухгалтерського рахунка. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Скласти бухгалтерські проводки та відобразити господарські операції на 

бухгалтерських рахунках  

№ Найменування операції Сума, грн. 

1 С поточного рахунка надійшло в касу підприємства на 

господарські витрати 
200 

2 Від постачальника надійшли на склад товари 300 

3 На поточний рахунок від дебітора перерахована 

заборгованість 
400 

4 С каси видано Петрову на командировочні витрати 200 

 

Завдання 2 

Визначити, які рахунки відносяться до активних, а які до пасивних. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01


Статутний капітал; нерозподілений прибуток (непокритий збиток); 

виробничі запаси; основні засоби; виробництво; загальновиробничі витрати; 

готова продукція; розрахунки з постачальниками і підрядниками; готівка; 

розрахунки за податками й платежами; розрахунки за виплатами працівникам; 

собівартість реалізації; короткострокові позики; доходи від реалізації; рахунки в 

банках; розрахунки за страхуванням; малоцінні та швидкозношувані предмети; 

розрахунки з різними дебіторами; нематеріальні активи; резервний капітал; 

розрахунки з покупцями і замовниками; фінансові результати; матеріальні 

витрати; податок на прибуток. 

Завдання 3 

Сформулювати зміст господарських операцій за наведеними даними. 

№ з/п Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Готівка Рахунки в банках 7500 

2 
Розрахунки за 

виплатами працівникам 

Поточні рахунки в 

національній валюті 
150200 

3 Сировина й матеріали 

Розрахунки з 

постачальниками та 

підрядниками 

670400 

4 
Розрахунки з 

підзвітними особами 
Готівка 1500 

5 Основні засоби 
Безоплатно одержані 

необоротні активи 
57800 

6 Виробництво 
Малоцінні та 

швидкозношувані предмети 
4307 

7 Готова продукція Виробництво 185090 

8 Рахунки в банках 

Короткострокові кредити 

банків у національній 

валюті 

75550 

 

Завдання 4 

1. Сформулювати зміст господарських операцій, що наведені в журналі 

реєстрації господарських операцій. 

2. Відкрити бухгалтерські рахунки та записати на них наведені нижче 

господарські операції. 

3. Підрахувати обороти по рахунках і визначити по кожному рахунку 

кінцеве сальдо. 



4. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках. Зіставити 

підсумки колонок «Обороти за місяць» з підсумком по журналу реєстрації 

господарських операцій. 

5. Скласти кінцевий баланс. 

Баланс підприємства (на начало звітного періоду), тис. грн. 

Актив Пасив 

Стаття сума Стаття сума 

Основні засоби 200000 Статутний капітал 350000 

Сировина й матеріали 150000 Нерозподілений прибуток 

підприємства 

17000 

Запаси 10500 Короткострокові кредити 

банків 

3500 

Готівка 200 Розрахунки з постачальниками 

і підрядниками 

2500 

Рахунки в банках  16000 Розрахунки за податками й 

платежами 

300 

Розрахунки з підзвітними 

особами 

800 Розрахунки з оплати праці 8200 

Розрахунки з іншими 

дебіторами 

4000   

Баланс  Баланс  

 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

операції 

Економічний 

зміст 

Сума, 

грн. 

Кореспонденція рахунків 

дебет кредит 

1 
 8200 

Готівка 
Рахунки в 

банках 

2 

 300 Розрахунки за 

податками й 

платежами 

Рахунки в 

банках 

3 
 8200 Розрахунки з 

оплати праці 
Каса 

4 

 3500 Короткострокові 

кредити банків у 

національній 

валюті 

Рахунки в 

банках 

5 

 1500 Розрахунки з 

постачальниками 

та підрядниками 

Рахунки в 

банках 

6 
 10000 

Основні засоби 
Статутний 

капітал 

7  400 Рахунки в банках Розрахунки з 



іншими 

дебіторами 

8 
 60 

Каса 
Рахунки в 

банках 

9 

 1000 Розрахунки з 

постачальниками 

та підрядниками 

Рахунки в 

банках 

10 

 30 Розрахунки з 

підзвітними 

особами 

Каса 

11 

 80 

Виробництво 

Розрахунки з 

підзвітними 

особами 

12 
 35000 

Виробництво 
Сировина й 

матеріали 

13  5000 Виробництво Паливо 

 Разом    

 

Завдання 5 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденції рахунків 

Зміст операції 

Кореспонденції 

дебет 
креди

т 

Одержана на поточний рахунок передоплата від 

покупця 
  

Видані з каси грошові кошти під звіт   

Перераховано з поточного рахунку в касу 

підприємства для виплати заробітної платні 
  

Перераховано з поточного рахунку до бюджету   

Видана заробітна плата працівникам підприємства   

Поступили на підприємство канцелярські товари, 

придбані підзвітною особою 
  

Повернена невикористана підзвітною особою сума   

Перераховані з каси на поточний рахунок грошові 

кошти 
  

Одержані матеріали від постачальників   

Списані матеріали, використані на виробництво 

продукції 
  

Нарахована заробітна плата виробничим робочим   

Утриманий прибутковий податок із заробітної плати   

Випущена із виробництва готова продукція і передана 

на склад 
  

Поповнений резервний капітал у розмірі 5 % від 

чистого прибутку підприємства за звітний період 
  



Здійснена передоплата вітчизняному постачальнику за 

паливо 
  

Оприбутковане паливо, що поступило від 

вітчизняного постачальника за купувальними цінами 
  

Одержана на поточний рахунок довгострокова позика 

банку 
  

Перераховано з поточного рахунку банку в погашення 

короткострокового кредиту 
  

 

Завдання 6 

На підставі наведеної шахової відомості сформулювати зміст 

відображених в ній господарських операцій. 

кредит 
13 201 31 63 66 

Оборот з 

дебету дебет 

15    500  500 

201    1000  1000 

23  200   1010 1210 

30   700   700 

63   200   200 

91 120     120 

92 210    2000 2210 

Оборот з 

кредиту 
330 200 900 1500 3010 5940 

 

Завдання 7 

На підставі кореспонденції рахунків визначити зміст господарських 

операцій. 

№ 

операції 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

1  443 43 

2  79 441 

3  23 131 

4  24 20 

5  26 23 

6  26 25 

7  10 46 

8  63 60 

 

Завдання 8 



Дати економічну характеристику рахунків бухгалтерського обліку (10, 20, 

23, 26, 30, 37, 40, 44, 63, 68, 79) за наступною схемою:  

- повна назва рахунку згідно з діючим Планом рахунків; 

- відношення рахунку до балансу; 

- структура рахунку; 

- об'єкти, що на ньому обліковуються. 

 

Завдання 9 

Зробити групування (у таблиці) приведених нижче рахунків бухгал-

терського обліку за економічним змістом. 

 

Таблиця - Класифікація рахунків за економічним змістом 

Рахунки обліку 

господарських засобів 

Рахунки обліку 

джерел 

господарських засобів 

Рахунки 

господарських 

процесів 

   

 

Вихідні дані для виконання завдання: 

201 "Сировина і матеріали", 203 "Паливо", 22 "МШП", 10 "Основні 

засоби", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 28 "Товари", 30 "Готівка", 63 

"Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 36 "Розрахунки з покупцями і 

замовниками", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 372 "Розрахунки з 

підзвітними особами", 641 "Розрахунки за податками й платежами", 44 

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 48 "Цільове фінансування і 

цільові надходження", 60 "Короткострокові позики банку", 15 "Капітальні 

інвестиції", 31 "Рахунки в банках", 16 "Довгострокова дебіторська 

заборгованість", 473 "Забезпечення гарантійний зобов'язань", 23 "Виробництво", 

40 "Статутний капітал", 83 "Амортизація", 91 "Загальновиробничі витрати", 26 

"Готова продукція", 791 "Результат основної діяльності", 702 "Доход від 

реалізації готової продукції", 24 "Брак у виробництві". 

 

Завдання 10 



Зробити групування приведених нижче рахунків бухгалтерського обліку за 

структурою і призначенням. 

Таблиця - Класифікація рахунків за структурою і призначенням 

Основні Регулюючі Операційні 
Фінансово-

результативні 
Забалансові 

     

 

Вихідні дані для виконання завдання: 

131 "Знос основних засобів", 741 "Дохід від реалізації фінансових 

інвестицій", 201 "Сировина і матеріали", 02 "Активи на відповідальному 

збереженні", 203 "Паливо", 285 "Торгова націнка", 22 "Малоцінні 

швидкозношувані предмети", 38 "Резерв сумнівних боргів", 82 "Відрахування на 

соціальні заходи", 28 "Товари", 30 "Готівка", 63 "Розрахунки з постачальниками 

та підрядниками", 01 "Орендовані необоротні активи", 36 "Розрахунки з 

покупцями і замовниками", 66 "Розрахунки по оплаті праці", 372 "Розрахунки з 

підзвітними особами", 641 "Розрахунки за податками", 44 "Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 

60 "Короткострокові позики", 45 "Вилучений капітал", 15 "Капітальні 

інвестиції", 95 "Фінансові витрати", 69 "Доходи майбутніх періодів", 31 

"Рахунки в банках", 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи", 08 "Бланки суворого обліку", 23 "Виробництво", 401 

"Статутний капітал", 83 "Амортизація",  443 "Прибуток, використаний у 

звітному періоді", 91 "Загальновиробничі витрати", 26 "Готова продукція", 791 

"Результат операційної діяльності", 701 "Доход від реалізації готової продукції", 

24 "Брак у виробництві", 10 "Основні засоби", 46 "Неоплачений капітал", 071 

"Списана дебіторська заборгованість", 901 "Собівартість реалізованої готової 

продукції". 

 

Завдання 11 

Вибрати правильний варіант кореспонденції рахунків наведених 

господарських операцій. 



Зміст господарських операцій 
Сума, 

грн. 

Варіант 

відповіді 

Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

1. Нарахована зарплата робітникам 

основного виробництва 
800 

1 

2 

3 

66 

23 

92 

91 

66 

66 

2. Утриманий ПДФО від 

нарахованої заробітної плати 

робітників основного виробництва 

85 

1 

2 

3 

66 

92 

23 

64 

65 

64 

3.Використані матеріали на 

поточний ремонт обладнання цеху 
120 

1 

2 

3 

91 

92 

93 

201 

202 

201 

4. За рахунок одержаної 

короткострокової позики сплачено 

підряднику за виконані роботи 

200 

1 

2 

3 

63 

631 

631 

31 

60 

50 

5. За накладною одержані запасні 

частини від постачальників 
100 

1 

2 

3 

20 

201 

202 

63 

31 

40 

6. Видані грошові кошти підзвітній 

особі на господарські потреби 
250 

1 

2 

3 

201 

91 

372 

372 

372 

301 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Рахунок бухгалтерського обліку - це: 

а) спосіб неперервного обліку визначеної групи засобів; 

б) групування джерел створення господарських засобів; 

в) групування господарських засобів. 

 

2. Подвійний запис - це: 

а) запис кожної операції у одній і тій же сумі на двох рахунках: на одному 

- по дебету, на другому - по кредиту; 

б) реєстрація на рахунках господарських операцій; 

в) відображення на рахунках господарських засобів та джерел їх 

утворення. 

 

3. Облік на забалансових рахунках ведеться: 

а) за допомогою подвійного запису; 

б) без використання методу подвійного запису; 

в) відповіді а) і б). 

 

4. Ск = Сп + ДО - КО - визначення кінцевого сальдо на: 

а) активних рахунках; 

б) пасивних рахунках. 



в) за балансових, 

де Сп - початкове сальдо, ДО – дебетовий оборот, КО – кредитовий оборот, 

Ск – кінцеве сальдо. 

 

5. Ск = Сп - ДО + КО - визначення кінцевого сальдо на: 

а) активних рахунках; 

б) пасивних рахунках; 

в) за балансових; 

г) немає вірної відповіді. 

 

6. Сальдо кінцеве по активних рахунках дорівнює нулю, якщо:  

а) протягом місяця по рахунку не було руху засобів; 

б) ДО = КО;  

в) Сп+ДО=КО; 

г) Сп + ДО < КО. 

 

7. Субрахунок - це: 

а) перша ступінь деталізації синтетичного рахунку; 

б) рахунок аналітичного обліку; 

в) забалансовий рахунок. 

 

8. Сальдо кінцеве по пасивних рахунках дорівнює нулю, якщо:  

а) протягом місяця не було руху по рахунку; 

б) Сп + КО = ДО; 

в) ДО = КО; 

г) Сп + КО < ДО. 

 

9. Шахова оборотна відомість призначена для перевірки: 

а) повноти записів в системі синтетичних рахунків; 

б) кореспонденції між рахунками бухгалтерського обліку; 

в) правильності підрахунку підсумків по рахунку. 

 

10. Яке призначення мають оборотні відомості по аналітичних рахунках: 

а) для узагальнення показників поточного бухгалтерського обліку; 

б) для отримання необхідних даних про існування, рух ресурсів ка-піталу, 

зобов'язань; 

в) для узагальнення та перевірки оборотів та залишків н аналітичних 

рахунках, які об'єднані відповідним синтетичним рахунком. 

 

11. Бухгалтерський баланс складається на підставі: 

а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків; 

б) даних синтетичних рахунків; 

в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків.  

 



12. В якій сумі буде визначений залишок на кінець місяця на рахунку 30 

"Готівка", якщо сальдо початкове складає 100 грн., оприбутковано до каси за 

місяць 280 грн., а видано з каси за місяць 130 грн. 

а) 50,0; 

б) 250,0; 

в) 100,0 

г) 130,0. 

 

13. Аналітичні рахунки - це: 

а) рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел утво-рення 

господарських засобів; 

б) рахунки, які дають узагальнені дані по економічно однорідних групах 

засобів, джерел їх створення та господарських операціях; 

в) рахунки, які використовуються для деталізації інформації про об'-єкти, 

які обліковуються на синтетичному рахунку. 

 

14. Класифікація рахунків - це: 

а) групування рахунків за визначеними однорідними ознаками; 

б) єдиний систематизований перелік рахунків; 

в) система обробки та підготовки інформації про діяльність підпри-ємства. 

 

15. Вказати, який з наведених рахунків аналітичний: 

а) рахунок "Виробничі запаси"; 

б) рахунок "Сировина та матеріали"; 

в) рахунок "Мідь". 

г) рахунок "Виробництво" 

 

16. Синтетичні рахунки - це: 

а) рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел ство-рення 

господарських засобів; 

б) рахунки, які дають узагальнені дані по економічно однорідних групах 

засобів, джерел їх створення та господарських операціях; 

в) рахунки, призначені для обліку наявності та руху господарських засобів 

підприємства. 

 

17. За якими ознаками класифікуються рахунки бухгалтерського обліку: 

а) активні, пасивні, активно-пасивні; 

б) за складом та розміщенням; за джерелами створення капіталу та 

використання у господарській діяльності; 

в) за економічним змістом; за призначенням та структурою. 

 

18. При класифікації за економічним змістом рахунки поділяються на: 

а) регулюючі, основні, господарських процесів та результатів діяль-ності; 

б) засобів, джерел створення засобів, обліку господарських процесів та їх 

результатів; 



в) засобів, джерел створення засобів; 

г) джерел створення засобів. 

 

19. Рахунки при класифікації за структурою поділяються на: 

а)основні, оперативні, бюджетно-розподільчі, фінансово-результативні; 

б) основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні, забала-нсові; 

в) основні, регулюючі, калькуляційні; 

г) основні, оперативні, бюджетно-розподільчі. 

 

20. Регулюючі рахунки використовуються для: 

а) обліку джерел створення засобів; 

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках; 

в) уточнення оцінки об'єктів на калькуляційних рахунках; 

г) обліку процесу заготовлення. 

21. Бюджетно-розподільчі рахунки використовуються для: 

а) обліку процесу заготовлення; 

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках; 

в) розподілу витрат по звітних періодах; 

г) обліку джерел створення засобів. 

 

22. Збірно-розподільчі рахунки використовуються для: 

а) обліку непрямих витрат, які належить розподілити за об'єктами 

бухгалтерського обліку; 

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках;  

в) обліку джерел створення засобів; 

г) розподілу витрат по звітних періодах. 

 

23. Особливість відображення операцій на забалансових рахунках бухгал-

терського обліку полягає в: 

а) необхідності складання особливих документів; 

б) простому записі; 

в) подвійному записі; 

г) оформленні їх типовими первинними документами. 

 

24. Забалансові рахунки потрібні для: 

а) обліку засобів, які не належать даному суб’єкту господарювання; 

б) обліку засобів, узятих в оренду; 

в) відображення подій та операцій, які на даний момент не вплива-ють на 

баланс даного суб’єкта господарювання, а також для облі-ку засобів, прийнятих 

на відповідальне збереження, переробку, комісію, в оренду; 

г) обліку особливо цінних засобів господарства. 

 

25. План рахунків бухгалтерського обліку - це: 

а) класифікатор загальної номенклатури синтетичних показників бу-

хгалтерського обліку; 



б) перелік аналітичних рахунків, які використовуються в обліку; 

в) сукупність синтетичних та аналітичних рахунків; 

г) сукупність синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків. 

 

26. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класів 1, 2, 3: 

а) господарські процеси; 

б) джерела створення господарських ресурсів; 

в) господарські засоби 

г) господарські засоби та джерела формування майна. 

 

27. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класів 4-6: 

а) активи, які належать підприємству; 

б) господарські процеси; 

в) джерела формування господарських засобів 

г) активи, які  не належать підприємству. 

 

28. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класу 7: 

а) джерела власного капіталу; 

б) витрати за елементами; 

в) доходи та результати діяльності 

г) витрати за видами діяльності. 

 

29. Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: рахунки ______є 

активними і призначені для узагальнення інформації про наявність та рух основ-

них засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, 

довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій: 

  

а) класу 2; 

б) класу 3; 

в) класу 5; 

г) класу 1. 

  

 

30. Для обліку руху предметів праці застосовують активні, інвентарні ра-

хунки:  

а) класу 3; 

б) класу 2; 

в) класу 1; 

г) класу 4. 

 

ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ 

ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 

 



Мета вивчення теми: засвоєння понять «оцінка», «калькуляція», 

«докумен-тація», «інвентаризація», опанування форм та техніки ведення 

бухгалтерського обліку; набуття навичок складання первинних документів, 

графіків документообігу та облікових регістрів підприємства. 

Методичні вказівки 

 

З метою відображення об'єктів бухгалтерського обліку в вартісному ви-

раженні використовуються такі спеціальні методи бухгалтерського обліку, як 

оцінка та калькулювання. 

Оцінка - це вираження у вартісному вигляді майна підприємства, джерел 

його придбання і зобов'язань. 

Стандарти бухгалтерського обліку передбачають види оцінки активів і зо-

бов'язань підприємства: первісну вартість; переоцінену первісну вартість спра-

ведливу вартість; чисту реалізаційну вартість.  

Калькулювання це спосіб визначення у вартісному вираженні витрат підп-

риємства на виготовлення або придбання окремого об'єкта (готової продукції, 

робіт, послуг тощо), тобто його собівартості. 

Калькуляційні розрахунки фактичної собівартості продукції (робіт, пос-

луг) повинні оформлюватися калькуляціями.  

У бухгалтерському обліку документ - це безперечний письмовий доказ 

господарського факту, що здійснювався або письмове розпорядження на право її 

здійснення. Під процесом документування розуміють сукупність технічних і 

методичних прийомів для створення документа. Відповідальність за своєчасне і 

якісне складання документів, їх рух у встановлені графіком документообігу те-

рміни, достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і 

підписали ці документи. 

Показники, що містяться в документі і характеризують операцію, назива-

ються його реквізитами. В залежності від частоти використання реквізитів в різ-

них документах виділяють загальні (основні) та індивідуальні реквізити. Окремі 

реквізити є обов'язковими для кожного документу, незалежно від його виду. 

Документообіг це шлях руху документів через усі стадії обробки, почи-

наючи з моменту створення і закінчуючи передачею їх на збереження в архів. 

Графік документообігу – це затверджений порядок обробки інформації, 

який регламентує строки складання, надання та обробки первинних документів; 

визначає перелік документів, час їх проходження та обробки, посадових осіб, 

відповідальних за складання документів; порядок передачі документів за інстан-

ціями для обробки; термін надходження документів до бухгалтерії від комірни-

ків, майстрів та інших; термін обробки і проходження документів всередині об-

лікового відділу і завершення всіх робіт за звітний період до складання бухгал-

терського балансу та звітності. 

Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у 

вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для 

хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування 

та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку. 



Однією з основних вимог до бухгалтерського обліку є достовірність його 

показників. Це досягається за допомогою інвентаризації. Інвентаризація - це 

спосіб уточнення даних бухгалтерського обліку і приведення їх у відповідність з 

фактичною наявністю господарських коштів і зобов'язань.  

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власни-

ком підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим відповідно 

до законодавства. 

Підприємство самостійно обирає форму ведення бухгалтерського обліку. 

Можна не тільки використовувати рекомендовані форми, але й розробляти вла-

сні, оригінальні, включаючи форми облікових регістрів, програми реєстрації та 

обробки інформації. Разом з тим, необхідно дотримуватись загальних методо-

логічних принципів, які встановлені в централізованому порядку, а також тех-

нології обробки облікових даних. 

У сучасній практиці застосовуються ручна і автоматизована форми веден-

ня бухгалтерського обліку. Серед ручних форм обліку найбільш поширені такі 

форми, як меморіально-ордерна, журнально-ордерна й спрощена. Проте комп'-

ютерна форма бухгалтерського обліку у сучасних умовах є найбільш прогреси-

вною і стає найпопулярнішою. 

Велике практичне значення має питання про помилки в бухгалтерському 

обліку, їх пошуку і виправленні. У тексті та цифрових даних первинних докуме-

нтів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не допу-

скаються. Допущені помилки в бухгалтерському обліку виправляються в такий 

спосіб: коректурним; додаткових записів; сторнованим (червоного сторно). 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене нака-

зом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати" затвер-

джено Наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999. [Електрон-

ний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку", затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 88 від 

24.05.1995 р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Що таке документообіг? З якою метою та у якій формі здійснюється його 

організація? 

2. Які вимоги встановлені до складання та зберігання первинних 

документів, облікових регістрів і звітності? 

3. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим?  

4. Визначте відмінності понять "оцінка" та "калькуляція"? 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95


5. Як пов'язані між собою облікові регістри і форма бухгалтерського 

обліку? 

6. Назвіть переваги автоматизовану форми обліку. 

7. Наведіть способи внесення коректив до облікових записів. 

8. Що таке сторнований запис? Яка техніка його складання? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Скласти графік документообігу за наведеною формою: 

Таблиця – Графік документообігу  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Накладна на відпуск 

готової продукції 
  

 
    

2 Податкова накладна        

3 
Прибуток касовий ордер 

(форма № КО-1) 
  

 
    

4 
Акт приймання-передачі 

(робіт, послуг)  
       

 

Завдання 2 

1. Скласти вступний баланс підприємства на бухгалтерському бланку. 

2. Відкрити рахунки синтетичного обліку і записати в них суми 

початкових залишків. 

3. Записати всі операції в журналі реєстрації господарчих операцій. 

Вказати кореспонденцію рахунків. Після цього підрахувати підсумок сум по 

журналу. 

4. Після реєстрації кожної операції в журналі записати її в рахунках, по 

закінченні всіх записів підрахувати обороти дебету і кредиту , вивести кінцеві 

залишки по всім рахункам. 



5. На підставі господарчих операцій за вересень поточного року і 

початкових залишків по рахунках на 1.09 поточного року скласти підсумковий 

баланс підприємства на бухгалтерському бланку. 

Залишки на рахунках на 1.09 поточного року, грн.  

 

Основні засоби                                                                                             476600 

Матеріали                                                                                                       71000 

Паливо                                                                                                            40000 

Основне виробництво                                                                                   50000 

Готова продукція                                                                                           55000 

Готівка                                                                                                                200 

Поточний рахунок                                                                                         65000 

Розрахунки з постачальниками                                                                  332900 

Розрахунки за заробітною платою                                                               21000 

Товари                                                                                                           325300 

Розрахунки з підзвітними особами                                                                     18 

Розрахунки з бюджетом                                                                                  3000 

Розрахунки з іншими дебіторами                                                                   8782 

Розрахунки з іншими кредиторами                                                                5000 

Зареєстрований  капітал                                                                              660000 

Короткострокові кредити                                                                              70000 

  

Господарчі операції за вересень поточного року 

1. Видано матеріали на виробництво 25200 грн. 

2. Отримано з поточного рахунку готівку у касу для видачі заробітної 

плати 19400 грн. 

3. Перераховано з поточного рахунку до бюджету податок на прибуток 

1000 грн. 

4. Видана з каси заробітна плата 19400 грн. 

5.  Перераховано з поточного рахунку в заборгованість постачальникам 

7600 грн. 

6. Видано паливо для технологічних потреб виробництва 4700 грн. 

7. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості по 

короткостроковій позичці 40000 грн. 

8. Оприбутковані товари, які надійшли від постачальника 146000 грн. 

9. Видано з каси підзвітній особі на господарчі потреби 110 грн. 

10. Надійшли від постачальників матеріали, гроші ще не оплачені 3200 

грн. 

11. Зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку 12000 

грн. 

12. Перераховано з поточного рахунку кредиторам в погашення 

заборгованості 3500 грн. 



13. Отримано на поточний рахунок від дебіторів в погашення їх 

заборгованості 5700 грн. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. В основу оцінювання покладено принципи:  

а) однаковість оцінювання;  

б) реальність оцінювання;  

в) повнота оцінювання;  

г) однаковість та реальність оцінювання.  

 

2. Основою оцінювання найчастіше приймається:  

а) теперішня вартість;  

б) історична собівартість;  

в) вартість реалізації;  

г) поточна собівартість.  

 

3. У разі безкоштовного одержання активів використовується оцінка за:  

а) справедливою вартістю;  

б) теперішньою вартістю;  

в) поточною собівартістю;  

г) вартістю реалізації.  

 

4. До підсумку балансу основні засоби включаються за:  

а) первісною вартістю;  

б) середньою собівартістю;  

в) теперішньою вартістю;  

г) залишковою вартістю.  

 

5. Оцінювання запасів при вибутті здійснюється за методами:  

а) історичної собівартості;  

б) ідентифікованої собівартості;  

в) поточної собівартості;  

г) середньої собівартості.  

 

6. Поточне оцінювання дебіторської заборгованості здійснюється за:  

а) первісною вартістю;  

б) теперішньою вартістю;  

в) чистою реалізаційною вартістю;  

г) залишковою вартістю.  

7. Оцінювання зобов'язань не може проводитися на підставі:  

а) історичної собівартості;  

б) ідентифікованої собівартості;  

в) вартості погашення;  



г) теперішньої вартості.  

 

8. Призначення первинних документів полягає в тому, що вони:  

а) фіксують факти здійснення господарських операцій;  

б) забезпечують достовірність проведення господарської операції;  

в) узагальнюють інформацію про здійснення господарських 

операцій;  

г) є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій;  

 

9. Обов'язковою умовою для відображення в обліку господарських 

операцій є:  

а) інвентаризація;  

б) бухгалтерський рахунок;  

в) документування;  

г) оцінка.  

 

10. До обов'язкових реквізитів первинних документів відносяться:  

а) підстава для здійснення операції;  

б) одиниця виміру господарської операції;  

в) дані про документ, що засвідчує особу;  

г) дата і місце складання.  

 

11. Первинні документи повинні бути складені:  

а) під час здійснення господарської операції;  

б) на звітну дату;  

в) відразу по завершенні господарської операції;  

г) на вимогу перевіряючих органів.  

 

12. За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на:  

а) власні, залучені;  

б) внутрішні, зовнішні;  

в) первинні, зведені;  

г) разові, накопичувальні.  

 

13. Процес оброблення в бухгалтерії прийнятих від виконавців документів 

включає такі етапи:  

а) таксування, групування і проводка;  

б) розрахунок, таксування і групування;  

в) арифметична перевірка, розрахунок, групування;  

г) арифметична, формальна та логічна перевірка.  

 

14. Метою проведення інвентаризації є: 

а) встановлення фактичної наявності цінностей;  

б) приведення бухгалтерських даних у відповідність до фактичної 

наявності цінностей;  



в) приведення фактичної наявності цінностей у відповідність з 

бухгалтерськими даними;  

г) контроль за матеріально відповідальними особами.  

 

15. Інвентаризація на підприємствах проводиться:  

а) податковими органами;  

б) інвентаризаційною комісією;  

в) інвентаризаційним комітетом;  

г) бухгалтерією.  

 

16. Віднесено за рахунок витрат нестачу матеріалів:  

а) Дебет 92 Кредит 22;  

б) Дебет 23 Кредит 201;  

в) Дебет 947 Кредит 201;  

г) Дебет 377 Кредит 201.  

 

17. Віднесено за рахунок матеріально-відповідальної особи не стачу 

готівки в касі: 

а) Дебет 947 Кредит 331; 

б) Дебет 901 Кредит 311;  

в) Дебет 374 Кредит 301;  

г) Дебет 375 Кредит 301. 

  

18.Утримано із зарплати працівника в погашення завданих збитків:  

а) Дебет 301 Кредит 375;  

б) Дебет 661 Кредит 375;  

в) Дебет 375 Кредит 661;  

г) Дебет 375 Кредит 301.  

 

19. Облікові регістри поділяються на синтетичні та аналітичні за:  

а) ступенем узагальнення інформації;  

б) характером записів;  

в) зовнішнім виглядом;  

г) побудовою.  

 

20. Хронологічний та систематичний запис господарських операцій 

поєднуються в одному регістрі за:  

а) журнальної форми обліку;  

б) журнально-ордерної форми обліку;  

в) меморіально-ордерної форми обліку;  

г) форми Журнал-головна.  

21. Система накопичувальних і групувальних облікових регістрів 

використовується за: 

а) журнальної форми обліку;  

б) журнально-ордерної форми обліку;  

в) меморіально-ордерної форми обліку;  

г) форми Журнал-головна.  



 

22. Журнали побудовано за:  

а) активною ознакою;  

б) пасивною ознакою;  

в) дебетовою ознакою;  

г) кредитовою ознакою.  

 

23. До Головної книги з журналів загальним підсумком переносять:  

а) сальдо дебетові;  

б) сальдо кредитові;  

                    в) обороти дебетові;  

         г) обороти кредитові 

24. Бухгалтерський запис сум та кореспонденцій рахунків червоним 

кольором означає:  

а) виявлену помилку;  

б) від'ємне число;  

в) початок нового звітного періоду;  

г) завершення поточного звітного періоду. 

 

 

ТЕМА 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

 

Мета вивчення теми: опрацювання П(С)БО 7, П(С)БО 8; набуття навичок 

обліку руху й амортизації необоротних активів, відобра-ження в фінансовій 

звітності підприємства.  

 

Методичні вказівки 

 

Необоротні активи - це активи, призначені для використання протягом 

періоду більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один 

рік). Критерії визнання, класифікації й первісної оцінки кожного виду об'єктів 

обліку необоротних активів встановлені відповідним П(С)БО. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку та інформації 

у фінансовій звітності інформації про основні засоби визначаються П(С)БО 7 

"Основні засоби", норми якого поширюються на підприємства, організації та 

інших юридичних осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ).  

Основні засоби відображаються в балансі і звітності в грошовому 

вимірнику, що дає можливість визначити їх загальний обсяг, структуру, 

амортизацію, зміни у складі окремих груп в динаміці та ряд техніко-економічних 

показників. Основні засоби відображаються у балансі в першому розділі активу 

– «Необоротні активи».  

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або 

отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних 

майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об’єктів 

інвестиційної нерухомості призначений рахунок 10 “Основні засоби”. 

Усі операції, пов’язані з рухом основних засобів оформлюються 

первинними документами, які забезпечують правильність і своєчасність обліку. 



Створені та куплені основні засоби зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю, що являє собою фактичну вартість їх 

створення чи придбання або справедливу вартість за іншими надходженнями 

(п. 8, П(С)БО 7). 

Витрати на придбання та на створення основних засобів є капітальними 

інвестиціями та обліковуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за групами 

необоротних активів, а також за окремими об'єктами. Визначена за даними 

аналітичного обліку первісна вартість об'єкта списується в дебет рахунка 10 

«Основні засоби» в розрізі субрахунків відповідно до виду придбаних основних 

засобів з кредиту субрахунків 15 рахунка. Підставою для списання первісної 

вартості об'єкта з кредиту рахунка 15 є акт приймання-передачі (ф. ОЗ-1), 

складений комісією, яка призначається керівником підприємства.  

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 об’єкт основних засобів вилучається з 

активів (списується з балансу) у результаті його вибуття. Фінансовий результат 

від вибуття основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття 

основних засобів (за мінусом непрямих податків і витрат пов'язаних із вибуттям 

основних засобів) і їх залишковою вартістю. 

Нарахування амортизації регулюється П(С)БО 7. Підприємство має право 

змінювати метод нарахування амортизації протягом періоду експлуатації 

об’єкта. Якщо змінюється метод амортизації, новий метод повинен 

застосовуватися з місяця, що настає за місяцем прийняття рішення про зміну 

методу амортизації. Нарахування амортизації проводиться протягом всього 

періоду експлуатації основного засобу. При вибутті основного засобу сума 

нарахованого зносу списується на зменшення первісної вартості основного 

засобу. 

Для відображення нарахованої амортизації використовується рахунок 13 

"Знос необоротних активів".  

Поліпшення основних засобів відбувається в результаті: модернізації; 

модифікації; добудови; дообладнання; реконструкції. Витрати, пов’язані з 

поліпшенням основних засобів, являють собою за економічним змістом капітальні 

інвестиції і призводять до збільшення первісної вартості основних засобів (п. 14, 

П(с)БО 7). 

Утримання основних засобів у робочому стані вимагає їхнього поточного 

обслуговування, а також проведення поточного і капітального ремонтів. Витрати 

на обслуговування і ремонт основних засобів відносяться на витрати діяльності 

підприємства(п. 15, П(с)БО 7). 

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної 

форми та утримується підприємством з метою використання протягом періоду 

більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один 

рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду 

іншим особам. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності 

визначає П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Планом рахунків для відображення 



в обліку нематеріальних активів призначений активний рахунок 12 

«Нематеріальні активи». 
Витрати на придбання або створення нематеріальних 

активів до їх введення в експлуатацію накопичуються на 

балансовому рахунку 15 «Капітальні інвестиції», субрахунку 

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється на систематичній основні 

протягом строку їх корисного використання, який встановлюється 

підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), 

але не більше 20 років. Розрахунок амортизації здійснюється згідно з П(С)БО 7 

«Основні засоби». Як правило, методом амортизації нематеріальних активів є 

метод прямолінійного списання.  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними 

документами: 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 

92. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021472.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 "Нематеріальні 

активи", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 

р. № 242. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021473.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 "Оренда", 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021480.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 " Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність", затверджене Наказом 

Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року № 617. [Електронний 

ресурс] // Режим доступу:https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-

rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021493.html 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. 

№ 1327.[Електронний ресурс] // Режим 

доступу:https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-

rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024181.html 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024180.html 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021472.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021472.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021473.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021473.html
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https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024181.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024180.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024180.html


1. Охарактеризуйте основні засоби як об’єкт бухгалтерського обліку. 

2. Які види витрат включаються до первісної вартості основних засобів? 

3. Дайте характеристику рахунків, на яких рахунках ведеться облік основ-

них засобів. 

4. Які фактори, враховуються при визначенні строку корисного викорис-

тання (експлуатації) об’єкта основних засобів при нарахуванні амортизації? 

5. Охарактеризуйте методи нарахування амортизації, рекомендовані 

П(с)БО № 7. 

6. Назвіть шляхи надходження основних засобів на підприємство, що 

впливають на методику їх бухгалтерського обліку. 

7. Назвіть шляхи вибуття основних засобів, що впливають на методику їх 

бухгалтерського обліку. 

8. Назвіть способи поліпшення основних засобів, які приводять до збіль-

шення їх первісної вартості. 

9. За рахунок чого відшкодовуються витрати на ремонт, утримання і об-

слуговування основних засобів? 

10. Дайте визначення нематеріального активу. 

11. За яких умов об’єкт нематеріальних активів відображається в балансі? 

12. Як оцінюються об’єкти нематеріальних активів? 

13. За рахунок яких джерел можуть надходити нематеріальні активи? 

14. Охарактеризуйте методи нарахування амортизації нематеріальних ак-

тивів. 

15. Що враховується при визначенні терміну корисного використання 

об’єкта нематеріальних активів? 

16. За яких обставин нематеріальні активи списуються з балансу?                    

                                 Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Первісна вартість технологічного устаткування, яке придбало 

підприємство, складає 80 000 грн. За розпорядженням керівника підприємства 

встановлено очікуваний термін експлуатації устаткування 5 років. Його 

ліквідаційна вартість за попередньою оцінкою дорівнює 5000 грн. 

Розрахувати річну суму амортизації різними методами. 

Дані розрахунку представити в таблиці. 

1. Прямолінійний метод  

Відповідно до цього методу вартість об'єкта основних засобів, що 

амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом терміну його 

корисного використання. Щорічні амортизаційні відрахування визначаються за 



формулою: 

Амортизаційні    (А)    =     Первинна вартість – ліквідаційна вартість 

           відрахування                                              Строк корисного використання 
 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

2. Метод зменшення залишкової вартості 

За цим методом річна сума амортизації визначається, як добуток 

залишкової вартості об’єкта на початок звітного періоду або первісної вартості 

на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. 

Відповідно до цього методу:  

Річна сума амортизації = Залишкова вартість x Річна норма амортизації 

Річна норма амортизації =  (1 – ( n

вартістьпервісна

вартістьналіквідацій
)) х 100 % 

Ступінь кореня n - кількість років корисного використання об'єкта.  

Цей метод застосовується тільки у випадку, якщо передбачається наявність 

ліквідаційної вартості. 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості 

Норму нарахування зносу при використанні цього методу розраховують у 

дві дії: 



1. Розраховують норму для рівномірного методу, але без обліку 

ліквідаційної вартості. 

2. Розраховану норму множать на додаткову прискорену норму. 

Цей метод базується на застосуванні будь-якої твердої ставки, однак 

найчастіше береться подвійна норма амортизації у порівнянні з нормальною, яка 

використовується при прямолінійному методі. Таким чином, щорічні 

амортизаційні відрахування визначаються за формулою: 

Амортизаційні відрахування = Залишкова вартість х Річна норма  

Річна норма амортизації  = 
100% 

Термін корисного використання об’єкта основних засобів
× 2 

 

Сума амортизації останнього року обмежена сумою необхідною для 

зменшення залишкової вартості до ліквідаційної.  

 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

4. Кумулятивний метод 

Цей метод ще називають методом списання вартості по сумі чисел років.  

Відповідно до цього методу сума зносу обчислюється шляхом множення 

вартості, що амортизується на дріб, абсолютна величина якої послідовно 

зменшується щорічно. 

Знаменник такого дробу є сумою цифр загального числа років визначеного 

терміну корисного використання активу, чисельник - цифрою поточного року 

експлуатації. 

Амортизаційні відрахування при цьому методі розраховуються в такий 

спосіб: 

 



 

 

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Найбільша сума амортизації нараховується в перший рік, а потім вона 

зменшується з року в рік, а залишкова вартість зменшується поки не досягне 

ліквідаційної вартості. 

 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

5. Виробничий метод 

Тут сама амортизація залежить від обсягу діяльності, наприклад 

виробництва продукції. Тобто, метод нарахування зносу пропорційно обсягу 

виконаних робіт, випуску продукції зіставляє купівельну вартість активу (за 

винятком його ліквідаційної вартості) з визначеним обсягом виробленої 

продукції. 

Насамперед необхідно дізнатися виробничу ставку амортизації, поділивши 

амортизовану вартість на загальний обсяг продукції, який підприємство планує 

виробити на даному об’єкті основних засобів. Потім одержану ставку множать 

на обсяг продукції, вироблений у поточному місяці із застосуванням цього 

об’єкта, і, таким чином знаходять суму амортизації. Як видно, при такому методі 

вона взагалі не залежить від строку експлуатації обладнання. Даний метод 

Амортизаційні 

відрахування 

відрахува

Кумулятивний 

 коефіцієнт 

 коефіцієнт 

 

= 

= 

(Первісна вартість – Ліквідаційна вартість) 

 

х 

х 

Кумулятивний 

коефіцієнт 

 

Число років, що залишається до кінця 

терміну використання об’єкту 

  

Сума років терміну використання 

об’єкту 

  

 

= 



оснований на тому, що амортизація є тільки результатом експлуатації об'єкта 

основних засобів і тимчасові строки не відіграють ніякої ролі у процесі її 

нарахування.  

Щорічна сума амортизації при цьому методі визначається так:      

 

 

 

В свою чергу: 

 

 

 

 

Устаткування придбано для виготовлення 150 000 одиниць продукції. 

Протягом експлуатації фактично виготовлено: 1-й рік – 30000 одиниць 

продукції; 2-й рік – 45000 од.; 3-й рік – 40000 од.; 4-й рік – 20000 од.; 5-й рік – 

15000 од. 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Завдання 2 

Підприємство придбало програмне забезпечення 1 січня 2016 р. за 25000 

грн., оцінило строк його корисного використання в 5 років, а ліквідаційну 

вартість – як нульову. Для нарахування амортизації нематеріальних активів 

застосовується прямолінійний метод. Якою буде залишкова вартість 

програмного забезпечення на 31 грудня 2016 р.? 

а) 10000 грн.; 

         б) 11000 грн.; 

в) 10500 грн. 

           г) 20000 грн.  

2. Підприємство придбало основні засоби за 50000 грн. у квітні 2016 року, 

а ввело їх в експлуатацію в червні цього ж року. Строк корисного використання 

Амортизаційні 

відрахування 

відрахува

Фактичний річний обсяг продукції 

 виробнича ставка амортизації 

 виробнича ставка амортизації 

 

= 

= 

Виробнича ставка 

амортизації 

 

Первісна вартість – ліквідаційна вартість 

 Загальний обсяг виробництва  

 

 Загальний обсяг виробництва  

 

= 

 



основних засобів – 5 років, а ліквідаційна вартість дорівнює 1000 грн. Чому 

дорівнює сума амортизації основних засобів за 2016 рік, розрахована за 

кумулятивним методом? 

а) 8889 грн. 

б) 13333 грн. 

в) 8167 грн. 

г) 16667 грн. 

 

Завдання 3 

На основі вихідних даних таблиці, скласти бухгалтерські записи, пов’язані 

з придбанням, амортизацією та вибуттям основних засобів. 

Вихідні дані: 31 грудня 2014 року підприємство придбало обладнання для 

виробничій діяльності (інформація наведена в таблиці): 

Показник Обладнання 1 Обладнання 2 Обладнання 3 

1. Метод  

амортизації 
Прямолінійний Кумулятивний 

Прискорене 

зменшення  

залишкової вартості 

2. Первісна вартість, 

грн. 
190000 500000 800000 

3. Ліквідаційна  

вартість, грн. 
10000 9000 8000 

4. Очікуваний строк 

експлуатації, років 
6 5 8 

5. Дата вибуття 30.09.2015 31.12.2016 31.12.2016 

6. Дохід від  

продажу, грн. 
0 29000 48000 

 

Обладнання 1 було знищено внаслідок пожежі, а обладнання 2 і 3 було 

продане, оскільки підприємство вирішило взяти в оренду більш сучасне.  

 

Завдання 4 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку операції з продажу 

основних засобів. Визначити фінансовий результат. 

Вихідні дані. Первісна вартість основних засобів становить – 120000 грн., 

нарахований знос – 20000 грн. Продано об’єкт основних засобів за 180000 грн., 

у т.ч. ПДВ – 30000 грн. Витрати, пов’язані з реалізацією (оплата послуг сторонніх 

організацій) - 7500 грн.  



№ 

з/п 
Зміст операції 

Сума, 

грн. 
дебет кредит 

1. Списано основні засоби у сумі зносу    

2. 
Списано залишкову вартість основних 

засобів 
   

 
Реалізовано основні засоби,  призначені 

для продажу 
   

3. Відображено дохід від реалізації    

4. Відображена сума ПДВ    

5. 
Відображено витрати, пов’язані з 

реалізацією основних засобів 
   

6. 
Списано на фінансовий результат дохід 

від реалізації основних засобів 
   

7. 
Списано на фінансовий результат 

собівартість реалізованих активів 
   

     

Завдання 5 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку господарські операції. 

Вихідні дані. Підприємство споруджує будівлю цеху власними силами. 

При цьому були здійснені такі витрати:  

– придбане будівельне обладнання на суму 72 000 грн. (у т. ч. ПДВ); 

– використані власні будівельні матеріали на суму 17 000 грн.; 

– нарахована заробітна плата працівникам, які беруть участь у будівництві 

- 25 000 грн.; 

– нарахований ЄСВ в сумі 5500 грн.; 

– нарахована амортизація машин і механізмів, що беруть участь у 

будівництві на суму 12 000 грн. 

 

Завдання 6 

Відобразити в обліку операції пов’язані з придбанням та нарахуванням 

амортизації основних засобів. 

Вихідні дані. Засновник Іванов О.В. погасив заборгованість за внесками до 

статутного капіталу ТОВ “СТД” шляхом внесення комп'ютера, а засновник 

Донцов А.Г. - легковим автомобілем. Узгоджена засновниками справедлива 



вартість комп'ютера становить 7 500 грн., експертна оцінка автомобіля - 100 500 

грн. 

Комп’ютер перед уведенням в експлуатацію був удосконалений: 

розширена дискова площа і збільшена оперативна пам'ять. Додаткові витрати 

склали 1500 грн. (сума без ПДВ). 

Комп’ютер знаходитиметься в торговому залі, а автомобіль 

передбачається використовувати для потреб адміністрації. 

Для нарахування амортизації комп'ютеру прийняте рішення про 

застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості, термін 

корисного використання якого - 4 роки, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. 

Для автомобіля застосовуватиметься виробничий метод. Передбачуваний 

пробіг автомобіля протягом усього терміну експлуатації - 200 000 км., його 

ліквідаційна вартість - 5000 грн., за перший місяць експлуатації автомобіль 

проїхав 4 000 км. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Який номер має Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Основні 

засоби": 

а) П(С)БО 11; 

б) (С)БО 10; 

в) (С)БО 7; 

г) (С)БО 12. 

 

2. Підприємство придбало виробниче обладнання за 360, 0 тис. грн. (у т.ч. 

ПДВ – 60,0 тис. грн.), крім того, витратило 6,0 тис. грн. на його доставку і 4,0 

тис. грн. – на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Чому 

дорівнює первісна вартість цього обладнання? 

а) 256,0 тис. грн.; 

б) 250,0 тис. грн.; 

в) 310,0 тис. грн.; 

г) 306,0 тис. грн. 

 

3. Підприємство придбало автомобіль за 250 тис. грн. і розраховує продати 

його через 4 роки за 25 тис. грн. Чому дорівнює вартість об`єкта, що 

амортизується:  

а) 230 тис. грн.; 



б) 225 тис. грн.; 

в) 250 тис. грн.; 

г) 200 тис. грн.  

 

4. Витрачена готівка на послуги з капітального будівництва 

відображається таким записом: 

а) Дт 10 – Кт 30; 

б) Дт 631 – Кт 31; 

в) Дт 151 – Кт 30; 

г) Дт 685 – Кт 30. 

 

5. На якому рахунку відображаються операції пов’язані з придбанням 

основних засобів: 

а) 28; 

б) 10; 

в) 12; 

г) 15. 

 

6. Якою проводкою в бухгалтерському обліку відображаються витрати на 

дообладнання, реконструкцію і модернізацію основних засобів?: 

а) Дт 10 - Кт 14; 

б) Дт 15 - Кт 63, 66, 20; 

в) Дт 23 - Кт 685, 66, 20; 

г) Дт 91 - Кт 661, 201. 

 

7. На якому рахунку відображаються витрати на придбання інших 

необоротних матеріальних активів:  

а) 132; 

б) 153; 

в) 11; 

г) 92. 

 

8. Який з перелічених методів не належить до методів нарахування 

амортизації: 

а) прямолінійний; 

б) індексний; 

в) кумулятивний; 

г) виробничий. 

 

9. Який процес відображається проводкою Дт 124 - Кт 154:  

а) зарахування нематеріального активу на Баланс підприємства; 

б) відображення витрат, пов`язаних із виготовленням 

нематеріальних активів; 

в) придбання нематеріальних активів; 

г) вилучення нематеріальних активів. 



 

10. Яким записом відображається в обліку введення в експлуатацію об’єкта 

основних засобів після завершення його будівництва? 

а) Дт 10 – Кт 40; 

б) Дт 10 – Кт 15; 

в) Дт 10 – Кт 14; 

г) Дт 10 – Кт 10. 

 

11. В якому випадку не змінюється первісна вартість основних засобів? 

а) при модернізації; 

б) при реконструкції об’єкта; 

в) при проведенні планового ремонту; 

         г) немає вірної відповіді; 

  

     ТЕМА 6. ОБЛІК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Мета вивчення теми: опрацювання П(С)БО 9, П(С)БО 10; набуття нави-

чок обліку руху оборотних активів, відображення їх у фі-нансовій звітності 

підприємства.  

Методичні вказівки 

 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про запаси регулюються П(С)БО 9 «Запаси». 

У балансі запаси оцінюються за первісною вартістю або за чистою вартістю 

реалізації. Порядок визначення балансової вартості залежить від шляху 

надходження запасів на підприємство та визначений П(с)БО 9 пп. 9 - 15. 

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ), що виникають в процесі придбання 

запасів, можуть обліковуватися за двома варіантами: 

− прямо включатися до собівартості придбаних запасів; 

− відображатися на окремому субрахунку рахунків обліку запасів і 

щомісячно розподілятись між залишками невикористаних і використаних за 

місяць запасів. 

При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка 

здійснюється за одним з методів згідно з п. 16 П(с)БО 9. 

Для обліку наявності і руху запасів передбачені рахунки класу 2. Усі 

операції з руху виробничих запасів оформлюються первинними документами. 

Форми цих документів затверджені Наказом Міністерства статистики України 

від 21.06.1996 р. № 493. Структура документообігу повинна бути такою, щоб 

забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для 

контролю й оперативного управління рухом матеріальних запасів. 

Для отримання деталізованої інформації, необхідної для управління 

запасами за їх окремими видами та процесами, організовується аналітичний 

облік. Типовими розрізами аналітики можуть виступати: склади, матеріально 

відповідальні особи, групи запасів, види діяльності тощо.  

Для зберігання вільних грошових коштів і здійснення безготівкових 



розрахунків кожному підприємству під час його організації відкривається в банку 

поточний (розрахунковий) рахунок. Для бухгалтерського обліку наявності та руху 

грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті призначений 

рахунок 311. 

Підприємствам, які мають у своєму грошовому обігу іноземну валюту, 

відкривається в банку поточний рахунок в іноземній валюті. Для 

бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів в іноземній валюті 

передбачений рахунок 312. Курсові різниці, які виникають, обліковуються на 

рахунках: в разі зростання курсу гривні: кредит рахунка 714 «Дохід від 

операційної курсової різниці» (з операцій зв’язаних із операційною діяльністю) 

або кредит рахунка 744 «Дохід від поопераційної курсової різниці» (операцій, 

пов’язаних із інвестиційною та фінансовою діяльністю); в разі спаду курсу 

гривні: дебет рахунка 945 «Втрати від операційної курсової різниці» (з операцій 

пов’язаних із операційною діяльністю) або дебет рахунка 974 «Втрати від не 

операційних курсових різниць (з операцій, пов’язаних із інвестиційною та 

фінансовою діяльністю). 

Облік інших грошових коштів ведеться на рахунках 313 і 314. 

Підприємства, які здійснюють розрахунки в готівковій формі, мають касу 

і організують облік наявності та руху готівкових коштів. Касові операції 

оформляються відповідними документами, типові міжвідомчі форми яких 

затверджені Держкомстатом України та узгоджені з НБУ й Мінфіном України.  

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні підприємства самостійно встановлюють ліміт залишку готівки 

у касі. Звіт касира з доданими касовими документами ретельно перевіряється в 

бухгалтерії і служить основою для бухгалтерського обліку касових операцій на 

рахунку 301 «Готівка в національній валюті». 

Якщо на підприємстві є в наявності готівка в іноземній валюті, 

відкривається окрема касова книга. Бухгалтерський облік готівки в іноземній 

валюті ведеться на рахунку 302 «Готівка в іноземній валюті». 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових звітах визначає Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська 

заборгованість за товари, роботи та послуги виникає, коли підприємство реалізує 

товари в кредит, тобто з відстроченням платежу. Для бухгалтерського обліку 

дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 «Розрахунки з 

покупцями та замовниками». 

При реалізації товарів у кредит підприємство має ризик непогашення всієї 

дебіторської заборгованості. Підприємство визначає резерв сумнівних і 

безнадійних боргів, щоб достовірно відобразити активи. Якщо резерв не 

визначити, то активи будуть завищені, що порушує принципи фінансового 

обліку. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначає, що поточна 

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається 

до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення такої 

вартості необхідно від дебіторської заборгованості на дату балансу відняти 

величину резерву сумнівних боргів. 



Створення та використання цього резерву ведеться на рахунку 38 «Резерв 

сумнівних боргів». Цей рахунок використовується для корегування оцінки 

дебіторської заборгованості покупців і замовників за товарних операціями та 

інших дебіторів за нетоварними операціями. 

У процесі діяльності підприємства виникає поточна дебіторська 

заборгованість, яка не пов’язана з реалізацією товарів, робіт та послуг. Для 

обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними 

дебіторами, авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями та 

іншими операціями використовується рахунок 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами».  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними 

документами: 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська 

заборгованість", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 08 

жовтня 1999 р. № 237. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2004 № 637. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05 

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах, затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України від 12.11.2003 № 492. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2. [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://zakon.golovbukh.ua/regulations 

Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт, та Порядку його складання, затверджений Наказом 

Міністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841 [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1248-15 

Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, 

постанова Національного банку України від 05.11.2014 № 705 [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14 

Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, 

затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 14.12.1999 № 298 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0915-99 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
http://zakon.golovbukh.ua/regulations
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1248-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0915-99


1. Визначте поняття «запаси» та охарактеризуйте їх відповідно до П(с)БО 

9 «Запаси». 

2. Які види витрат включаються до первісної вартості запасів? 

3. Дайте характеристику рахунків, на яких рахунках ведеться облік запасів. 

4. Охарактеризуйте методи оцінки руху запасів. 

5. Визначте порядок формування первісної вартості готової продукції.  

6. Характеристика рахунків обліку готової продукції.  

7. Охарактеризуйте порядок організації обліку готівки в касі. 

8. Визначте порядок обліку коштів на розрахункових й інших рахунках у 

банках. 

9. Дайте визначення дебіторської заборгованості як об’єкта 

бухгалтерського обліку. 

10. Як оцінюється дебіторська заборгованість у фінансовій звітності 

підприємства і чому? 

11. Розкрийте поняття сумнівних боргів та обґрунтуйте необхідність 

створення резерву сумнівних боргів. 

12. Як створюють резерв сумнівних боргів і як його використовують? 

13. Охарактеризуйте порядок списання заборгованості, яка визнана 

безнадійною. 

14. Які особливості обліку розрахунків з підзвітними особами? 

          15. Який порядок розрахунку та обліку відшкодування збитків, завданих 

підприємству?  

                       Завдання для розв’язання 

Завдання 1 

На підставі бухгалтерських проводок визначити зміст господарських 

операцій: 

1. Д-т 23 К-т 20 

2. Д-т 22 К-т 23 

3. Д-т 26 К-т 23 

4. Д-т 20 К-т 631 

5. Д-т 93 К-т 20 

6. Д-т 947 К-т 28 

 

Завдання 2 



Скласти кореспонденцію рахунків відповідно до змісту господарських 

операцій:  

1.1. Оприбутковані виробничі запаси, що надійшли від вітчизняного 

постачальника за покупними цінами на суму 120 тис. грн. (в т.ч. ПДВ) 

1.2. Відображено податковий кредит з ПДВ. 

2.1. Відображена вартість транспортних послуг, пов’язаних з придбанням 

виробничих запасів на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ) 

2.2. Відображено податковий кредит з ПДВ. 

3. Списано виробничі запаси, використані для виробництва готової 

продукції на суму 12 000 грн. 

4. Списано транспортно-заготівельні витрати, що відносяться до 

виробничих запасів, використаних на виробництво готової продукції. 

Визначити суму транспортно-заготівельних витрат відповідно до ПсБО 9 

за умови, що залишки на початок місяця становлять: 

- виробничих запасів – 5000 грн. 

- транспортно-заготівельних витрат – 1500 грн. 

Завдання 3 

Відповідно до змісту господарських операцій скласти кореспонденцію 

рахунків бухгалтерського обліку. Розрахувати суму єдиного соціального внеску 

(ЄСВ) на заробітну плату працівників ( операція 4). Визначити фактичну 

собівартість готової продукції (операція 7). 

1. Списано сировину і матеріали на виробництво готової продукції на суму 

160 тис. грн. 

2. Списано паливо на виробництво готової продукції на суму 40 тис. грн. 

3. Нарахована заробітна плата основним виробничим працівникам на суму 

80 тис. грн. 

4. Нарахований ЄСВ на заробітну плату основних виробничих працівників 

згідно з чинним законодавством (суму визначити).  

5. Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення на 

суму 30 тис. грн. 



6. Списано частину загальновиробничих витрат на собівартість готової 

продукції на суму 16 тис. грн. 

7. Оприбутковано готову продукцію за фактичною виробничою 

собівартістю (суму визначити). 

Завдання 4 

Відповідно до змісту господарських операцій скласти кореспонденцію 

рахунків бухгалтерського обліку.  

Для виконання спецзамовлення, підприємством придбаний інструмент 

вартістю 5400 грн. (в т. ч. ПДВ). Термін експлуатації інструменту складає 4 роки. 

Підзвітною особою придбані канцтовари на суму 1 800 грн. (у т. ч. ПДВ), 

розрахунок проведений за допомогою корпоративної платіжної картки. 

Канцтовари на суму 800 грн. видані працівникам бухгалтерії. 

Зміст операції Сума 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

Оприбуткований на склад інструмент    

Відображена сума ПДВ    

Підзвітна особа - держатель корпоративної 

картки витратив на купівлю канцтоварів 
   

Подано авансовий звіт про використання коштів 

на закупівлю канцтоварів: 

— на суму канцтоварів; 

— на суму ПДВ 

   

Частина канцтоварів зі складу передана 

працівникам бухгалтерії 
   

 

Завдання 5 

На підставі наведених господарських операцій визначити кореспонденцію 

рахунків  

Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Основні первинні 

документи 
Дебет Кредит 

Оприбутковані виробничі запаси, 

придбані підзвітною особою 
  

Авансовий звіт і додані 

до нього документи 

Оприбутковані матеріали, які 

отримані як внесок засновника в 

статутний капітал 

  

 

Договір 



Отримані запаси у вигляді 

гуманітарної допомоги 
  

Прибутковий ордер за 

формою М-4, договір 

Оприбутковані покупні 

напівфабрикати і комплектуючі 

вироби від постачальника 

  

Прибутковий ордер за 

формою М-4, договір 

Оприбутковані надлишки 

запасів, які виявлені при 

інвентаризації 

  

Прибутковий ордер за 

формою М-4,  

звіряльна відомість 

Оприбутковані матеріали від 

ліквідації основних засобів  
  

Прибутковий ордер за 

формою М-4, акт на 

списання основних 

засобів 

Списані запаси на виробництво 

продукції (робіт, послуг) 
  

Накладна-вимога на 

відпуск (внутрішнє 

переміщення) 

матеріалів  

Списані запаси на виправлення 

браку 
  

Накладна-вимога на 

відпуск (внутрішнє 

переміщення) 

матеріалів  

Списані виробничі запаси на 

загальновиробничі потреби 
  

Акт на списання 

Оприбутковані на склад МШП, 

виготовлені власними силами 
  

Акт виконаний робіт 

Оприбутковані на склад МШП 

від підзвітних осіб 
  

Прибутковий ордер, 

авансовий звіт 

Передані МШП зі складу для 

використання адміністративним 

апаратом 

  

Накладна, типові форми 

№МШ-1, №МШ-2 та 

ін.. 

Нарахована амортизація 

виробничих основних засобів 
  

Розрахунок, 

бухгалтерська довідка 

Списана на виробництво вартість 

напівфабрикатів власного 

виробництва 

  

Накладна вимога на 

відпуск матеріалів за 

формою № М-11 

Списані витрати на відрядження 

пов'язане з виробництвом 
  

Бухгалтерська довідка 

Списані витрати з нарахування 

ЄСВ на заробітну плату 

робітників, безпосередньо 

зайнятих у виробництві 

  

Бухгалтерська довідка, 

розрахунок 

Списані витрати виробництва, 

направлені на капітальні 

інвестиції 

  

Бухгалтерська довідка, 

розрахунок 



Списані витрати на виготовлення 

готової продукції, та 

оприбуткована ця продукція за 

фактичною собівартістю 

  

Бухгалтерська довідка 

Списані витрати на виготовлення 

власних напівфабрикатів, 

призначених для продажу 

  

Бухгалтерська довідка 

Списана виробнича собівартість 

реалізованої готової продукції 
  

Акт на списання 

Відображення внутрішнє 

переміщення товарів зі складу на 

склад 

  

Накладна на відпуск 

Списана собівартість 

реалізованих зі складу товарів 

  

Розрахунок обчислення 

собівартості, складений 

на підставі документів 

на реалізацію товарів зі 

складу 

 

Завдання 6 

На підставі бухгалтерських проводок визначити зміст господарських 

операцій:

1. Д-т 372 К-т 301 

2. Д-т 311 К-т 361 

3. Д-т 36 К-т 701 

4. Д-т 92 К-т 372 

5. Д-т 301 К-т 375 

6. Д-т 374 К-т 631 

 

Завдання 7 

Відповідно до змісту господарських операцій скласти кореспонденцію 

рахунків бухгалтерського обліку.  

1. Одержано вексель від покупців. 

2. Підзвітною особою підприємства здійсненна провайдеру оплата 

готівкою інтернет-послуг на суму 1300 грн. (розрахунок здійсненний 

корпоративною платіжною карткою). 

3. Утримано із заробітної плати працівника 1500 грн. - відшкодування 

завданих збитків підприємству. 

4. Погашено покупцем заборгованість за товари.  

5. Відображено дохід від реалізації основних засобів. 

 



Завдання 8 

Скласти бухгалтерські проводки, пов’язані з рахунком 38 "Резерв 

сумнівних боргів". 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Нарахований резерв сумнівних боргів   10000 

2 
Суми нарахованого резерву списано на 

фінансовий результат 
  10000 

3 
Списано за рахунок резерву сумнівних 

боргів заборгованість покупця 
  8000 

4 

Відображена списана дебіторська 

заборгованість на позабалансовому 

рахунку 

  ? 

5 

Відображено дохід від операційної 

діяльності при повернені раніше 

списаної заборгованості покупця 

  ? 

6 
Списано дохід від операційної 

діяльності на фінансовий результат 
  ? 

7 

Списана відшкодована дебіторська 

заборгованість із позабалансового 

рахунку 

  ? 

8 
Погашена відновлена дебіторська 

заборгованість 
  ? 

 

 

Завдання 9 

Між підприємствами А и Б укладено договір закупівлі-продажу, 

відповідно до якого підприємством А поставлявся товар підприємству Б на суму 

240 000 грн. (у т.ч. ПДВ). 

Балансова вартість товару складає 150 000 грн. Підприємство Б виписує 

простий вексель на ім'я підприємства А на суму обговорену в договорі. Термін 

погашення векселя - 30 днів з дати виписки. Після закінчення указаного терміну 

вексель погашається шляхом перерахування коштів підприємством на 

банківський рахунок підприємства А. 

Необхідно: відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку 

підприємства-постачальника. 



 

Завдання 10 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку нарахування резерву 

сумнівних боргів. 

Вихідні дані. Підприємство на 31.12 поточного року мало прострочену 

дебіторську заборгованість в сумі 99800 грн., з неї: 

покупця А – 900 грн. 

покупця Б – 1420 грн. 

покупця В – 1000 грн. 

покупця Г – 96480 грн. 

Класифікація дебіторської заборгованості за термінами непогашення: 

Споживач 
Кількість днів заборгованості 

30 31-60 61-90 91-120 >120 

А 900     

Б 1420     

В  400 600   

Г 71 680 12600 6400 3800 2000 

% несплачених 

рахунків, виданих із 

досвіду попередніх 

років 

2 5 10 25 40 

      

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Як обліковуються виробничі запаси в бухгалтерії підприємства?  

а) у натурально-вартісному виразі;  

б) у натурально-кількісному виразі;  

в) у вартісному виразі;  

г) у натурально-кількісному і вартісному виразі.  

 

2. Яким записом відображається оприбуткування матеріалів придбаних 

підзвітною особою?  

а) Д-т 201 К-т 631;  

б) Д-т 372 "Розрахунки з підзвітними особами"-К-т 201;  

в) Д-т 201 К-т 372.  

г) Д-т 372 К-т 301.  

 

3. Для бухгалтерського обліку запасів використовуються рахунки:  



  

а) 1-го класу; 

б) 2-го класу; 

в) 3-го класу; 

г) 6-го класу. 

  

 

4. Метод оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:  

а) собівартість перших за надходженням закупок;  

б) фактична собівартість заготівлі;  

в) собівартість останніх за надходженням закупок;  

г) планова собівартість придбання.  

 

5. Грошові кошти відображаються в балансі у складі: 

а) необоротних активів; 

б) оборотних активів; 

в) власного капіталу; 

г) поточних зобов`язань. 

6. Облік МШП ведеться на рахунку: 

  

а) 20; 

б) 22; 

в) 26; 

г) 28. 

  

 

7. Погашення дебіторської заборгованості готівкою відображається таким 

записом:  

а) Дт 30 – Кт 37; 

б) Дт 30 – К т38; 

в) Дт 30 – Кт 46;  

г) немає правильної відповіді.  

 

8. Поточні інвестиції в балансі входять до розділу: 

а) оборотні активи; 

б) необоротні активи; 

в) витрати майбутніх періодів; 

г) довгострокові зобов`язання.  

 

9. В якому Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку викладено ме-тодичні 

основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості: 

а) П(С)БО 10; 

б) П(С)БО 2; 

в) П(С)БО 9; 

г) П(С)БО 20. 



 

10. Продаж продукції, товарів, робіт та послуг відображається записом: 

а) Дт 36 – Кт 70; 

б) Дт 36 – Кт 71; 

в) Дт 36 – Кт 72; 

г) Дт 36 – Кт 73. 

 

11. На підставі яких документів оформлюються касові операції з надхо-дження 

та видатків грошових коштів? 

а) прибуткові та видаткові касові ордери; 

б) платіжними дорученнями; 

в) рахунком-фактурою; 

г) чековими книжками.  

 

12. Передано готівку з каси в банк, відображається записом:  

а) Дт 31 – Кт 30; 

б) Дт 30 – Кт 31; 

в) Дт 13 – Кт 10; 

г) вірної відповіді немає. 

 

13. До складу грошових коштів не включаються: 

а) кошти на рахунках у банку; 

б) кошти, які обмежені у використанні протягом поточного періоду; 

в) касова готівка; 

г) вірної відповіді немає. 

 

14. Дебіторську заборгованість за терміном погашення можна поділити на:  

а) поточну; 

б) довгострокову; 

в) немає правильної відповіді; 

г) правильні відповіді наведено в а) і б). 

 

15. Який рахунок дебетується при перерахуванні коштів транспортній 

організації за доставку матеріалів? 

а) "Поточний рахунок в національній валюті"; 

б) "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"; 

в) "Сировина і матеріали"; 

г) "Розрахунки з вітчизняними покупцями і підрядчиками". 

 

16. Видача грошових коштів із каси підзвітній особі відображається таким 

записом: 

а) Дт 30 – Кт 372; 

б) Дт 372 – Кт 30; 

в) Дт 372 – Кт 31; 

г) всі відповіді правильні.  



 

17. Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому погашенні 

заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані малоцінні та 

швидкозношувані предмети?  

а) Д-т "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"-К-т "Малоцінні і 

швидкозношувані предмети";  

б) Д-т "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"-К-т "Поточний рахунок в 

національній валюті"; 

в)    Д-т "Малоцінні і швидкозношувані предмети"-К-т "Поточний    

       рахунок в національній валюті";  

г)    Д-т "Малоцінні і швидкозношувані предмети"-К-т "Розрахунки       з 

вітчизняними постачальниками".  

 

18. Для обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

використовують рахунок: 

а) 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"; 

б) 38 "Резерв майбутніх боргів"; 

в) 37 "Розрахунки з різними дебіторами"; 

г) всі наведені вище.  

19. На рахунку 26 ведеться облік: 

а) виробничих запасів; 

б) товарів; 

в) готової продукції; 

г) незавершеного виробництва. 

 

20. Яке П(С)БО регулює облік запасів:  

  

а) 7; 

б) 9; 

в) 10; 

г) 16. 

  

 

21. Дебетове сальдо за 23 рахунком – це:  

а) залишок незавершеного виробництва; 

б) залишок товарів на складі;  

в) залишок готової продукції; 

г) немає правильної відповіді. 

 

22. Оприбутковано готову продукцію, отриману від допоміжного вироб-ництва. 

Визначити вірну кореспонденцію рахунків: 

а) Дт рахунка "Виробництво" – Кт рахунка "Матеріали"; 

б) Дт рахунка "Готова продукція" – Кт рахунка "Загально виробничі витрати"; 

в) Дт рахунка "Готова продукція" – Кт рахунка "Виробництво"; 

г) Дт рахунка "Виробництво" – Кт рахунка " Готова продукція ". 



 

23.Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому погашенні 

заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані матеріали?  

а) Д-т "Сировина і матеріали" 

К-т "Готівка в національній валюті"; 

б) Д-т "Розрахунки з підзвітними особами" 

К-т "Готівка в національній валюті"; 

в) Д-т "Готівка в національній валюті" 

К-т "Сировина і матеріали"; 

г) Д-т "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 

К-т "Поточний рахунок в національній валюті". 

 

24. Що означає бухгалтерський запис: дебет 944 – кредит 38? 

а) списання безнадійних боргів; 

б) створення резерву сумнівних та безнадійних боргів; 

в) зменшення резерву сумнівних боргів у результаті зміни фінансо-вого 

становища дебітора; 

г) нема вірної відповіді. 

 

25. Охарактеризуйте рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів": 

а) активний, основний; 

б) регулюючий, контрактивний; 

в) активний, збирально-розподільчий; 

г) регулюючий, контрпасивний. 

 

26. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух гро-шових 

коштів на поточному рахунку, називається: 

а) грошовий чек; 

б) виписка банку; 

в) платіжна вимога; 

г) платіжне доручення. 

 

27. Списана з балансу дебіторська заборгованість обліковується на: 

а) рахунку 01, три роки; 

б) рахунку 071, три роки; 

в) не обліковується; 

г) рахунку 071 один рік.  

 

ТЕМА 7. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

Мета вивчення теми: опрацювання НП(С)БО 1; набуття навичок обліку 

формування й використання власного капіталу; 

відображення в фінансовій звітності підприємства. 

 



 

Методичні вказівки 

 

Зареєстрований капітал – юридично оформлена, офіційно об’явлена і 

належним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу 

підприємства. У тому числі виділяють: статутний капітал – зафіксована в 

установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників 

(учасників) до капіталу підприємства; пайовий капітал – сукупність коштів 

фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення 

його господарської діяльності, а саме: суми пайових внесків членів споживчого 

товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-

будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що 

передбачені установчими документами. 

Усі акціонерні товариства повинні випускати прості акції, яким надається 

право голосу. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в 

управлінні АТ, якщо інше не передбачено його статутом. Власником 

привілейованих акцій надається першочергове право під час сплати дивідендів і 

розподілу активів у разі ліквідації товариства, тому сума простих акцій - це 

залишковий капітал підприємства. Бланки акцій обліковуються на 

позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку», за дебетом якого 

відображається надходження бланків акцій власної емісії, а за кредитом - їх 

списання при видачі акціонерам після повної сплати їх вартості. 

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» призначено для обліку та 

узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого 

капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і 

установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не 

зареєстрованого статутного капіталу. 

Рахунок 41 бухгалтерського обліку "Капітал у дооцінках" призначeнo для 

обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів та 

фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку відображаються y складі власного капіталу і 

розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 

Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених 

активів, зменшення їх корисності тощо. Сума дооцінки залишкової вартості 

об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума 

уцінки — до складу витрат.  

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації 

про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну 

вартість, а також про вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих 

підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. 

Для обліку резервного капіталу у Плані рахунків призначений пасивний 

рахунок 43 «Резервний капітал». Здійснення відрахувань від прибутку на 

створення (поповнення) резервного капіталу відображається в обліку записом: 

Д-т 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ; К-т 43 «Резервний 

капітал». 



Резервний капітал призначений для покриття непередбачених витрат, 

збитків на сплату боргів підприємства в разі його ліквідації. Залишки 

невикористаних коштів резервного капіталу переходять на наступний звітний 

період. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є складовою частиною 

власного капіталу, що залишається у підприємства після виплати доходів 

власникам та формування резервного капіталу. Для обліку нерозподіленого 

прибутку (непокритих збитків) у Плані рахунків призначений рахунок 44 

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». На цьому рахунку ведуть облік 

нерозподіленого прибутку та непокритих збитків, а також суми прибутку 

поточного та минулого року, що використаний у звітному році. 

Фінансовий результат діяльності підприємства визначається на підставі 

рахунка 79 «Фінансові результати». Під час визначення прибутку складається 

запис: Д-т 79 «Фінансові результати» - К-т 441 «Прибуток нерозподілений»; при 

визначенні непокритого збитку: Д-т 442 «Непокриті збитки» - К-т 79 «Фінансові 

результати». 

Сума непокритого збитку наводиться у дужках та вираховується під час 

визначення підсумку власного капіталу. Списання збитку здійснюється за 

рахунок відповідних джерел: нерозподіленого прибутку, резервного, пайового 

чи додаткового капіталу. Використання прибутку на сплату дивідендів або для 

створення резервного капіталу протягом звітного періоду відображається за 

дебетом субрахунка 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» в 

кореспонденції з рахунками 67 «Розрахунки з учасниками». 

В обліку формування та змін статутного капіталу використовуються 

активні, регулюючі, контрарні рахунки 46 «Неоплачений капітал» та 45 

«Вилучений капітал». Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначений для 

узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. 

За дебетом рахунка відображається заборгованість засновників (учасників): за 

внесками до статутного капіталу підприємства, а також номінальна вартість 

розміщених неоплачених акцій. За кредитом - погашення заборгованості за 

внесками до статутного капіталу і номінальна вартість сплачених акцій. Після 

здійснення усіх внесків учасниками сальдо на рахунку 46 не залишається. 

Рахунок 45 «Вилучений капітал» призначений для обліку вилученого 

капіталу, який має бути повернутий у разі викупу власних акцій у акціонерів з 

метою їх перепродажу або анулювання, а також у разі зменшення номінальної 

вартості акцій. 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними 

документами: 

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-

17 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws


Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Дайте визначення та розкрийте основний зміст власного капіталу. 

2. Наведіть визначення статутного капіталу та порядок відображення в 

обліку. 

3. Назвіть причини, за яких відбуваються зміни розміру статутного 

капіталу? 

4. З якою метою на підприємстві створюється резервний капітал? Визначте 

особливості його обліку. 

5. Дайте характеристику рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті 

збитки)" та визначте порядок його використання. 

6. Визначте порядок відображення в обліку змін в структурі додаткового 

капіталу підприємства, умови їх виникнення.  

7. Назвіть причини вилучення капіталу підприємства, особливості його 

обліку.  

8. Охарактеризуйте особливості обліку неоплаченого капіталу.  

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Визначити розмір зареєстрованого статутного капіталу після зміни 

установчих документів; скласти бухгалтерські записи. 

Вихідні дані. На обліку ВАТ "Джин" знаходяться 200 000 простих акцій 

номінальною вартістю 10 грн., викуплені в попередньому році за курсовою 

вартістю 15 грн. за акцію. Статутний капітал становить 2 млн. грн. 

Загальними зборами ВАТ "Джин" прийняте рішення про:  

- анулювання 100 000 викуплених акцій та зменшення статутного 

капіталу товариства (внесено відповідні зміни до установчих документів); 

- повторне розміщення раніше викуплених акцій у кількості 100 000 шт. 

за грошові кошти безготівковим розрахунком. 

ВАТ "Джин" знайдено покупця, який придбав акції за ціною, яка дорівнює 

ціні викупу.  

 



Завдання 2 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку наведені операції. 

Вихідні дані. ВАТ "Промінь" здійснює повторне розміщення раніше 

викуплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 25 

грн. за акцію загальною балансовою вартістю 500 000 грн. за грошові кошти 

безготівковим розрахунком. 

При цьому придбано: 

Покупцем 1 - 5 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу; 

Покупцем 2 - 10000 акцій за ціною, яка дорівнює 0,8 номінальної вартості 

акцій; 

Покупцем 3 - 5 000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості 

акцій. 

 

Завдання 3 

На основі вихідних даних, визначити: джерело нарахування дивідендів; 

суму фонду виплати дивідендів; суму дивідендів до виплати по акціях. Скласти 

всі необхідні проводки. 

Вихідні дані. Загальними зборами акціонерів ВАТ "Оріон" було прийняте 

рішення про грошову виплату дивідендів однакового розміру по всіх категоріях 

товариства за підсумками попереднього року з нарахуванням дивідендів у межах 

наявних джерел виплати дивідендів без копійок. 

В обігу знаходилися 2 000 680 акцій (з 3 000 000 акцій, випущених 

товариством), з яких: 

300 000 акцій - привілейовані з фіксованим дивідендом 10 грн. акцію; 

1 700 680 акцій - прості. 

Нерозподілений прибуток товариства після сплати податків на дату 

оголошення дивідендів становив 41 000 000 грн. 

Сформований резервний капітал становив 10 000 000 грн. 

Грошові дивіденди сплачені грошовими коштами безготівковим 

розрахунком. 



 

Завдання 4 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку наведені операції. 

Вихідні дані. Після закінчення дворічного терміну володіння акціями ВАТ 

"Промінь" один із засновників (громадянин А) вирішив продати належні йому 

акції товариству. Згідно із статутом товариства вирішення питань про придбання 

акцій власного випуску віднесена до компетенції правління товариства. З 

акціонером А була укладена угода про викуп належних йому акцій у кількості 

30000 шт. загальною номінальною вартістю 300000 грн. за ціною викупу 1,5 

номінальної вартості зі сплатою грошовими коштами безготівковим 

розрахунком протягом 30 днів з моменту передачі акцій, про що була укладена 

відповідна угода.  

 

Завдання 5 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку наведені операції. 

Вихідні дані. На обліку ВАТ "Надія" знаходяться викуплені в 

попередньому році 5 000 простих акцій номінальною вартістю 10 грн., викуплені 

за курсовою вартістю 20 грн. за акцію. Загальними зборами ВАТ "Надія" 

прийняте рішення про анулювання викуплених акцій та зменшення статутного 

капіталу товариства. 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. У якому випадку зменшується статутний капітал? 

а) при викупі підприємством акцій у своїх акціонерів;  

б) не може змінюватися в жодному разі; 

в) при анулюванні викуплених раніше акцій; 

г) не має вірної відповіді. 

2. Бухгалтерський запис Дт 40 "Статутний капітал" – Кт 451 "Вилучені 

акції" означає: 

а)зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної 

вартості акцій; 

б) нараховані дивіденди за акціями; 

в) зменшення статутного капіталу за рахунок анулювання акцій; 

г) списаний статутний капітал у сумі заборгованості учасникам. 

 

3. Сума вилученого капіталу: 



а) виключається з величини власного капіталу;  

б) не виключається з величини власного капіталу; 

в) виключається з власного капіталу лише при прийнятті рішення про 

зменшення величини статного капіталу; 

г) виключається з величини статутного капіталу. 

 

4. Сума внесків грошовими коштами на поточний рахунок до стату-тного 

капіталу в бухгалтерському обліку відображається проводкою: 

  

а) Дт 30 - Кт 40;  

б) Дт 31 - Кт 46;  

в) Дт 31 - Кт 42; 

г) Дт 46 - Кт 40. 

  

 

5.При введенні в експлуатацію нових основних засобів на акціонерному 

підприємстві статутний капітал: 

а) збільшується; 

б) не збільшується; 

в) збільшується тільки у разі внесків засновником основних засобів до 

статутного капіталу, якщо величина статутного капіталу в установчих 

документах не визначена; 

г) збільшуються залишки за рахунком «Неоплачений капітал». 

 

6. В результаті якої господарської операції з основними засобами в акціо-

нерному товаристві може бути збільшений статутний капітал? 

а) при надходженні основних засобів на підприємство; 

б) при безкоштовному надходженні основних засобів; 

в) при надходженні основних засобів як внесок до статутного капі-талу; 

г) при викупі акцій; 

д) величина статутного фонду в акціонерних товариствах не пов’язана з 

рухом основних засобів. 

 

7. Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток використаний у звітному пе-

ріоді» - К-т 40 «Статутний капітал» означає: 

а) збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номіналь-ної 

вартості акцій; 

б) надходження коштів як оплата зобов’язань по підписці на акції; 

в) збільшення статутного капіталу за рахунок безкоштовно одержа-них 

цінностей; 

г) збільшення статутного фонду за рахунок реінвестування дивіден-дів. 

 

8. Бухгалтерський запис Д-т 40 «Статутний капітал» К-т 451 «Вилучені 

акції» означає: 

а) зменшення статутного капіталу за рахунок анулювання акцій; 



б) зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номіналь-ної 

вартості акцій; 

в) нараховані дивіденди за акціями; 

г) списаний статутний капітал у сумі заборгованості учасникам. 

 

9. Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток використаний у звітному пе-

ріоді» - К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» означає: 

а) нарахування дивідендів акціонерам; 

б) виплату доходів акціонерам; 

в) заборгованість підприємства акціонерам після випуску акцій; 

г) заборгованість акціонерів по підписці на акції до реєстрації АТ. 

 

10. При поверненні внесків учаснику у статутний капітал ним же внесени-

ми основними засобами: 

а) нараховується податок з доходів фізичних осіб; 

б) нараховується ПДВ до бюджету; 

в) ніяких відрахувань та нарахувань не здійснюється. 

 

11. Підприємство повертає учаснику, у зв’язку з його виходом з товарист-

ва, внески у статутний капітал та належну йому долю накопиченого капіталу 

коштами. Обкладається податком з доходів фізичних осіб: 

а) лише внески у статутний капітал; 

б) лише належна учаснику доля накопиченого капіталу; 

в) обкладаються податком з доходів фізичних осіб як повернення внесків 

у статутний капітал, так і видача частини накопиченого капіталу. 

 

12. При проведенні дооцінки основних засобів власний капітал підприємс-

тва: 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) величина власного капіталу не змінюється. 

г) не має вірної відповіді. 

 

13. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відобра-

жається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов'язань; 

в) поточних зобов'язань; 

г) власного капіталу. 

 

14. Кореспонденція рахунків: Д-т 40, К-т – 46 відображає: 

а) зменшення статутного капіталу підприємства: 

б) оголошення розміру статутного капіталу підприємства; 

в) внесок коштів у статутний капітал підприємства. 

г) не має вірної відповіді. 



 

15. Для обліку заборгованості учасників за внесками до капіталу призна-

чений рахунок: 

а) 67 "Розрахунки з учасниками"; 

б) 46 "Неоплачений капітал"; 

в) 39 "Витрати майбутніх періодів". 

г) 45 "Вилучений капітал".  

 

ТЕМА 8. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Мета вивчення теми: опрацювання П(С)БО 11; набуття навичок обліку 

основних видів поточних та довгострокових зобов’язань, відображення їх в 

фінансовій звітності підприємства.  

 

Методичні вказівки 

 

Зобов’язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої; як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

зобов’язання регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 11 «Зобов’язання. Згідно з зазначеним положенням зобов’язання 

визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його 

погашення.  

У бухгалтерську обліку зобов’язання поділяються на: довгострокові, 

поточні, забезпечення, непередбачені зобов’язання, доходи майбутніх періодів. 

Обліковуються довгострокові і поточні зобов’язання за їх видами на 

окремих рахунках бухгалтерського обліку і відображаються окремими розділами 

пасиву балансу. Погашення зобов’язання може здійснюватися шляхом: сплати 

кредиторові грошових коштів; відвантаження готової продукції, товарів або 

надання послуг у рахунок одержаного авансу від покупця або у порядку заліку 

заборгованості; переведення зобов’язань у корпоративні права, які належать 

кредитору (елементи капіталу) тощо. 

Для накопичення інформації про зобов’язання підприємства та 

відображення операцій з ними у Плані рахунків передбачені рахунки: 

класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань»; 

класу 5 «Довгострокові зобов’язання»; 

класу 6 «Поточні зобов’язання». 

Ці рахунки об’єднуються у відповідні статті, які відображаються у Балансі. 

Крім того, для обліку окремих видів зобов’язань використовуються 

позабалансові рахунки: 

03 «Контрактні зобов’язання»; 

04 «Непередбачені активи й зобов’язання»; 

05 «Гарантії та забезпечення надані». 



Довгострокові зобов’язання – зобов’язання, які повинні бути погашені 

протягом більше як 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один 

операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить 

більш як 12 місяців. Виникнення довгострокових зобов’язань, як правило, 

визначається угодою, яка затверджує графік погашення зобов’язання 

позичальником та порядок сплати ним відсотків, якщо це передбачено умовами 

відповідної угоди. Саме ці умови та сума активів, яку отримує підприємство в 

обмін на зобов’язання, визначають показники, що пов’язані з існуванням та 

погашенням довгострокової заборгованості. 

До довгострокових зобов’язань належать: довгострокові кредити банків; 

інші довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові зобов’язання; 

інші довгострокові зобов’язання. Усі довгострокові зобов’язання, на які 

нараховуються відсотки, відображаються у балансі підприємства за їх 

теперішньою вартістю. 

Поточними називаються зобов’язання підприємств юридичним і фізичним 

особам, які повинні погашатися в ході операційного циклу (дванадцяти місяців з 

дати балансу). На рахунках зобов’язань (рахунки класу 6 «Поточні 

зобов’язання») ведеться облік: – короткострокових позик (рахунок 60); – 

поточних заборгованостей за довгостроковими зобов’язаннями (рахунок 61); – 

короткострокових векселів виданих (рахунок 62); – розрахунків з 

постачальниками і підрядниками (рахунок 63); – розрахунків за податками і 

платежами (рахунок 64); – розрахунків зi страхування (рахунок 65); – 

розрахунків з оплати праці (рахунок 66); – розрахунків з учасниками (рахунок 

67); – розрахунків за іншими операціями (рахунок 68); – доходів майбутніх 

періодів (рахунок 69). 

Забезпечення виступають спеціальним джерелом покриття майбутніх 

витрат. Вони створюються для відшкодування наступних витрат на: виплату 

відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання 

гарантійних зобов’язань; реструктуризацію; виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів тощо.  

Забезпечення створюються в разі виникнення зобов’язання, погашення 

якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів. Величина зобов’язання 

визначається розрахунковим методом за визначеною розрахунковою ставкою 

для відшкодування відповідних зобов’язань. Синтетичний облік забезпечення 

майбутніх витрат і платежів ведеться на пасивному рахунку 47 «Забезпечення 

майбутніх витрат і платежів». 

Найбільш розповсюдженим на практиці є резерв на оплату відпусток 

працюючим. Він забезпечує наявність джерела виплат відпускних сум та 

рівномірне включення їх до собівартості продукції, що особливо необхідно в 

сезонних галузях та на підприємствах з тривалим циклом виробництва. Створені 

забезпечення шляхом включення їх до затрат, використовуються лише для 

відшкодування тих затрат, для покриття яких воно було створено. 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними 

документами: 



Податковий кодекс України, затверджений Верховною Радою України від 

02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

Закон України «Про обіг векселів в Україні», затверджений Верховною 

Радою України від 05.04.2001 № 2374-III. [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2374-14 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», затверджений 

Верховною Радою України від 23.02.2006 № 3480-IV. [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

Закон України «Про оплату праці», затверджений Верховною Радою 

України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI. [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов’язання", 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021476.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 "Виплати 

працівникам", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28 

жовтня 2003 року N 601. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021492.html  

Перелік проблемних питань для обговорення 

1. Дайте визначення зобов'язання, що є моментом виникнення зобов'язання 

в бухгалтерському обліку? 

3. Назвіть умови визнання і відображення зобов'язань у Балансі. 

4. Як оцінюються зобов'язання? 

5. Як класифікуються зобов'язання? 

6. Що таке забезпечення і на які цілі воно створюється? 

7. Що таке вексельне зобов'язання? Коли воно виникає? 

8. У яких випадках у підприємства виникає поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями ? 

9. За якою вартістю відображаються довгострокові зобов'язання 

підприємства в Балансі? 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021476.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021476.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021476.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021492.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021492.html


10. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і 

використання короткострокових кредитів банку? 

11. На підставі яких документів проводяться розрахунки між 

постачальниками і покупцями - юридичними особами? 

12. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку надходження 

матеріальних цінностей від постачальників і погашення заборгованості перед 

ними? 

13. Дайте характеристику рахунків з обліку заробітної плати, наведіть 

кореспонденцію. 

14. Які відрахування здійснюються з нарахованої заробітної плати? 

15. Як обліковується допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю? 

16. Як відобразити в обліку зобов'язання за розрахунками з учасниками? 

17. Як здійснюється облік інших поточних зобов'язань? 

18. Що таке доходи майбутніх періодів? 

19. Поясніть порядок обліку і відображення у звітності доходів майбутніх 

періодів. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1 Отримано торговельне обладнання від 

постачальника за купівельними цінами 

  10000 

2 Відображено податковий кредит з ПДВ    ? 

3 Здійснена оплата постачальнику в повному 

обсязі з поточного рахунка  

  ? 

4 Відображено вартість транспортних послуг, які 

пов’язані з придбанням торговельного 

обладнання (без ПДВ) 

  1500 

5 Відображено податковий кредит з ПДВ (суму 

визначити) 

  ? 



6 Введено в експлуатацію торговельне 

обладнання (суму визначити) 

  ? 

7 Сплачено постачальнику за транспортні послуги    ? 

 

Завдання 2 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків.  

Вихідні дані. АТ "Орбіта" на зборах засновників прийняте рішення взяти 

кредит для поточних потреб. Підприємство звернулося до комерційного банку із 

заявою про надання кредиту у сумі 100 000 грн. строком на 10 місяців. У заставу 

передано будівлю, оцінену в 220 000 грн. Кредитний комітет банку розглянув 

заяву та подані документи і прийняв позитивне рішення, за яким відсоткова 

ставка становила 36 % річних за умови щомісячної оплати.  

 

Завдання 3 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків.  

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1. Оплачено рахунки постачальників за придбані 

матеріали  

  12700 

2. Сплачено фінансові санкції за наслідками 

здійснених перевірок податковими органами  

  2200 

3. Зараховано позику, отриману від банку строком 

на 3 місяці 

  27000 

4. Сплачено податки і збори до бюджету    7600 

5. Отримано кошти в погашення заборгованості 

дебіторів за відвантажену продукцію  

  23700 

6. Перераховано дивіденди учасникам – 

юридичним особам 

  6800 

7. Перераховані відсотки за банківську позику    1970 

8. Оплачено путівку до санітарно-курортної 

установи  

  6780 

9. Погашено заборгованість за договором 

операційної оренди 

  3890 

 

Завдання 4  

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 



№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1. Отриманий короткостроковий кредит    200000 

2. Отриманий довгостроковий кредит банку   500000 

3. Частку довгострокового кредиту 

переведено до розряду короткострокових 

кредитів 

  32000 

4. Отриманий короткостроковий кредит 

використаний для оплати рахунків 

постачальника  

  150000 

5. Погашена заборгованість перед бюджетом   25000 

6. Здійснені розрахунки з іншими 

кредиторами  

  36000 

 

Завдання 5 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет Кредит 

1. 

Видано довгостроковий вексель для 

погашення заборгованості перед 

постачальниками 

  28000 

2. 

Відображена негативна курсова 

різниця за довгостроковими 

векселями в іноземній валюті 

  600 

3. Нараховані відсотки за векселем    280 

4. 
Погашений вексель після 

закінчення терміну 
  28000 

5. 

Погашено заборгованість перед 

учасниками за нарахованими 

дивідендами 

  18000 

 

Завдання 6 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет  Кредит  

1.  Відображення вартості основних засобів, взятих у 

фінансову оренду, за оцінкою, що погоджена з 

орендодавцем 

  



2.  Нарахована амортизація основних засобів, що взяті у 

фінансову оренду 

  

3. Відображена заборгованість орендодавцю:   

3.1. у сумі вартості об'єкта оренди, яка нарахована за 

основними засобами, що взяті у фінансову оренду 

  

3.2. у сумі орендних платежів орендодавцю за 

користування основними засобами, що взяті у 

фінансову оренду 

  

4. Відображення погашення заборгованості орендодавцю    

5. Відображення залишкової вартості основних засобів, 

що взяті у фінансову оренду та підлягають придбанню 

після закінчення терміну оренди 

  

 

Завдання 7 

На підставі даних розрахувати зарплату робітника-відрядника, визначити 

податки та відобразити операції в обліку.  

Вихідні дані. Робітник-відрядник відробив у дану місяці 18  робочих днів і 

виготовив за цей час 280 деталей. Тривалість робочого дня 7 годин, норма часу 

на виготовлення однієї деталі 40 хвилин, відрядна розцінка 50 грн. за деталь, за 

вироблення продукції понад установлені норми до 10% розцінки збільшується 

на 15%, а при перевиконанні понад 10% розцінка збільшується на 25%.  

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Що означає бухгалтерська проводка за дебетом рахунку 23 та кредитом 

рахунку 471? 

а) нараховані відпускні; 

б) виплачені відпускні; 

в) створено резерв на виплату відпусток. 

г) не має вірної відповіді. 

 

2. Створення забезпечень виплат відпусток для підприємства є: 

а) обов’язковим; 

б) необов’язковим; 

в) обов’язковим лише за умови, коли забезпечення виплат відпусток 

передбачене обліковою політикою підприємства. 

 

3. Яким бухгалтерським записом відображається ПДВ при отриманні 

товарів від постачальників без попередньої оплати? 

а) Дт 641 - Кт 361; 

б) Дт 631 - Кт 641; 

в) Дт 641 - Кт 631; 

г) Дт 644 - Кт 631.  



 

4. Суми ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з 

бюджету, визначаються, як: 

а) сума податкових зобов’язань з ПДВ;  

б) сума податкового кредиту з ПДВ; 

в) різниця між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового 

кредиту з ПДВ; 

г) нема вірної відповіді. 

 

5. Якою проводкою відображається операція: «нарахована заробітна плата 

робітникам основного виробництва»: 

а) Дт 661 - Кт 301;  

б) Дт 31 - Кт 661;  

в) Дт 661 - Кт 23; 

г) Дт 23 - Кт 661. 

 

6. Що розуміється під терміном «забезпечення майбутніх витрат і 

платежів»? 

а) борг банкам за кредитами; 

б) кошти, що за рішенням підприємства резервуються для 

забезпечення майбутніх витрат і платежів і включені до витрат 

поточного періоду; 

в) кошти, що за рішенням підприємства резервуються для 

забезпечення майбутніх витрат і платежів і не включені до витрат 

поточного періоду; 

г) створення резерву для покриття боргу працівникам підприємств з 

оплати праці. 

 

7. Який зміст бухгалтерського запису - Дт 23 - Кт 651: 

а) нарахована допомога з тимчасової непрацездатності працівникам 

основного виробництва; 

б) проведено нарахування у фонд пенсійного страхування на суму 

заробітної плати працівників основного виробництва; 

в) виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам 

основного виробництва; 

г) перерахована органам соціального страхування заборгованість по 

платежам. 

8. Який рахунок дебетується при перерахуванні коштів постачальнику за 

отримані від нього раніше матеріали?  

а) "Поточний рахунок в національній валюті"; 

б) "Сировина і матеріали"; 

в) "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";  

г) "Розрахунки з іншими дебіторами". 

 

9. Яким записом у бухгалтерському обліку відображається операція з 

утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітку робітників та 

службовців?  



а) Д-т "Розрахунки за податками й платежами" 

К-т "Виробництво"; 

б) Д-т "Розрахунки з оплати праці" 

К-т «Розрахунки за податками й платежами»; 

в) Д-т "Розрахунки з оплати праці" 

К-т "Виробництво"; 

г) Д-т "Розрахунки за податками і платежами" 

К-т "Каса в національній валюті". 

 

10. Яким записом у бухгалтерському обліку відображається операція 

виплати відпускних робітникам основного виробництва: 

а) Д-т "Виробництво" 

К-т "Забезпечення майбутніх витрат та платежів"; 

б) Д-т "Забезпечення майбутніх витрат та платежів" 

К-т "Виробництво"; 

в) Д-т "Розрахунки з оплати праці" 

К-т "Каса в національній валюті"; 

г) Д-т "Забезпечення майбутніх витрат та платежів" 

К-т "Каса в національній валюті". 

 

11. Яка бухгалтерська проводка складається при нарахуванні зарплати 

загальновиробничому персоналу? 

а) Д-т 92 К-т 661;  

б) Д-т 94 К-т 661;  

в) Д-т 231 К-т 661;  

г) Д-т 91 К-т811 Д-т 811 К-т 661.  

 

12. Нарахована зарплата головному бухгалтеру. Вказати правильну 

відповідь. 

а) Д-т 24 К-т 661;  

б) Д-т 92 К-т811 Д-т 811 К-т 661;  

в) Д-т 661 К-т 231  

г) Д-т 91 К-т 811.  

 

13. Перерахування єдиного соціального внеску відображається у 

бухгалтерському обліку проводкою: 

а) Д-т 641 К-т 311; 

б) Д-т 642 К-т 631; 

в) Д-т 653 К-т 301; 

г) Д-т 651 К-т 311. 

 

14. Облік розрахунків з бюджетом відображають на рахунку: 

а) 98; 

б) 92; 

в) 64; 

г) 68. 

 

15. Розподілено загальновиробничі витрати. Вкажіть вірну проводку? 

а) Дт 91 - Кт 23; б) Дт 23 - Кт 92; 



                     в) Дт 79 - Кт 91;                      г) Дт 23 - Кт 91. 

 

16. Сума п'ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з 

дати балансу, відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов'язань; 

в) поточних зобов'язань; 

г) власного капіталу. 

 

17. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути визначена 

лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов'язань; 

в) поточних зобов'язань; 

г) не відображається в балансі. 

 

18. Відображення видачі довгострокового векселя в погашенню 

заборгованості перед постачальником здійснюється записом: 

а) Д-т 31 - К-т 522; 

б) Д-т 631 - К-т 511; 

в) Д-т 281 - К-т 631; 

г) Д-т 522 - К-т 631. 

 

19. Заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок придбання 

товарів, послуг, які підприємство отримує для свого фінансування, називається: 

а) довгострокові зобов'язання; 

б) поточні зобов'язання; 

в) кредиторська заборгованість 

г) дебіторська заборгованість. 

 

20. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату 

балансу – це: 

а) поточне зобов’язання; 

б) забезпечення; 

      в) доходи майбутніх періодів  

ТЕМА 9. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мета вивчення теми: закріплення вивченого матеріалу з обліку витрат, 

доходів і фінансових результатів діяльності підприємства; набуття практичних 

навичок відображення в обліку витрат, доходів і фінансових результатів 

діяльності підприємства.  

 

Методичні вказівки 

 



Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або 

збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу 

підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 

розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені. 

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 

відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 

здійснені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 

звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його 

вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними 

періодами. 

Витратами не визнаються: платежі за договорами комісії, агентськими 

угодами та іншими аналогічними договорами на користь клієнта, принципала, 

тощо; попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; погашення одержаних 

позик; зменшення власного капіталу підприємства в результаті його вилучення 

або розподілу власниками. 

Бухгалтерський облік витрат підприємства здійснюється у двох 

напрямках: за видами діяльності та за елементами. 

Для обліку витрат за елементами у плані рахунків бухгалтерського обліку 

передбачені рахунки класу 8 «Витрати за елементами». За дебетом цих рахунків 

протягом звітного періоду здійснюється відображення витрат по мірі їх 

виникнення, а за кредитом списання в кінці звітного періоду на дебет рахунку 79 

«Фінансові результати», або на дебет рахунків класу 9 «Витрати діяльності», 

якщо облік витрат на підприємстві ведеться за схемою розгорнутого обліку. 

Рахунки класу 8 залишків не мають. 

Облік витрат за елементами без групування їх за видами діяльності 

ведеться на рахунках класу 8 без використання рахунків класу 9. Такий варіант 

обліку широко застосовується на підприємствах малого бізнесу, що є 

платниками єдиного податку. 

Облік витрат за видами діяльності передбачає групування витрат за їх 

призначенням на рахунках класу 9 «Витрати діяльності». 

Витрати операційної діяльності поділяються на такі, що безпосередньо 

пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг чи виконанням робіт, і 

витрати, що пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і 

забезпеченням основної діяльності. Перша група витрат включається до 

собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), друга - обліковується 

відокремлено. До неї відносяться адміністративні витрати, витрати на збут та 

інші операційні витрати. 

Для обліку податку на прибуток, нарахованого протягом року, 

використовується рахунок 98 «Податки на прибуток». Сучасна система 

бухгалтерського обліку визначає такі витрати як витрати діяльності. 

У бухгалтерському обліку доходи класифікуються за видами діяльності і  

визнаються  під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що 



зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути 

достовірно визначена. 

Дохід відображається в сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які були 

отримані або підлягають одержанню. 

Не визнаються доходами: 

− податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обов’язкові платежі, 

що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів; 

− надходження за договорами комісії, агентськими та іншими 

аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; 

− попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

− сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це 

передбачено відповідним договором; 

− надходження, що належать іншим особам. 

− надходження від первинного розміщення цінних паперів. 

− сума балансової вартості валюти. 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими 

групами: 

−  дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

−  чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

−  інші операційні доходи; 

−  фінансові доходи; 

−  інші доходи. 

Для обліку доходів Планом рахунків передбачено 7 клас рахунків - 

«Доходи і результати діяльності». Цей клас рахунків можна вважати 

тимчасовим, оскільки він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці 

рахунки відображають стан доходів за певний звітний період. Тимчасові рахунки 

починають новий звітний період із нульового сальдо, на яких накопичується 

інформація про доходи за даний період, що дає змогу використовувати 

накопичену інформацію при складанні проміжної звітності (квартальної, за 

півроку, за дев’ять місяців).У кінці періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки 

витрат) закриваються через списання їх сальдо на рахунок 79 «Фінансові 

результати».  

У бухгалтерському обліку і фінансовій звітності доходи відображаються в 

момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів - це означає, що облік доходів і складання звітності 

здійснюється на підставі облікового принципу нарахування. Складена згідно з 

принципом нарахування фінансова звітність інформує користувача не лише про 

проведені операції, які супроводжувались виплатою або одержанням грошових 

коштів, але й про зобов’язання сплатити грошові кошти в майбутньому.  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними 

документами: 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 "Дохід", затверджене 



Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021481.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати", 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021482.html 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, 

затверджений Наказом Міністерством фінансів України від 01.11.2010 р. №1300. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024318.html 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Охарактеризуйте основні принципи обліку доходів і витрат. 

2. Назвіть основні умови визнання доходів і витрат в обліку. 

3. Чи визнається дохід в таких випадках: при обміні подібних активів, при 

обміні неподібними активами, при здійсненні бартерних операцій? 

4. Як визначається дохід при цільовому фінансуванні капітальних 

інвестицій? 

5. Як визначити ступінь завершеності операцій з надання послуг для 

визначення доходу за звітний період? 

6. За якими групами в бухгалтерському обліку класифікують доходи і 

витрати?  

7. Як визначається фінансовий результат діяльності підприємства? 

8. Чи впливає повернення товарів від покупців на суму доходу від 

реалізації? 

9. Яка методика визначення чистого прибутку та порядок відображення в 

обліку? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

За даними таблиці розрахувати суму податку на прибуток ТОВ "Мрія" за 

звітний період та відобразити в обліку. 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021481.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021481.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021481.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024318.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024318.html


Показник  Сума, грн.  

Виручка від реалізації послуг, у т.ч. ПДВ 1800000 

Собівартість реалізації послуг, всього: 690000 

у тому числі: зарплата  500000 

нарахування ЄСВ  110000 

Адміністративні витрати, всього  130600 

у тому числі: зарплата  70000 

нарахування ЄСВ 12600 

витрати на паливо  30000 

оренда офісу, у т.ч. ПДВ  6000 

Витрати на збут (реклама) 10000 

 

Завдання 2 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

тис. 

грн. Дебет  Кредит  

1 
Реалізовано готову продукцію вітчизняним 

покупцям  

  120 

2 Відображено податкове зобов’язання з ПДВ    ? 

3 
Надійшли кошти в оплату за реалізовану 

продукцію на поточний рахунок підприємства  

  120 

4 
Списано собівартість реалізованої готової 

продукції згідно зі складеним розрахунком  

  90 

5 
Списано на фінансовий результат собівартість 

реалізованої готової продукції 

  ? 

6 
Списано на фінансовий результат чистий 

дохід від реалізації  

  ? 

7 
Визначений фінансовий результат від 

реалізації продукції 

  ? 

 

Завдання 3 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків та 

визначити фінансовий результат за місяць. 

Підприємство «Імпульс» за місяць здійснило наступні операції: 

- реалізована готова продукція покупцеві – 420000 грн. 

- списано собівартість реалізованої продукції – 200500 грн. 

- одержано авансовий платіж від покупців за продукцію у сумі 126000 грн. 

- нарахована заробітна плата адміністрації підприємства – 55000 грн.; 



- нарахований ЄСВ; 

- списано паливно-мастильні матеріали на адміністративні витрати – 4500 грн. 

- списано МШП для потреби організації – 3500 грн. 

- списано запасні частини на поточний ремонт автомобіля, призначеного для 

збуту продукції – 3700 грн. 

 

Завдання 4 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1 
Нарахована заробітна плата адміністрації 

підприємства 

  58500 

2 Нарахований ЄСВ   ? 

3 Нарахований знос обладнання офісу   13800 

4 
Відображено витрати на службове 

відрядження 

  2400 

5 Списано матеріали на ремонт офісу   5200 

6 
Списано адміністративні витрати на 

фінансовий результати 

  ? 

Завдання 5 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1 
Списано сировину і матеріали на 

виробництво готової продукції 

  
36000 

2 
Списано паливо на виробництво готової 

продукції 

  
8000 

3 
Нарахована заробітна плата основним 

виробничим працівникам 

  
32500 

4 Нарахований ЄСВ   ? 

5 
Нарахована амортизація основних засобів 

виробничого призначення 

  
13650 

6 
Списано частину загальновиробничих витрат 

на собівартість готової продукції 

  
18200 

7 
Оприбутковано готову продукцію за 

фактичною виробничою собівартістю 

  
? 

 



Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Підприємство передплатило періодичну пресу. Сума передплати 

відноситься до: 

а) інших операційних витрат; 

б) адміністративних витрат; 

в) витрат на збут; 

г) витрат майбутніх періодів. 

 

2. Не визнаються витратами звітного періоду: 

а) погашення одержаних позик; 

б) гонорари за професійні послуги; 

в) після продажне обслуговування клієнтів; 

г) відсотки за позиками. 

 

3. Бухгалтерський запис Дт 901 – Кт 26 означає: 

а) відвантажена готова продукція; 

б) повернення продукції покупцем; 

в) списана собівартість реалізованої продукції; 

г) випуск продукції. 

 

4. До витрат на збут не належать: 

а) витрати на рекламу та дослідження ринку; 

б) надання знижок покупцям; 

в) витрати на дослідження та розробки; 

г) після продажне обслуговування клієнтів. 

 

5. До витрат іншої звичайної діяльності належать: 

а) витрати на рекламу та дослідження ринку; 

б) витрати на утримання персоналу офісу; 

в) витрати на дослідження та розробки; 

г) уцінка необоротних активів. 

 

6. Рахунки класу 8 класифікують витрати за: 

а) функціональною ознакою; 

б) елементами; 

в) центрами виникнення; 

г) центрами відповідальності. 

 

7. Яка проводка відповідає операції "списано собівартість реалізованої  

продукції": 

а) Дт 36 - Кт 70; 

б) Дт 26 - Кт 23; 

в) Дт 901 - Кт 26; 

г) Дт 902 - Кт 28. 

 



8. Закриття рахунку 901 "Собівартість реалізованої продукції" 

відображають бухгалтерською проводкою? 

а) Дт 901 - Кт 791;  

б) Дт 23 - Кт 901;  

в) Дт 701 - Кт 901; 

г) Дт 791 - Кт 901. 

 

9. Схема обліку витрат за функціональною ознакою зумовлює 

використання рахунків: 

а) класу 8; 

б) класу 9; 

в) класів 8 та 9; 

г) немає правильної відповіді. 

 

10. Бухгалтерський запис Д-т 93 - К-т 685 означає операцію: 

а) відображення суми витрат на рекламу; 

б) відображення суми орендної плати за приміщення офісу; 

в) оплата послуг; 

г) нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту. 

 

11. Бухгалтерський запис Д-т 23 - К-т 91 означає операцію: 

а) списання на собівартість виготовленої продукції суми 

розподілених загальновиробничих витрат; 

б) відображення суми орендної плати за приміщення складу; 

в) нарахування пені; 

г) списання на фінансовий результат суми розподілених 

загальновиробничих витрат. 

 

12. Яким бухгалтерським записом відображаються витрати на відрядження 

адміністративного персоналу підприємства? 

а) Дт 93 - Кт 372; 

б) Дт 93 - Кт 371; 

в) Дт 92 - Кт 372; 

г) Дт 377 - Кт 93. 

 

13. Норми П(С)БО 15 поширюються на: 

а) доходи підприємств від звичайної діяльності; 

б) доходи підприємств від видобування корисних копалин; 

в) доходи підприємств від звичайної діяльності, реалізації цінних 

паперів, оренди; 

г) усі відповіді правильні. 

 

14. Для визнання доходу необхідне: 

а) надходження активу; 

б) зменшення зобов'язань, які зумовлюють збільшення власного 

капіталу; 

в) збільшення власного капіталу, зумовлене збільшенням активів; 

г) збільшення активу або зменшення зобов'язань, які зумовлюють 

збільшення власного капіталу. 

 

15. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватись: 



а) тільки якщо послуги надані на якісному високому рівні; 

б) тільки в сумі витрат, пов'язаних із цим фінансуванням, причому в 

тих періодах, коли ці витрати виникли; 

в) виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на 

дату балансу; 

г) якщо є можливість надходження економічних вигод. 

 

16. Згідно П(С)БО 15 "плата за використання грошових коштів, їх 

еквівалентів або сум, заборгованих підприємству"- це: 

а) роялті; 

б) платежі за використання нематеріальних активів; 

в) проценти; 

г) дивіденди. 

 

17. Сальдо на рахунків класу 7 є: 

а) тимчасовим, тобто таким, що використовується для накопичення 

інформації про доходи за звітний період; 

б) дебетовим; 

в) пасивним; 

г) активним. 

 

18. Чи коригується дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

на величину сумнівної і безнадійної заборгованості: 

а) так, але лише в частині простроченої заборгованості; 

б) безумовно, так; 

в) ні, сума такої заборгованості визнається витратами підприємства; 

г) немає правильної відповіді? 

 

19. Дохід визнається: 

а) при здійсненні обміну подібними активами; 

б) здійсненні обміну подібними і неподібними активами; 

в) здійсненні обміну тільки неподібними активами; 

г) при здійсненні бартерних операцій дохід не визнається. 

 

20. Дохід при отриманні коштів цільового фінансування відображається: 

а) при отриманні коштів цільового фінансування; 

б) після повного використання коштів цільового фінансування за 

призначенням; 

в) одночасно з витратами у сумі понесених витрат. 

 

21. Фінансовий результат визначають за допомогою рахунку: 

а) № 47; 

б) № 48; 

в) №70; 

г) № 79. 

 

22. Дохід списаний на фінансовий результат відображається записом: 



а) Дт 79 - Кт 702; 

б) Дт 902 - Кт 791; 

в) Дт 79 - Кт 93; 

г) Дт 746 - Кт 793. 

 

23. На кінець року рахунок 79 "Фінансові результати": 

а) може мати залишок;  

б) не може мати залишку; 

в) може мати залишок лише за дебетом; 

          г) може мати залишок лише за кредитом. 

 

 ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета вивчення теми: засвоєння знань про види, зміст та структуру 

фінансової звітності суб’єктів господарювання; опанування методики та набуття 

навичок її складання відповідно до міжнародних та національних стандартів 

бухгалтерського обліку і законодавства України  

Методичні вказівки 

 

Звітність є заключним кроком системи бухгалтерського обліку, яка 

узагальнює і систематизує інформацію про діяльність підприємства і необхідна 

усім зацікавленим особам для прийняття ефективних економічних рішень. 

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності 

звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою 

будь-якого правильно організованого бізнесу. 

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містіть інформацію 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період. Нормативною базою для складання фінансової 

звітності є НП(С)БО. Склад річної і квартальної фінансової звітності (крім 

суб’єктів малого підприємництва (СМП) (за НП(С)БО).  

Баланс (форма № 1) (річна, квартальна ); Звіт про фінансові результати 

(форма № 2) (річна, квартальна ); Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) 

(річна); Звіт про власний капітал (форма № 4) (річна); Примітки до річної 

фінансової звітності (форма № 5) (річна);  Інформація за сегментами (форма № 

6) (річна). 

Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні 

стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту 

фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 

звітності» подають першу річну фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного 

періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Перший звітний період знову створеного підприємства може бути менш як 

12 місяців, але не більш як 15 місяців. Це значить, що підприємства, створені в 

період із січня по вересень включно, повинні складати проміжну і річну 

фінансову звітність. Їхній звітний період буде менш 12 місяців. Звітні періоди 

для складання фінансової звітності визначаються ст. 13 «Закону про 



бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Баланс складається за формою № 1, яка затверджена наказом Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 і зареєстрована в Міністерстві Юстиції 

України 28.02.2013 р. за № 336/22868.  

Баланс підприємства повинен містити: загальні дані про назву 

підприємства, місце знаходження (країну де зареєстроване підприємство), 

організаційно - правову форму власності, та назву органу управління, у віданні 

якого перебуває підприємство, або назву материнської (холдингової) компанії, 

галузь та вид економічної діяльності за відповідними державними реєстрами, 

валюту Балансу та одиницю її виміру (тис. грн.), повну адресу підприємства та 

дату, на яку складається. 

При заповненні Балансу (графа 3) дані на початок звітного періоду 

заповнюються із попереднього звіту, а дані на кінець звітного періоду (графа 4) 

заповнюються за сальдо синтетичних рахунків з Головної книги за журнальною 

формою обліку або з оборотної відомості за синтетичними рахунками при інших 

формах обліку. 

Для заповнення статей Балансу за формою №1 за звітний рік, необхідно 

забезпечити відповідність показників вступного сальдо (графа 3) організаційним 

змінам, що мали місце на підприємстві, наприклад, вибуття або приєднання 

частки, структурних підрозділів, цілих підприємств, які відбулися станом на 1 

січня звітного року, а також врахувати виправлення виявлених у звітному році 

таких помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку), тобто наводиться скоригована величина 

відповідної статті Балансу станом на 31 грудня попереднього року. 

В Україні Баланси підприємства складають за методом - нетто, тобто 

валюта Балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими 

рахунками. До регулюючих рахунків відносяться: знос (амортизація) 

необоротних активів (13); резерв сумнівних боргів (38); вилучений капітал (45); 

неоплачений капітал (46). Суми за регулюючими рахунками наводяться в 

Балансі у дужках і при підрахуванні підсумків віднімаються. 

Метою складання Звіту про фінансові результати є: надання користувачам 

повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і 

збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період. 

Звіт про фінансові результати складається з: 

- титульної частини; 

- Розділ І. "Фінансові результати" (надає інформацію про доходи і витрати 

з погляду власника підприємства: - розглядає прибуток в основному як джерело 

розподілу власникам (нарахування і виплата дивідендів і т.д.); - усі витрати, 

зв'язані з одержанням доходу звітного періоду, включаючи і податок на 

прибуток, вважаються витратами звітного періоду); 

- Розділ ІІ "Сукупний дохід" (наводиться інформація про інший сукупний 

дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному 

періоді); 

- Розділ IІI. "Елементи операційних витрат" (наводяться відповідні 

елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші 



операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності 

протягом звітного періоду); 

- Розділ IV. "Розрахунок показників прибутковості акцій" (заповнюють 

акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито 

продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які 

перебувають у процесі випуску таких акцій). 

Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати 

відповідно до принципів нарахування і відповідності доходів і витрат. У зв'язку 

з цим доходи і витрати визнаються тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, коли 

надходять або сплачуються грошові кошти), відображаються у бухгалтерському 

обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Крім того, 

витрати на реалізацію продукції, товарів, робіт, послуг визнаються в звіті про 

фінансові результати на основі прямого зв'язку. 

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам 

фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, 

що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний 

період. 

Звіт містить інформацію про: грошові потоки (надходження і вибуття 

грошових коштів та їх еквівалентів); грошові кошти (кошти в касі та на рахунках 

у банках, що можуть бути використані для поточних операцій); еквіваленти 

грошових коштів (короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно 

конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни 

вартості); рух коштів (відображається у Звіті за трьома видами діяльності - 

операційною, інвестиційною та фінансовою); операційна діяльність (основна 

діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та 

фінансовою); інвестиційна діяльність (сукупність операцій з придбання та 

продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових 

(поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів); 

фінансова діяльність (сукупність операцій, які призводять до зміни величини та 

(або) складу власного і позикового капіталу). 

До Звіту не включають не грошові операції. Не грошовими операціями є 

операції, що не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів. 

Не грошові операції, пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю, слід 

розкривати в Примітках до фінансових звітів. Внутрішні зміни у складі грошових 

коштів та їх еквівалентів у Звіті не відображають. Існує два формати Звіту про 

рух грошових коштів і два методи його складання, а саме: формат, за яким рух 

грошових коштів подається за прямим методом і передбачає коригування кожної 

статті Звіту про фінансові результати і формат, за яким не передбачається 

трансформування кожної статті Звіту про фінансові результати - тобто, непрямий 

метод. За цим методом коригується лише сума прибутку (збитку) від звичайної 

діяльності до оподаткування під впливом змін не грошових коштів від поточної 

діяльності. 

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки 3000- 3195 

або 3500- 3580, 3195) - заповнюється прямим або непрямим методом. Розділ II. 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 3200- 3295) та Розділ III. 



Рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки 3300- 3395) - заповнюються 

прямим методом. 

Метою складання Звіту про власний капітал є надання користувачам 

фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у 

складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Власний 

капітал є основою для початку діяльності підприємства і подальших 

господарських і виробничих процесів, а також одним з найістотніших і 

найважливіших показників. 

Фінансова звітність повинна надавати інформацію про: джерела капіталу 

підприємства; правові обмеженнях щодо розподілу інвестованого капіталу; 

обмеження щодо розподілу дивідендів; пріоритетності прав на майно 

підприємства при його ліквідації. Власний капітал може збільшуватися в 

результаті приєднання зобов'язань, дооцінки необоротних активів, безоплатного 

отримання активів у вигляді дарчого капіталу.  

Згідно з МСБО 1, Звіт про зміни у власному капіталі повинен містити таку 

інформацію: а) загальний сукупний дохід за період, із зазначенням окремо 

загальних сум, що відносяться до власників материнського підприємства та до 

неконтрольованих часток; б) для кожного компонента власного капіталу впливи 

ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку, визнаного 

відповідно до МСБО 8; в) [вилучено]; г) для кожного компонента власного 

капіталу, зіставлення вартості на початок та на кінець періоду, окремо 

розкриваючи зміни в результаті: прибутку чи збитку; іншого сукупного доходу; 

операцій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, 

показуючи окремо внески власників та виплати власникам, а також зміни у 

частках власності у дочірніх підприємствах, які не спричинили втрату контролю. 

Фінансова звітність за сегментами передбачає формування звітних 

показників не тільки за результатами фінансово-господарської діяльності 

підприємства в цілому, а також за окремими його підрозділами - сегментами з 

метою забезпечення користувачів детальнішою інформацією.  

Формування звітних сегментів здійснюється на основі виділених 

господарських і географічних сегментів та шляхом об'єднання кількох подібних 

сегментів одного виду в окремий звітний сегмент. Подібними визнають 

сегменти, які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) 

значення прибутку та відповідають більшості критеріїв визначення 

господарського і географічного сегментів. При об'єднанні господарських 

сегментів аналізуються особливості та призначення продукції (товарів, робіт, 

послуг), характер виробничого процесу, категорія покупців, способи отримання 

доходу (способи розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг) тощо. При 

об'єднанні географічних сегментів враховуються особливості регіональних 

економічних і геополітичних умов. 

Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників і пояснень, яка 

забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша 

інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями 

(стандартами). Загальні вимоги до складу Приміток визначені НП(С)БО 1 і 

включають три групи інформації: облікову політику підприємства; інформацію, 



яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за 

відповідними положеннями (стандартами); інформацію, що містить додатковий 

аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності. 

Процедури виправлення помилок та внесення змін у фінансовій звітності 

регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 

«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». П(С)БО 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах» регламентують, яким чином мають 

відображатися в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності такі події, як: 

- виправлення помилок; - зміни в обліковій політиці; - зміни в облікових оцінках; 

- події після дати балансу. 

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у 

попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого 

прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину 

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Виправлення помилок, які 

відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення 

відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. Облікова оцінка 

може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, 

або отримана додаткова інформація. Наслідки зміни в облікових оцінках слід 

включати до тієї ж самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше 

застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом 

такої оцінки. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про 

фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в 

наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди. 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними 

документами: 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджена Наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах», затверджене Наказом Міністерства фінансів України 

від 28 травня 1999 року № 137 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021471.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва" із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011р. [Електронний ресурс]. // Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за 

сегментами» », затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 19 

травня 2005 р. № 412 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021495.html 

Примітки до річної фінансової звітності, затверджені Наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.2000 № 302 [Електронний ресурс] // 

http://zakon.rada.gov.ua/laws
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021471.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021471.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021495.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021495.html


Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5125.html 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO1_01012015 pdf. 

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO8_01012015.pdf 

МСФЗ 8 «Операційні сегменти» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSFZ8_01012015.pdf 

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. №433 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-schodo-1024176.html 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової 

звітності, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. 

№476 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-

rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024178.html  

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. У чому полягає мета складання фінансової звітності?  

2. Які вимоги міжнародних стандартів обліку до фінансової звітності?  

3. Який склад та зміст періодичної та річної фінансової звітності?  

4. Назвати основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

5. Поясніть, яка інформація з фінансової звітності потрібна конкретній 

категорії внутрішніх користувачів.  

6. Які етапи підготовки до складання річної фінансової звітності?  

7. Хто підписує фінансову звітність і про що свідчить підпис на заповненій 

формі звітності? 

8. Який загальний принцип оцінки статей Балансу? 

9. Як розрахувати нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду для 

відображення в Балансі?  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5125.html
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO8_01012015.pdf
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSFZ8_01012015.pdf
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-schodo-1024176.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-schodo-1024176.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024178.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024178.html


10. Вказати принципи формування фінансових результатів роботи 

підприємства та напрями їх використання.  

11. Як види діяльності підприємств впливають на структуру Звіту про 

фінансові результати?  

12. Яка мета складання Звіту про фінансові результати та із яких розділів 

складається Звіт про фінансові результати?  

13. Яка структура та зміст форми Звіту про рух грошових коштів?  

14. Як розрахувати залишок грошових коштів на кінець звітного періоду?  

15. За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів?  

16. Що означає непрямий метод складання цього звіту?  

17. Визначте як відображаються у звіті про рух грошових коштів не 

грошові операції? 

18. Яка інформація необхідна для складання Звіту про власний капітал?  

19. Які сегменти виділяються згідно з П(С)БО 29?  

20. Як здійснюється розкриття інформації у примітках до фінансової 

звітності.   

21. Яким чином проводиться коригування активів і зобов'язань внаслідок 

подій після дати балансу?  

22. Розкрийте правила виправлення помилок у фінансовій звітності. 

23. Які підприємства складають фінансову звітність відповідно до 

міжнародних стандартів?  

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Згідно з наведеними даними заповнити Звіт про власний капітал» (форма 

№ 4). 

Вихідні дані. Витяг з форми № 1 «Баланс» (на початок звітного періоду), 

(тис. грн.): 

Власний капітал на 1.01 на 31.12 



Зареєстрований капітал 

Інший додатковий капітал 

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток 

Вилучений капітал 

Всього 

8172 

2430 

1275 

234 

(390) 

11721 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 

У ТОВ «Крок» за звітний період відбулися такі операції, що вплинули на 

суму власного капіталу: 

- у березні проведено до оцінку основних засобів на суму – 23 тис. грн. 

- у квітні учасниками зроблено внески до статутного капіталу - 84 тис. грн. 

- у листопаді підприємство отримало безоплатно автомобіль ВАЗ 2107 - 33 

тис. грн. 

- чистий прибуток за звітний рік склав - 150 тис. грн. 

- частину прибутку направлено на поповнення резервного капіталу - 48 

тис. грн. 

 

Завдання 2  

На основі інформації про доходи та витрати підприємства за звітний рік 

скласти Звіт про фінансові результати (ф. № 2). 

Вихідні дані для заповнення. 

Номер та назва рахунку Сума, грн. 

702 «Дохід від реалізації товарів» (в т.ч. ПДВ) 675000 

713 «Дохід від операційної оренди активів» (в т.ч. ПДВ) 60000 

714 «Дохід від операційної курсової різниці» 4000 

731 «Дивіденди одержані» 105000 

72 «Дохід від участі в капіталі» 25000 

902 «Собівартість реалізованих товарів» 425000 

92 «Адміністративні витрати» 52500 

93 «Витрати на збут» 40000 

946 «Втрати від знецінення запасів» 2500 

945 «Втрати від операційної курсової різниш» 3000 

977 «Інші витрати звичайної діяльності» 17500 

981 «Податок на прибуток» ? 

811 «Виплати за окладами й тарифами» 90000 

833 «Амортизація нематеріальних активів» 15000 

814 «Оплата відпусток» 10000 

804 «Витрати тари й тарних матеріалів» 50000 

806 «Витрати запасних частин» 30000 

 

Розрахуйте суму податку з прибутку за даними бухгалтерського обліку. 

 



Завдання 3 

На основі вихідних даних, заповнити "Звіт про рух грошових коштів " (ф. 

3). 

Вихідні дані. ТОВ "Планета" за звітний період має наступні дані. 

№  

з/п 
Дані для заповнення 

За  

звітний  

період 

За  

попередній  

період 

1 Основні засоби 164100 108300 

2 Знос основних засобів 11300 7700 

3 Довгострокові фінансові інвестиції 18200 15000 

4 Товари 800 2300 

5 Нематеріальні активи 4000 2300 

6 Знос нематеріальних активів 1400 300 

7 Виробничі запаси 13300 15600 

8 Готова продукція 36800 38200 

9 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 45000 41000 

10 Грошові кошти в національній валюті 57000 17000 

11 Витрати майбутніх періодів 30300 24300 

12 Статутний капітал 187600 187600 

13 Резервний капітал 23000 3000 

14 Короткостроковий кредит банку 14000 4000 

15 Нерозподілений прибуток звітного періоду 86700 47500 

16 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
36500 13900 

17 
Поточна заборгованість за розрахунками з оплати 

праці 
9000 - 

18 Дохід (виручка) від реалізації продукції 97200 - 

19 Собівартість реалізованої продукції 33600 - 

20 Адміністративні витрати 10300 - 

21 Витрати на збут 4100 - 

22 Податок на прибуток від звичайної діяльності 9900 - 

23 Амортизація 8800 - 

 

Завдання 4  

Скласти бухгалтерські проводки щодо руху власного капіталу. Заповнити 

звіт про власний капітал (ф. №4) (тис. грн.) 

Пасив балансу на 1.01 на 31.12 

І. Власний капітал   

Зареєстрований капітал 350,0 ? 

Додатковий вкладений капітал 140,0 ? 



Інший додатковий капітал 45,5 ? 

Резервний капітал 87,5 ? 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 175,0 ? 

Неоплачений капітал (175,0) ? 

Вилучений капітал (21,0) ? 

Усього за розділом І ? ? 

 

Операції за звітний рік: 

1. Чистий прибуток за звітний рік склав - 112,0 тис. грн.. 

2. На поповнення резервного капіталу спрямовано - 21 тис. грн. 

3. На виплату дивідендів спрямовано - 35 тис. грн.. 

4. Реалізовані акції, раніше викуплені у акціонерів за ринковою вартістю 

- 28,0 тис. грн.(номінальна вартість викуплених акцій - 21 тис. грн.) 

5. Внесено засновником в погашення заборгованості по внесках до 

статутного капіталу - 175 тис. грн. 

6. Безоплатно надійшли основні засоби - 98 тис. грн. 

7. У грудні здійснена до оцінка основних засобів - 42 тис. грн. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Звітна форма Балансу в Україні побудована: 

а) в порядку збільшення ліквідності засобів; 

б) в порядку зменшення ліквідності засобів; 

в) без будь-якої ознаки. 

 

2. Джерелами інформації для складання Балансу є: 

а) бухгалтерські рахунки; 

б) регістри обліку; 

в) економічні показники роботи підприємства. 

 

3. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачу 

порівнювати: 

а) фінансові звіти підприємства за різні звітні періоди; 

б) фінансові звіти різних підприємств; 

в) відповіді а) і б).  

 

4. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є: 

а) календарний рік; 

б) поточний рік; 

в) операційний цикл; 

г) правильної відповіді не запропоновано.  

 



5. Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності 

юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, 

називається: 

а) фінансовою; 

б) консолідованою; 

в) податковою; 

г) підсумковою. 

 

6. Фінансова звітність є: 

а) періодичною; 

б) систематичною; 

в) хронологічною. 

 

7. Баланс в Україні складається в таких грошових одиницях: 

а) гривні; 

б) тисяч гривен; 

в) на власний вибір бухгалтера. 

 

8. Організація, що ліквідується, або реорганізовується, складає звітність по 

типових формах річної звітності за період: 

а) з початку року до моменту ліквідації; 

б) з початку року до найближчого квартального звіту, 

в) за два роки до моменту ліквідації. 

 

9. Бухгалтерська звітність підписується: 

а) головним бухгалтером підприємства; 

б) керівником підприємства; 

в) головним бухгалтером і керівником підприємства. 

 

10. Виправлення звітних даних як поточного, так і минулого року 

здійснюється в звітності, складеній за той період: 

а) в якому були виявлені помилки; 

б) в якому були допущені помилки; 

в) який слідує за періодом, в якому допущені помилки. 

 

11. До якісних характеристик фінансової звітності не належить: 

а) зрозумілість; 

б) доречність; 

в) автономність; 

г) зіставність; 

д) достовірність. 

 

12. Принцип періодичності передбачає, що: 

а) підприємство не має ні наміру, ані потреби бути ліквідованим або 

суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності, і залишатиметься 

таким у подальшому; 

б) результати господарської діяльності визнаються, коли вони від-

буваються і відображаються в бухгалтерському обліку та 

фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться; 



в) діяльність підприємства розподіляється на певні періоди часу 

(звітні періоди) з метою складання фінансової звітності. 

 

13. Принцип доречності інформації передбачає: 

а) відсутність інформації щодо капіталу та необ'єктивних суджень; 

б) корисність інформації та її суттєвість; 

в) зрозумілість та простоту сприйняття; 

г) можливість порівняти інформацію за різні звітні періоди. 

 

14. Принцип обачності полягає в тому, що: 

а) активи або дохід не повинні бути завищені, а зобов'язання чи 

витрати - занижені; 

б) сутність операцій або інших подій не завжди відповідає тому, що 

випливає з їх юридичної форми; 

в) результати господарських операцій визначаються тоді, коли вони 

відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються 

грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та 

фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. 

 

15. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюється: 

а) товариствами з обмеженою відповідальністю; 

б) приватними підприємствами; 

в) акціонерними товариствами; 

г) акціонерними товариствами, прості акції яких відкрито 

продаються або купуються на фондових біржах; товариствами, що 

знаходяться в процесі випуску таких акцій. 

 

16. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції визначається шляхом, 

вирахування з доходу: 

а) собівартості продукції; 

б) всіх витрат, крім податку на прибуток; 

в) відповідних податків, знижок. 

 

17. Форма «Звіт про рух грошових коштів» є: 

а) річною; 

б) квартальною; 

в) місячною. 

 

18. Рух коштів відображається в Звіті про рух грошових коштів в розрізі 

наступних видів діяльності: 

а) операційної, фінансової, інвестиційної; 

б) основної, операційної, фінансової; 

в) звичайної, надзвичайної; 

г) звичайної, фінансової, інвестиційної. 

 



19. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є: 

а) надання інформації про зміни, які виникли в грошових коштах 

підприємства та їх еквівалентах за звітний період в результаті 

операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; 

б) надання користувачам правдивої неупередженої інформації про 

операційну, інвестиційну і фінансову діяльність; 

в) надання інформації користувачам про платоспроможність 

підприємства; 

г) відповіді а) і б) правильні. 

 

20. Не грошові операції: 

а) не включаються до Звіту про рух грошових коштів; 

б) включаються; 

в) розкриваються в Примітках до річної фінансової звітності. 

 

21. Форма «Звіт про власний капітал» є: 

а) річною; 

б) квартальною; 

в) місячною; 

г) піврічною. 

 

22. Звіт про власний капітал містить інформацію про: 

а) доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за 

звітний період; 

б) зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного 

періоду; 

в) наявність економічних ресурсів, які контролюються 

підприємством на дату балансу; 

г) генерування та використання грошових коштів протягом звітного 

періоду. 

 

23. За об'єктом відображення баланс поділяється на: 

а) баланс-брутто, баланс-нетто; 

б) інвентарний, ліквідаційний; 

          в) самостійний, окремий.  
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