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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

        Фінансовий облік, як складова системи господарського обліку, є однією з основних 

функцій управління підприємством. Він  формує економічну інформацію для аналізу 

господарської діяльності, складання бізнес-планів, прийняття управлінських рішень, 
складання та подання фінансової звітності. 

   Дисципліна «Фінансовий облік» належить до циклу дисциплін професійної 

підготовки фахівців  спеціальності «Економіка підприємства». 
   Мета вивчення дисципліни: формування знань з організації та методології ведення 

фінансового обліку в організаціях. 

   Завдання: вивчення раціональних методів фінансового обліку в ринкових умовах 

господарювання, правильного відображення господарських операцій на рахунках 
фінансового обліку, внесення записів до облікових регістрів, формування навичок 

використання фінансової звітності для контролю та аналізу господарської діяльності. 

   Предмет: нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій.  

   Після вивчення курсу предмету «Фінансовий облік» студенти повинні знати: 

 порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та інших 

активів та зобов’язань підприємства; 

 методи обліку запасів при їх списанні; 

 порядок  та методику нарахування амортизації необоротних активів; 

 методику формування собівартості готової продукції; 

 нарахування орендних платежів; 

 порядок визначення фінансового результату діяльності підприємства; 

 створення статутного капіталу підприємства; 

 визначення заробітної плати, порядку її нарахування та нарахувань і утримань у 

фонди соціального страхування; 

 склад та порядок складання фінансової звітності підприємства. 
  Отримавши вище вказані знання, студенти повинні вміти: 

 проводити інвентаризацію основних засобів та інших товарно-матеріальних 
цінностей, складати інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акти на 

вибуття цінностей; 

 опрацьовувати документи на придбання основних засобів; 

 складати бухгалтерську звітність з окремих питань виробничо-фінансової 

діяльності підрозділів підприємства; 

 оформляти документи з обліку різних форм розрахунків, документів на 

відкриття поточних рахунків та інших рахунків у банках, оформлення 

кредитів; 

 складати документи з розрахунків з підзвітними особами; 

 оформляти документи з купівлі-продажу ТМЦ; 

 проводити розрахунки по індексації балансової вартості основних засобів та 

нарахування амортизаційних відрахувань; 

 опрацьовувати первинні документи по обліку праці і виконаних робіт , 
розрахунки по нарахуванню допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплату 

відпусток та всіх видів утримань з заробітної плати; 

 опрацьовувати облік непрямих витрат і розподіл загально виробничих витрат; 

 проводити розрахунки та облік витрат і виходу продукції, обчислення її 

собівартості, проводити коригування планової собівартості до рівня фактичної; 



2 

 

 складати виробничі розрахунки орендної плати; 

 визначати фінансові результати від основного виду та інших видів діяльності; 

 вміти розраховувати балансовий прибуток підприємства; 

 проводити облік створення статутного фонду акціонерного підприємства. 

   Вивчення дисципліни «Фінансовий облік» проводиться після вивчення курсу 
дисципліни загальноекономічної підготовки фахівців «Бухгалтерський облік» та 

спирається на базові знання цього предмету. Крім того вивчення дисципліни 

«Фінансовий облік» спирається на знання дисциплін «Економіка підприємства», 
«Ціноутворення», «Фінанси». 

   Водночас дисципліна «Фінансовий облік » є базовою для таких дисциплін як 

«Економічний аналіз», «Податкова система». 

   Зміст дисципліни розкривається в темах(розділах): 
1. Основи побудови фінансового обліку.  

2. Облік грошових коштів. 

3. Облік дебіторської заборгованості. 
4. Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій. 

5. Облік короткострокових і довгострокових фінансових зобов’язань. 

6. Облік основних засобів і нематеріальних активів. 

7. Облік виробничих запасів. 
8. Облік праці, її оплати і відрахувань на соціальне страхування. 

9. Облік витрат виробництва і готової продукції. 

10. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства. 
11.  Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

12. Фінансова звітність підприємства.    
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема 1.2. Стандарти бухгалтерського обліку 2 

2 

 

Тема 2.1.  Облік касових операцій 

Готівковий виторг. Ліміт каси та його встановлення. 

Обладнання каси і вимоги до нього. Обов’язки касира. 

Нормативна база для ведення обліку касових операцій. 

2 

 

3 

 

Тема 2.2.  Облік операцій на поточному рахунку 

Види банківських рахунків та операції , які 

здійснюються за їх допомогою. Порядок відкриття поточного 

рахунку в банку в національній валюті та валютного рахунку( 

поточного рахунку в іноземній валюті). Інші рахунки в 

банках: порядок їх відкриття та здійснення розрахунків. 

Форми безготівкових розрахунків. Нормативна база для 

ведення обліку безготівкових розрахунків. 

2 

4 Тема 3.1.Облік дебіторської заборгованості 

Визначення та види дебіторської заборгованості. 

Нормативна база по веденню обліку дебіторської 

заборгованості. 

2 

 

5,6 Тема 4.1. Облік фінансових інвестицій 

Визначення та види інвестицій. Нормативна база по 

обліку інвестицій. 

Види цінних паперів. Особливості обліку придбаних та 

виданих, пайових та боргових цінних паперів. 

 

2 

2 

7 Тема 5.1. Облік поточних та довгострокових зобов’язань  

 Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань. 

Анулювання зобов’язань. Нормативна база по обліку 

зобов’язань. 

 

2 

 

8 Тема 6.1.  Загальні положення по обліку необоротних 

активів 

2 

 

9 Тема 6.4. Податковий облік основних засобів (розрахункова 

СРС 1) 

2 

10 Тема 6.5. Облік оренди необоротних активів (розрахункова 

СРС 2) 

2 

11 Тема 6.7. Переоцінка та зменшення корисності 

необоротних активів (розрахункова СРС 3) 

2 

12 Тема6.8. Інвентаризація необоротних активів 2 

13,14 Тема 7.1. Облік надходження і вибуття запасів 

Організація та документальне оформлення обліку 

2 

 



4 

 

товарно-матеріальних цінностей(ТМЦ). Облік ТМЦ(запасів) 

на складі. Поняття та оцінка запасів.  Нормативна база по 

обліку запасів. 

Проведення інвентаризації запасів. Взаємний залік лишків і 

нестач у результаті пересортування. Відображення 

результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

 

 

2 

15,16 Тема 8.1.  Облік нарахування заробітної плати та 

утримань і відрахувань з фонду заробітної плати(ФЗП) 

Організація оплати праці. Форми, системи та види 

оплати праці. Облік використання робочого часу. Виплати 

працівникам за міжнародними стандартами. Нормативна база 

по нарахуванню заробітної плати, утриманню податку з 

доходів фізичних осіб, нарахуванню фондів соціального 

страхування. 

Зведений облік заробітної плати. 

(розрахункова СРС 4) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

17,18,19 Тема 9.1.  Облік витрат виробництва і 

калькулювання собівартості продукції 

Елементи витрат і статті калькуляції. Відображення 

витрат у системі бухгалтерських рахунків із застосуванням 

класу 8. Собівартість продукції та методи її калькулювання. 

Нормативна база для обліку витрат. 

 (розрахункова СРС 5) 

Облік витрат допоміжних виробництв : енергосилових 

виробництв, автотранспортних господарств, ремонтних 

виробництв тощо. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

20 Тема 10.1. Загальні положення по обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів 

2 

 

21 Тема 10.2. Облік операційних витрат 2 

22 Тема 10.3. Облік витрат іншої звичайної діяльності та 

надзвичайних витрат 

2 

23 Тема 30 Облік витрат допоміжних виробництв 2 

24 Тема 10.5.  Облік доходів за видами діяльності 2 

25 Тема 10.6.  Облік фінансових результатів 2 

26,27 Тема 11.1. Облік власного капіталу та забезпечення 

майбутніх витрат і платежів 

Оцінка і функції власного капіталу. Класифікація та 

різновиди власного капіталу. Поняття забезпечення 

зобов’язань. Нормативна база для ведення обліку власного 

 

 

2 
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капіталу і забезпечень зобов’язань. 

            Облік забезпечення виплат персоналу. Облік інших 

забезпечень. Облік коштів цільового фінансування та 

цільових надходжень. 

 

 

2 

28,29,30 Тема 12.1. Складання і подання фінансових звітів 

Організація підготовки та подання фінансових звітів. 

Правила ведення податкового обліку та подання звітів, 

розрахунків та декларацій податковим органам. Нормативна 

база по складанню бухгалтерських звітів та податкових 

декларацій. 

Порядок складання і подання фінансової бухгалтерської 

звітності. Методика складання Балансу, Звіту про фінансові 

результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух 

грошових коштів. Примітки до фінансових звітів. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 Всього 59 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Стандарти бухгалтерського обліку. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку.  
2. Національні стандарти бухгалтерського обліку: їх характеристика та 

застосування в обліково-аналітичному процесі.  

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: їх характеристика та історія 
виникнення. 

Основні поняття теми: національні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Стандарти бухгалтерського обліку - це сукупність прийомів і процедур 

організації і методології бухгалтерського обліку і звітності, вироблених практикою та 

узагальнених наукою у національних і міжнародних масштабах. 
За період діяльності Комітетом із міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

розроблено понад 30 стандартів. Орієнтовну характеристику та застосування їх у 

обліково-аналітичному процесі, для аудиту та судово-бухгалтерської експертизи подано 
у табл. 1.1. Розробка міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності є 

динамічним процесом. Раніше опубліковані окремі стандарти уточнюються або 

замінюються новими, з урахуванням досвіду апробації їх в організаціях. 

Орієнтовна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та 

застосування їх у обліково-аналітичному процесі 

№
 с

та
н

д
ар

ту
 

 

Назва 

стандарту 

 

Зміст стандарту 

 

Застосування в обліково-

аналітичному процесі 

 

Використання для 

аудиту, судово-

бухгалтерської 

експертизи 

 

1 

 

Розкриття 

облікової 

політики 

 

Суб'єкт   господарювання   

встановлює на 

календарний рік власну 

облікову політику, в якій 

визначаються основні   

принципи   

бухгалтерського обліку та 

їх додержання у відобра-

женні     господарської     

діяльності в обліку і 

Використання 

задекларованих методичних 

прийомів у системі обліку по-

датків, амортизації, витрат і 

доходів, створення фондів та 

ін. 

 

При вирішенні конф-

ліктних ситуацій  су-

б'єкта господарювання 

з податковими та 

правоохоронними 

органами 
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фінансовій звітності 

 

2 

 

Запаси 

 

Розкривається    облікова    

політика підприємства в 

частині оцінки запасів 

сировини, матеріалів та 

ін., яка відображається у 

бухгалтерському обліку та 

звітності 

 

Оцінка    матеріальних    

запасів    при оприбуткуванні 

та використанні їх у 

виробництві,  реалізації та  

відображенні в обліку і 

звітності 

 

Відповідність обліко-

вій політиці суб'єкта 

господарювання 

 

4 

 

Облік 

амортизації 

 

За кожним класом активів, 

що амортизуються,   

розкриваються   методи 

нарахування  амортизації,  

сума та розподіл її за 

призначенням, періодами 

та напрямами 

використання 

 

Обчислення розміру 

амортизації основних засобів, 

нематеріальних та інших 

активів, використання цих 

коштів відображення зносу 

активів 

 

Використання коштів 

амортизації   відпові-

дно до бізнес-плану 

 

5 

 

Інформація, 

яка підлягає 

розкриттю у 

фінансових 

звітах 

 

Методичні   прийоми   

розкриття   інформації 

суб'єктом господарювання 

про результати діяльності 

у фінансових звітах 

 

Розкриття інформації про 

господарські процеси та їх 

наслідки у балансі, звіті про 

прибутки і збитки, примітках 

до них, а також інших звітах і 

пояснювальних записках до 

них 

 

Складання висновків 

про результати 

фінансово-господар-

ської діяльності 

 

7 

 

Звіт про рух 

грошових 

коштів 

 

Методичні прийоми 

відображення в обліку і 

Звіті про рух грошових 

коштів у суб'єкта 

господарювання при 

операційній, інвестиційній 

та фінансовій діяльності 

 

Користувачі   фінансового   

звіту   оцінюють 

спроможність суб'єкта госпо-

дарювання генерувати 

грошові кошти та   

використовувати   їх   для   

операційної,   інвестиційної   

та   фінансової діяльності 

 

Дослідження причин 

зміни     фінансового 

становища   суб'єкта 

господарювання 

 

8 

 

Чистий прибу-

ток або збиток 

за період, 

істотні 

помилки та 

зміни в 

обліковій 

політиці 

 

Відображення  в  обліку  і  

звітності прибутку та 

збитків від діяльності 

суб'єкта господарювання, 

істотні помилки та зміни в 

обліковій політиці 

 

Розкриття    фінансового    

становища суб'єкта   

господарювання   та   вияв-

лення   можливих   істотних   

помилок, зміна облікової 

політики 

 

Достовірність  відоб-

раження   в  обліку  і 

звітності результатів 

діяльності    суб'єктів 

господарювання, 

причин   зміни   облі-

кової політики 

 

9 

 

Витрати на 

дослідження та 

розробки 

 

Порядок відображення в 

обліку витрат на 

дослідження і розробку 

нових технологій, 

проектування, конструю-

вання та випробовування 

дослідних моделей, 

інструментів та ін. 

 

Облік витрат на наукові, 

дослідні програми, їх 

проектування, конструювання 

та випробовування моделей і 

зразків 

 

Контроль 

ефективності витрат 
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10 

 

 

 

 

Непередбачені 

події  та   події, 

які 

відбуваються   

після   дати 

складання 

балансу 

 

Розкриваються 

непередбачені по 

дії, а також події, що 

відбуваються 

після дати складання 

балансу. Це 

ситуація або обставини, 

які впливають    на    

результат    діяльності 

суб'єкта господарювання 

(прибуток 

або збиток), але 

проявилися вони 

після   складання   балансу   

(зобов'язання страхових 

компаній, виконання 

програм пенсійного 

забезпечення, 

довгострокові контракти 

та 

ін.).  Це банкрутство  

контрагентів, 

підвищений ризик у 

розрахункових 

відносинах та ін. 

Оцінка не передбачуваних 

прибутків і 

збитків, виплата дивідендів та 

інші 

обставини,    виявлені   до   

затвердження балансу і 

фінансової звітності, 

відповідно   коригуються   у   

складеному до цих обставин 

балансі 

 

Оцінка    фінансової 

стабільності  та  

запобігання   

обставинам,   які   

негативно 

впливають на неї 

 

11 

 

 

Будівельні 

контракти 

 

Відображення в обліку 

виконання 

будівельних  контрактів  

та  їх  результатів у 

підрядчиків і замовників 

(додержання кошторисів 

будівництва об'єктів, 

застосування фіксованих 

цін, різного роду доплат 

тощо) 

Виявлення доходів або 

збитків  від 

виконання будівельних 

контрактів за 

місцем   їх   утворення   та    

відповідальності 

 

Встановлення   фактів 

економії і перевитрат 

у будівництві 

за   місцем   

відповідальності за 

них 

12 

Облік  

податків 

на прибуток 

Методичні   рекомендації  

з   обліку 

нарахування та сплати 

податків на 

прибуток (податковий 

облік) 

Положення    цього   

стандарту   застосовуються 

відповідно до чинного 

національного законодавства 

Контроль повноти і 

своєчасності сплати 

податків 

13 

 

Подання 

поточних 

активів  та 

поточних зобо-

в'язань 

 

Визначено   випадки   

розкриття   суб'єктом   

господарювання   

поточних активів   і   

поточних  пасивів   (зобо-

в'язань) 

 

Відображення фінансового  і  

майнового стану організації у 

дискретному порядку   при   

відкритті   емісії,   отриманні 

інвестицій 

 

Достовірність  даних 

обліку при емісії цін-

них   паперів,   одер-

жанні інвестицій 

 

14 

 

Звітна     

фінансова   

інформація   за  

сегментами 

 

Методика     розкриття     

фінансової інформації за 

сегментами - місцями 

утворення доходів та 

відповідальності за збитки 

(в одній державі або групі 

держав) 

Облік доходів і витрат за 

центрами доходів та місцями 

відповідальності за збитки 

 

При визначенні зав-

даних збитків  і  від-

повідальних  за   них 

осіб 
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15 

 

Інформація, що 

відображає 

вплив зміни 

цін 

 

Викладено    методику    

розрахунку процесів на 

результати фінансово-

господарської   діяльності    

із    застосуванням індексу 

цін 

 

Облік витрат та контроль 

ціноутворення в умовах 

інфляції, визначення 

результатів господарської 

діяльності 

 

Контроль    ціноутво-

рення на продукцію 

(товари і послуги) та 

вплив    інфляції    на 

наслідки    діяльності 

організації 

16 

 

Основні засоби 

 

Методика обліку 

основних засобів -

будинків, споруд, машин, 

обладнання та інших 

позаоборотних активів 

 

Аналітичний    і    

синтетичний    облік основних 

засобів та інших 

позаоборотних активів 

 

При визначенні дос-

товірності амортиза-

ції, збереження, вико-

ристання основних 

засобів 

17 

 

Облік оренди 

 

Рекомендації  щодо  

обліку  майна, зданого   в   

оренду,   за   винятком 

використання   природних   

ресурсів (нафта, ліс, руда 

та ін.) 

Аналітичний    і    

синтетичний    облік майна,  

зданого в оренду, та скла-

дання  звітності;  стосується  

орендодавців та орендаторів 

Контроль розрахунків 

плати за майно, здане 

в оренду 

18 

 

Доход 

 

Визнання доходу за  

касовим  методом   та    

методом    нарахування 

доходів. Регламентує 

порядок визнання доходів 

у звіті організації про 

прибутки та збитки 

Облік  доходів   за   часом   

переходу продукції (робіт, 

послуг) у власність покупця 

 

Достовірність   даних 

про доходи суб'єкта 

господарювання 

 

19 

 

Витрати на 

пенсійне 

забезпечення 

Методика обліку 

відрахування коштів для 

пенсійного забезпечення 

та звітність про них 

Облік відрахування коштів за 

видами пенсійного   

забезпечення   та   складання 

звітності 

Контроль коштів пен-

сійного забезпечення 

20 

 

Облік держав-

них грантів 

про державну 

допомогу 

 

За    видами    субсидій    

викладено методику їх 

надання і відображення у 

звітності про державну 

допомогу 

Облік наданих державних 

субсидій за видами та 

цільовим призначенням 

 

Контроль викорис-

тання субсидій за 

призначенням 

 

21 

 

Вплив змін 

валютних 

курсів 

 

Рекомендації    з    обліку    

курсових різниць 

іноземних валют до націо-

нальної валюти 

Облік   курсових   різниць    

іноземних валют до 

національної валюти та їх 

використання 

Достовірність обліку 

та використання 

валютних різниць 

22 

 

Об'єднання 

компаній 

 

Регламентує   облік   у   

об'єднаннях підприємств    

та    складання    кон-

солідованої звітності 

Визначення ідентифікаційних 

кодів ділових об'єднань та 

відображення їх у обліку 

підприємств, складання 

звітності 

Контроль ділової ак-

тивності підприємств 

у об'єднанні 

 

23 

Затрати на 

позички 

 

Методика обліку 

капіталізації витрат Із 

використанням 

позичкових коштів 

Облік витрат на капіталізацію 

за видами наданих позичок і 

позичальниками 

Контроль     

вмкористання коштів 

24 

Розкриття 

інформації 

щодо    пов'яза-

них сторін 

Рекомендації   щодо   

розкриття   інформації  

про  партнерів  (асоційо-

ваних підприємств) 

 

Облік капіталу учасників 

(партнерів) суб'єктів 

господарювання та надання 

про них інформації згідно    

чинного законодавства 

Належність капіталу 

партнерам   та   його 

використання 
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25 

Облік 

інвестицій 

Методика обліку 

інвестицій 

 

Облік    інвестицій    за    

видами    та інвесторами 

Контроль викорис-

тання інвестицій 

 

26 

 

Облік   та   

звітність з 

програм 

пенсійного 

забезпечення 

Рекомендації з обліку та 

звітності програм 

пенсійного забезпечення 

 

Облік  надходження   коштів  

до  пенсійного фонду та 

використання коштів 

Контроль   витрачання 

коштів пенсійного 

фонду 

27 

 

Консолідовані 

фінансові звіти 

і облік інвес-

тицій у дочірні 

підприємства 

Методичні   рекомендації   

з   обліку і   звітності   

інвестицій,    вкладених у 

філії 

 

Облік інвестиційних коштів і 

звітність про витрачання їх у 

філіях 

 

Контроль викорис-

тання інвестицій 

 

28 

 

Облік інвести-

цій у асоційо-

вані компанії 

Методика   обліку   

централізованих 

інвестицій 

 

Облік  централізованих  

інвестицій   в асоціації за 

суб'єктами використання 

інвестицій 

Контроль викорис-

тання інвестицій 

 

29 

 

Фінансова звіт-

ність в умовах 

гіперінфляції 

 

Рекомендації щодо 

складання звітності у 

країнах з 

гіперінфляційною 

економікою 

 

Складання   фінансової   

звітності    з використання 

коштів в умовах гіпер-

інфляційної економіки 

 

Контроль    достовір-

ності інформації 

 

30 

 

Розкриття     

інформації у 

фінансових 

звітах банків та 

подібних 

фінансових 

установ 

Методика     зведення     

фінансових звітів банків і 

фінансових фондів 

 

Зведення   фінансових  звітів   

банків Національним    банком    

та    фінансовими установами 

 

Контроль    достовір-

ності інформації 

 

31 

 

Фінансова звіт-

ність про част-

ки   у   

спільних 

підприємствах 

Рекомендації до 

складання звітності 

товариств     з     

обмеженою     від-

повідальністю 

 

Складання фінансової 

звітності товариств з 

обмеженою відповідальністю 

та подання її за призначенням 

 

Контроль фінансово-

господарської 

діяльності    суб'єктів 

господарювання 

32 

 

Фінансові 

інструменти 

 

Відображення в обліку 

фінансових інструментів    

(контрактів):    фінансових 

активів - грошові кошти, 

контрактне  право  

отримувати  грошові 

кошти від іншого суб'єкта, 

фінансові зобов'язання, 

монетарні активи, які 

підлягають отриманню 

або сплаті у фіксованих 

сумах грошей та ін.  

Визначення фінансового 

становища суб'єкта   

господарювання   для   вип-

лати   дивідендів,   

нарахування   відсотків 

 

При   наданні   інвес-

тицій,       емісії      та 

використанні     інших 

фінансових     

інструментів 

 

33 

 

Прибуток на 

акцію 

 

Методичні   рекомендації  

для   визначення прибутку 

на акцію 

 

Нарахування   прибутку   на   

вкладені акції та розрахунки з 

акціонерами 

 

При аудиті 

фінансового  

становища  

акціонерного 

товариства 
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Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не є обов'язковими нормативними 

документами ведення обліку і складання звітності, але мають рекомендаційну спрямо-

ваність. Вони не регулюють техніку і методичні прийоми обліку в усіх країнах світу. У 

них відображаються основні принципи, яких необхідно додержувати при розробці 
національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, щоб можна було 

використовувати їх у міжнародній торгівлі, інтеграції економічних процесів різних 

країн, вкладати іноземні інвестиції у національну економіку тощо. Прикладом 
використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку є Основні принципи 

бухгалтерської (фінансової) звітності в країнах-членах СНД. Водночас Основні 

принципи мають дорадчий статус, можуть змінюватися відповідно до національного 

законодавства кожної країни. 
В Україні прийнято Урядом державну Програму реформування системи 

бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів протягом 1999-2001 

рр., якою передбачено:  

 створення національних стандартів бухгалтерського обліку;  

 удосконалення нормативних документів з обліку витрат виробництва та 

формування собівартості продукції;  

 бухгалтерської звітності;  

 плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності 
підприємств і організацій та ін.  

Розробка національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності здійснюється 

відповідно до законодавства України з використанням рекомендацій міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку. 

Міністерством фінансів України на виконання Програми реформування 

бухгалтерського обліку в першочерговому порядку затверджені Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, які стосуються регламентації фінансової звітності, решта 
Положень (стандартів) розробляються і будуть затверджені у міру їх готовності. 

Орієнтовна характеристика Положень (національних стандартів) бухгалтерського 

обліку та застосування їх у обліково-аналітичному процесі наведена в табл. 1.2. 
Орієнтовна характеристика Положень (національних стандартів) бухгалтерського 

обліку та застосування їх у обліково-аналітичному процесі 
№ 

стан-

дарту 

 

Назва 

стандарту 

 

Зміст стандарту 

 

Застосування в обліково-

аналітичному процесі 

 

Використання для 

аудиту, судово-бухгал-

терської експертизи 

 

1 

 

Загальні   вимо-

ги    до    фінан-

сової звітності 

 

Визначена   мета   

фінансової   звітності    як    

надання    користувачам 

неупередженої інформації 

про фінансовий   стан,   

результати  діяльності  та  

рух  коштів  суб'єкта  гос-

подарювання.        

Регламентується: склад та 

елементи фінансової звіт-

ності; звітний період; якісні 

характеристики, принципи 

підготовки, розкриття    

інформації    у    фінансовій 

Дотримання     єдиного     

методологічного підходу 

до розробки і застосування   

програмного   продукту   в 

обліково-аналітичному 

процесі при складанні   

фінансової  звітності   на 

ПЕОМ 

 

Контроль     діяльності 

суб'єкта     господарю-

вання за даними фі-

нансової звітності; пер-

соніфікація       відпові-

дальності    за    пору-

шення   законодавства 

та нормативно-правових   

актів   при   складанні 

звітності 
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звітності 

 

2 

 

Баланс 

 

Розкривається  зміст  і  

форма  балансу та загальні 

вимоги до розкриття його 

статей. Приведено зміст 

статей балансу, їх оцінка у 

відображенні діяльності 

суб'єкта  господарювання 

 

Положення     (стандарт)     

застосовується   до   

фінансової   звітності 

підприємств,   організацій  

та   інших юридичних осіб 

усіх форм власності (крім 

банків і бюджетних 

організацій та установ) і 

консолідованої фінансової 

звітності 

 

Встановлюється     за-

гальний     фінансовий 

стан   суб'єкта   госпо-

дарювання, розміщення   

та    використання 

власного і залученого 

капіталу 

 

3 

Звіт про 

фінансові 

результати 

Визначається зміст і форма 

Звіту про фінансові 

результати, а також 

загальні вимоги до 

розкриття його показників. 

Стандарт поширюється на 

звіти про фінансові 

результати п-в, організацій 

та інших юридичних осіб 

усіх форм власності (крім 

банків і бюджетних 

організацій). Для малих п-в 

може передбачатися 

спрощена форма звіту про 

фін.результати.   

Використовується при 

відображенні у Звіті про 

фін.результати доходів і 

витрат, визначенні 

прибутку (збитку) за 

звітний період, 

операційних витрат, 

розрахунку прибутковості 

акцій. Зокрема, Положення 

застосовується для 

уніфікації методичних 

принципів визначення 

показників статей Звіту 

про фін.результати від 

діял. Суб’єкту 

господарювання.  

Контроль 

фін.результатів за 

видами діял. суб’єкта 

господарювання, 

операційних витрат за 

елементами, 

правильності 

розрахунків показників 

прибутковості акцій. 

4 

Звіт про рх 

грошових 

коштів 

Положенням визначається 

зміст і форма Звіту про рух 

грошових коштів та 

загальні вимоги до 

розкриття показників 

статей цього звіту. 

Застосовується до звітів п-

в, ор-цій та інших 

юридичних осіб усіх форм 

власності (крім банків і 

бюджетних організацій).  

Використовується при 

обліку грошових коштів п-

в в процесі операційної, 

інвестиційної та фін.діял. 

Застосовуються єдині 

методичні засади при 

відображенні у Звіті про 

рух грошових коштів за 

видами діял. 

Здійснюється контроль 

за рухом грошових 

коштів за видами 

діял.суб”акта 

господарювання за 

звітний період.  

5 

Звіт про 

власний капітал 

Визначається зміст і форма 

Звіту про власний капітал і 

загальні вимоги до 

розкриття його показників. 

Поширюється на підпри-

ємства, організації та інші 

юридичні особи усіх форм 

власності (крім банків і 

бюджетних організацій). 

Метою складання звіту є 

розкриття інформації про 

зміни у складі власного 

капіталу суб'єкта 

господарювання за звітний 

період. Для аналізу 

Стосовно вимог 

Положення (стандарту) 

ведеться аналітичний і 

синтетичний облік 

власного капіталу. Дані 

обліку відповідно до 

методичних рекомендацій 

використовуються при 

складанні Звіту про 

власний капітал. Для 

управління власним 

капіталом може 

використовуватися опера-

тивна інформація, що 

міститься в базах даних 

Контроль власного 

капіталу, його руху та 

збереження, що 

складається з ста-

тутного, пайового, 

додаткового, вкла-

деного, резервного та 

інших видів, за 

джерелами їх утворення 

і статтями руху (зміна 

облікової політики, 

дооцінка та уцінка 

основних засобів, 

незавершене 

будівництво, викуп 
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показників про рух і 

використання власного ка-

піталу рекомендується 

показники поточного року 

зіставляти з аналогічними 

показниками попереднього 

року. Приводиться зміст 

статей Звіту про власний 

капітал та порядок 

розкриття інформації, що 

приводиться у звіті 

мережі АРМів під-

приємства, протягом 

звітного періоду 

 

акцій, зменшення 

номінальної вартості 

акцій та ін.), приведених 

у Звіті про власний 

капітал 

6 

Виправлення 

помилок і 

зміни у 

фінансових 

звітах 

Викладено методику 

виправлення помилок, 

внесення та розкриття 

інших змін у фінансовій 

звітності, розраховану на 

підприємства, організації та 

інших юридичних осіб усіх 

форм власності (крім 

бюджетних організацій). 

Розглядаються події, що 

відбулися в період 

складання та затвердження 

фінансової звітності, 

підготовленої до 

оприлюднення. До таких 

подій відносяться: банкрут-

ство сумнівного дебітора, 

переоцінка активів, 

зниження акцій дочірніх і 

асоційованих підприємств, 

зміна страхового 

відшкодування, придбання 

цілісного майнового 

комплексу та ін. 

 

Дотримання єдиної 

методики внесення змін у 

виправлення помилок у 

обліку та фінансових 

звітах, які впливають на 

розкриття результатів 

діяльності 

господарюючого суб'єкта 

 

Визначається 

обґрунтованість змін у 

фінансових звітах, 

попередження 

викривлення звітних 

показників із метою 

зловживань та дот-

римання нормативно-

правових актів при 

використанні капіталу 

та його розподіленні 

між засновниками 

підприємства, 

володарями акцій 

 

19 

Об’єднання 

підприємств 

Визначає порядок 

відображення в обліку і 

звітності придбання інших 

підприємств, гудвілу, який 

виник при придбанні, 

злиття підприємств, а та-

кож розкриття інформації 

по операціях, пов'язаних з 

об'єднанням підприємств. 

Застосовується Положення 

(стандарт) підприємствами, 

організаціями та іншими 

юридичними особами всіх 

форм власності (крім 

бюджетних організацій). 

Передбачається методична 

основа обліку придбання 

активів та злиття 

підприємств, а також 

Ведеться аналітичний і 

синтетичний облік за 

методикою, передбаченою 

Положенням (стандартом), 

а також складається 

фінансова звітність. Якщо 

підприємство внаслідок 

придбання його чистих 

активів іншим 

підприємством 

ліквідується, то покупець, 

починаючи з дати 

придбання, відображає в 

обліку і звітності: фі-

нансові результати - 

доходи та витрати 

придбаного підприємства; 

активи та зобов'язання 

придбаного підприємства 

Встановлюється пра-

вильність оцінки та 

повнота відображення 

придбаних (об'єднаних) 

активів в обліку і 

звітності. Контролюєть-

ся закріплення майнової 

відповідальності за 

місцями використання 

(збереження) цінностей 

та матеріально 

відповідальними 

особами 
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розкриття інформації з цих 

операцій 

 

та гудвіл, що виник при 

цьому 

 

20 

Консолідована 

фінансова 

звітність 

Положення (стандарт) 

регулює складання 

консолідованої фінансової 

звітності та загальні вимоги 

до розкриття інформації 

щодо цієї звітності. 

Застосовується 

підприємствами, 

організаціями та іншими 

юридичними особами, які 

складаються з 

материнського 

(холдингового) під-

приємства та дочірніх 

підприємств. До 

консолідованої фінансової 

звітності включається 

звітність дочірніх 

підприємств за аналогічний 

звітний період 

 

Складається 

консолідована фінансова 

звітність з обов'язковим ві-

дображенням результатів 

діяльності кожного 

материнського (холдинго-

вого) підприємства та 

дочірнього підприємства. 

Такий порядок зумовлений 

потребою управління 

окремо кожним 

господарюючим суб'єктом, 

майнової та юридичної 

відповідальності стосовно 

діючого законодавства 

 

Перевіряється досто-

вірність консолідованої 

фінансової звітності за 

показниками 

використання і збере-

ження активів кожним 

суб'єктом господарю-

вання 

 

Запровадження наведених національних стандартів бухгалтерського обліку 
передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні». Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в процесі впровадження 

можуть конкретизуватися і доповнюватися іншими нормативними актами (інструкції, 

методики), зокрема це стосується складання фінансової звітності об'єднання 
підприємств та ін. Так, Законом передбачено, що форми фінансової звітності 

підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством 

фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики України. Форми 
фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним 

банком України за погодженням із Державним комітетом статистики України. Термін 

подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Отже, запровадження міжнародних і національних стандартів бухгалтерського 

обліку і звітності зумовлено потребою інтеграційних процесів у світовій економіці, 

спрямовано на активізацію цих процесів. 

В Україні порядок ведення бухгалтерського обліку регламентується Законом 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”1 від 16.07.1999 р. 

№ 996-XIV.  

Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до 

законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм 
власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які 

зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з 

законодавством. 
 Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

здійснюють Міністерство фінансів, Національний банк, Державне казначейство, 
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міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, 

передбачених законодавством, з метою: 

- створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і 
захищають інтереси користувачів; 

- для удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

 Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

Закон про бухгалтерський облік визначає, що національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку є основним нормативно-правовим документом у системі 

регулювання бухгалтерського обліку, який визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать 

міжнародним стандартам. 
При веденні бухгалтерського обліку згідно з ПБО необхідно також враховувати 

вимоги інших нормативних документів Міністерства фінансів України: 

 “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій” та “Інструкція про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій”, затверджені наказом Міністерства фінансів 

України від 31.11.99р. №291;  
 Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. №302 “Про примітки 

до річної фінансової звітності”; 

 “Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 
обліку”, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. №356;  

 Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001р. №143 “Про 

кореспонденцію рахунків” та інші 
 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 
3. Підготувати доповідь (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Розкрити  історичний процес формування стандартів бухгалтерського обліку. 

2. Як би Ви охарактеризували діючі Національні стандарти бухгалтерського обліку в 
Україні? 

3. Які організації займаються розробленням принципів і стандартів бухгалтерського 

обліку в Україні? В інших країнах світу? 

4. У таблиці №1 та таблиці №2 наведено перелік міжнародних стандартів обліку та 
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Необхідно уважно їх 

прочитати і дати відповідь на наступні питання: 

 Що регламентує міжнародний стандарт «Подання фінансових звітів»? 

 Що вимагає міжнародний стандарт «Облік амортизації»? 
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 Для чого призначений міжнародний стандарт «Податки на прибуток»? 

 Які з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
регламентують складання та подання звітності,а які об’єкти обліку? 

ІІ. Теми рефератів (доповідей) 

  ІІІ рівень 

1. Організація і впровадження облікових стандартів в Україні. 
2. Особливості регулювання бухгалтерського обліку в колишньому Радянському 

Союзі. 

  
 

 

 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Загальні положення здійснення готівкових розрахунків. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Готівковий виторг.  

2. Ліміт каси та його встановлення.  

3. Обладнання каси і вимоги до нього.  
4. Обов’язки касира.  

5. Нормативна база для ведення обліку касових операцій. 

Основні поняття теми: грошові кошти, каса підприємства, касир, прибутковий 

касовий ордер, видатковий касовий ордер, касова книга, обява на внесок готівкою, 
чекова книжка, ліміт каси 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Усі касові операції здійснюються  відповідно до : 

 Положенням про ведення касових операцій на Україні від 1.08.01 №311 

 Інструкцією про організацію роботи з наявного звертання    банків України від 

12.03.01 №216 

 П(с)БО 4 Звіт про рух коштів від 21.06.99  зміни 28.01.00 

 Наказ державного комітету статистики України від 15.02.96 (стосується форм 
первинного обліку) 
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 Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за                             

порушення норм по регулюванню руху готівки» прийнятий 12.07.95 №436/95 

зміни 7.09.01  
Згідно з П(с)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на поточних 

депозитних та інших рахунках у банках.  

Грошові кошти — це найбільш ліквідні активи. Вони практично наявні на всіх 

стадіях діяльності підприємства — від його створення до ліквідації. 
У складі грошових коштів обліковують еквіваленти їх, грошові документи. 

До грошових коштів належать валюта України та іноземна валюта.  

Для обліку операцій із грошовими коштами призначені рахунки класу 3 «Кошти, 
рахунки та інші активи». Для бухгалтерського обліку цих операцій можуть бути 

використані регістри, ухвалені Міністерством фінансів у спеціальних методичних 

рекомендаціях, або інші регістри, які відповідають вимогам ведення бухгалтерського 

обліку. 
Операції з грошовими коштами регламентуються законодавчо-нормативними актами, 

які будуть розглянуті далі детальніше. 

Підприємства всіх форм власності для зберігання готівкових коштів і здійснення операцій 
з ними створюють на підприємстві касу або вповноважують відповідальну особу для 

виконання таких операцій. 

Каса підприємства — це спеціально обладнане приміщення або місце, призначене 

для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових 
документів. 

У касі підприємства можуть зберігатися не тільки грошові кошти, а й цінні папери, 

грошові документи, які є бланками суворої звітності. 

Порядок приймання, зберігання, видачі та обліку грошових коштів у касі підприємств 
регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті 

України, затвердженим постановою Правління банку України від 19 лютого 2001 р. 

№ 72 з подальшими змінами та доповненнями (далі — Положення № 72). 
Відповідно до цього Положення підприємства (підприємці), які мають поточні 

рахунки в банках, зобов’язані зберігати свої грошові кошти на цих рахунках на 

договірних умовах. Розрахунки за своїми зобов’язаннями підприємства (підприємці) 

здійснюють у безготівковій і готівковій формі. 
Для виконання операцій з готівкою на підприємстві призначається матеріально 

відповідальна посадова особа — касир. Після видання наказу про призначення 

відповідального працівника на посаду касира його обов’язково під розписку 
ознайомлюють з порядком ведення касових операцій, після чого з ним укладається 

договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним 

цінностей. 

На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена посада касира, обов’язки 
останнього може виконувати бухгалтер або інший працівник відповідно до письмового 

розпорядження керівника підприємства за умови укладання з ним угоди про повну 

матеріальну відповідальність. Про це в письмовій формі обов’язково повідомляється 
банк, який здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства. 

Обов’язки касира визначені Положенням № 72 і зводяться до повної матеріальної 

відповідальності за зберігання готівки та проведення всіх операцій з нею. 

Підприємства (підприємці), як зазначалося раніше, мають право розраховуватися між 
собою та з фізичними особами як у готівковій, так і в безготівковій формах. При цьому 
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сума платежу готівкою між суб’єктами підприємницької діяльності протягом одного 

дня не повинна перевищувати 3000 грн (обмеження не поширюються на закупівлю 

окремих видів сільськогосподарської продукції).  

За необхідності підприємства отримують готівку з власних рахунків у банку в межах 
наявних на них коштів на цілі, які визначає власник рахунку під час подання до банку 

чеку, без додаткових обґрунтовуючих документів. 

Готівкові кошти, одержані підприємством з банку, використовуються для 
розрахунків зі своїм персоналом із заробітної плати, допомоги, компенсацій, витрат на 

відрядження та з інших виплат фізичним особам. Вони можуть бути використані і для 

оплати юридичними особами (підприємствами, підприємцями) одержаних товарів, 

робіт, послуг. 
Розраховуватися готівкою підприємство може не тільки за допомогою коштів, 

одержаних з каси банку, а й за рахунок готівкової виручки, яка надійшла до каси 

підприємства від операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших запасів, 

необоротних активів, а також від позареалізаційних надходжень (внески до статутного 
фонду тощо). Отримані з каси банку готівкові кошти повинні використовуватися 

підприємством за цільовим призначенням. 

Положенням № 72 регламентується касовий обіг грошових коштів, а саме: залишок їх 
у касі підприємства на кінець робочого дня; сума готівкового розрахунку одного 

підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного 

робочого дня. Ці обмеження змінюються залежно від стану грошового обігу в державі й 

утворюють ліміт залишку готівки. Ліміт залишку готівки — її граничний розмір, що 
може залишитися в касі підприємства на кінець робочого дня. 

Згідно з Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків 

України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 
19 лютого 2001 р. № 69 (далі — Інструкція № 69) зі змінами, внесеними Постановою 

Правління НБУ від 23 липня 2002 р. № 259, ліміт залишку готівки в касі для 

підприємства встановлюється банком або самостійно визначається підприємством з 

урахуванням режиму та специфіки роботи останнього, його віддаленості від установи 
банку, розміру касових оборотів, визначених строків і порядку здавання касової 

виручки. 

Ліміт каси встановлюється на весь термін дії договору за розрахунково-касового 
обслуговування, укладеного підприємством з установою банку. Підставою для 

затвердження загального ліміту каси (з урахуванням потреб відокремлених підрозділів, 

термінів і порядку здачі готівкової виручки) є складена у двох примірниках у вигляді 

додатку до договору заявка-розрахунок. Вона оформлюється на основі фактичних 
показників діяльності підприємства, наприклад за три будь-які місяці з останніх 

дванадцяти, що передують місяцю встановлення (перегляду), в яких був найбільший 

обсяг касових операцій. 
Якщо підприємство має поточні рахунки в різних установах банків, тоді воно 

самостійно визначає, в який з них подати заявку-розрахунок для встановлення 

загального ліміту каси. Після затвердження ліміту в одному з банків копії заявки-

розрахунку, завірені ним, подаються до всіх установ банків, у яких відкриті поточні 
рахунки підприємства. 

Якщо підприємство згідно з Інструкцією № 69 самостійно (без затвердження) 

розраховує ліміт каси, то воно також складає заявку-розрахунок. Усю готівку понад 
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суму встановленого ліміту підприємство має здавати для зарахування на поточний 

рахунок у порядку й у терміни, передбачені в цій заявці. 

Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим 

розрахунком за кожен робочий день способом порівняння залишку готівки в касі 
підприємства на кінець дня з установленим йому (або самостійно визначеним) лімітом, 

незалежно від того, здійснювалися в цей день касові операції (надходження, виплати) 

чи ні. 
Якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встановлено, тоді вся наявна в 

касі на кінець дня готівка вважається понадлімітною. 

Суми готівки, видані в підзвіт, але з об’єктивних причин не витрачені, повинні бути 

повернені до каси підприємства одночасно з авансовим звітом не пізніше наступного 
робочого дня після їх видачі (за відрядженнями — не пізніше трьох робочих днів після 

повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції — не пізніше 

десяти робочих днів з дня їх видачі). Якщо ця вимога не виконана, такі суми додаються 

в касі та вся сума порівнюється з лімітом. 
Понад установлений ліміт підприємства мають право зберігати в касі грошові кошти, 

призначені для виплати заробітної плати, премій, дивідендів, допомоги з тимчасової 

непрацездатності, протягом 3 робочих днів. Після цього строку неодержані грошові 
кошти здаються в банк для зарахування на поточний рахунок підприємства. 

За перевищення встановленого ліміту залишку готівкових коштів у касі підприємства 

пунктом 1 Указу Президента України “Про застосування штрафних санкцій за 

порушення готівки” від 12 червня 1995 року № 436/95 (зі змінами та доповненнями) 
передбачені фінансові санкції у вигляді штрафу в двократному розмірі суми виявлених 

понадлімітних готівкових коштів за кожний день. 

Під час здійснення готівкового обігу на підприємствах крім дотримання ліміту 
готівки діють й інші обмеження, а саме: 

― забороняється за наявності податкової заборгованості використовувати готівкову 

виручку на виплату заробітної плати, заохочень, допомог усіх видів, компенсацій; 

― видача готівки під звіт проводиться тільки за умови повного звіту за раніше 
отримані суми, а також дотримання термінів звіту за підзвітні суми і повернення 

невикористаних підзвітних сум (на відрядження — 3 робочі дні після повернення з 

відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції, заготівлю вторинної 
сировини й металобрухту — 10 робочих днів з дня видачі під звіт, на всі інші 

господарські потреби — наступний робочий день після видачі під звіт. 

Під час розрахунків готівкою між підприємствами остання з 15 квітня 2003 р. має не 

перевищувати 10 000 грн. 
За порушення передбачених правил готівкового обігу підприємство несе матеріальну 

відповідальність у розмірах, передбачених названим Указом Президента України  

Касові операції оформляються відповідними документами (табл. 1), типові 
міжвідомчі форми яких затверджені Держкомстатом України та узгоджені з НБУ й 

Мінфіном України. Ці документи повинні застосовуватися без змін усіма 

підприємствами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності.  

Таблиця 2.1. 

ДОКУМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

№  
Код 

докум

ента 

Назва первинного документа 
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1 КО-1 Прибутковий касовий ордер 

2 КО-2 Видатковий касовий ордер 

3 КО-3 
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових 

ордерів 

4 КО-3а 
Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових 

документів 

5 КО-4 Касова книга 

6 КО-5 Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей 

 

Надходження готівки до каси підприємства оформляється прибутковими касовими 

ордерами за формою № КО-1 , підписаними головним бухгалтером або вповноваженою 

на це особою та касиром. 

Особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана 

головним бухгалтером і касиром та завірена печаткою (штампом). 
Одержання готівки з власного рахунка в установі банку підприємство здійснює через 

касира або іншу вповноважену на те особу за грошовим чеком (іменним) з чекової 

книжки. 

Чекову книжку підприємство придбаває в установі банку за заявою спеціальної 

форми. 

Зберігається чекова книжка в сейфі підприємства. При виписуванні грошового чека 

жодні виправлення в ньому не допускаються. У чеку вказується цільове призначення 
готівки, а на корінці зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручено 

одержання готівки. 

На суму одержаної готівки виписується прибутковий касовий ордер і квитанція до 
нього. Квитанція додається до виписки банку з поточного рахунка та є підтвердженням 

повного оприбуткування одержаної з банку готівки. 

Видача готівки з каси провадиться за видатковими касовими ордерами типової 

форми № КО-2 .  
Видаткові касові ордери підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства 

або ними вповноваженими особами, що зафіксовано наказом по підприємству. Якщо є 

дозвільний напис керівника на документах, що додаються до видаткових касових ордерів 
(заявках, рахунках та інших), то підпис керівника на самих ордерах не обов’язковий. Гроші з 

каси завжди видаються під розписку, яка оформлюється тільки власноручно одержувачем. 

Одержувач пред’являє касиру документ, що засвідчує його особу (паспорт громадянина, 

службове посвідчення тощо). Цей документ записується в касовому ордері. 
Видача грошей у рахунок праці, допомоги з тимчасової втрати працездатності, премій 

тощо проводиться за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. У цьому 

випадку одержана сума словами не пишеться конкретною особою. На титульній сторінці 
відомості робиться дозвільний напис про видачу грошей за підписами керівника і 

головного бухгалтера. На загальну суму видачі незалежно від кількості відомостей 

складається один видатковий касовий ордер, дата та номер якого проставляється на кожній 

відомості. 
Гроші видаються тільки особі, зазначеній у видатковому документі. Видача грошей 

іншій особі здійснюється тільки за дорученням, яке оформлюється у встановленому 

порядку з посиланням на нього у видаткових документах і додається до них. Після 

закінчення термінів виплати касир повинен: 
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― у платіжній відомості навпроти прізвища осіб, котрим суми не виплачені, зробити 

запис “депоновано”; 

― скласти реєстр депонованих сум; 

― у кінці відомості зробити запис про фактично видану суму та суму, що підлягає 
депонуванню; 

― записати в касову книгу фактично виплачену суму, а на відомості проставити 

номер видаткового ордера; 
― здати депоновані суми на поточний рахунок підприємства в банку.  

Здавання готівки з каси підприємства на рахунок у банк оформляється заявою на 

внесення готівки, форма якої затверджена НБУ. Об’ява заповнюється касиром 

підприємства. Після здачі готівки касир одержує квитанцію (середня частина бланка 
об’яви). 

Прибуткові та видаткові касові ордери виписуються бухгалтерією й передаються до 

виконання безпосередньо касирові, а не через особу, що вносить або одержує гроші. 

Прибуткові та видаткові касові ордери до передання їх касирові реєструються 
бухгалтерією в Журналі реєстрації касових ордерів типової форми № КО-3, де їм 

надаються порядкові номери з початку звітного року. 

Усі факти надходження та вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій 
книзі типової форми № КО-4.  

Касова книга відкривається підприємством на звітний рік. Її аркуші повинні бути 

пронумеровані, прошиті та опечатані з прикладенням печатки. Кількість аркушів у 

касовій книзі засвідчується керівником і головним бухгалтером. Записи в ній 
проводяться у двох примірниках із застосуванням копіювального паперу, при цьому 

другий примірник є відривним і використовується як звіт касира, а перший — 

залишається в книзі. Виправлення в ній засвідчуються підписами касира та головного 
бухгалтера, немотивовані виправлення забороняються.  

Записи в касовій книзі здійснюються за кожним прибутковим і видатковим касовим 

ордером, а додані до них документи з метою запобігання повторного використання 

погашаються штампом або підписом від руки “Одержано”, “Списано” із зазначенням дати. 
Касовий звіт складається щодня (у разі виплати зарплати — за 3 дні). Касир у кінці 

дня підбиває підсумки за день, виводить залишок у касі і передає другий відривний 

примірник до бухгалтерії як звіт з усіма додатками. 
Порядок ведення касової книги зберігається і за машинної обробки інформації. 

Після одержання звіту касира бухгалтерія перевіряє його з метою правової 

обґрунтованості, арифметичної точності всіх записів та на підставі цих даних 

відображає операції в системі рахунків і регістрів обліку.  
Для ведення синтетичного обліку касових операцій можуть бути використані регістри 

бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. “Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського 
обліку” або ж інші регістри (за вибором підприємства). 

Якщо суб’єкт господарювання використовує регістри, передбачені вищеназваним 

наказом, то касові операції відображаються за кредитом рахунку 30 “Каса” в 

кореспонденції за дебетом різних рахунків у Журналі 1 і відомості 1.1  щоденно на 
підставі звіту касира. У відомості до цього Журналу відображаються обороти за 

дебетом рахунка 30 “Каса” в кореспонденції за кредитом різних рахунків. 



22 

 

Підприємство може використовувати й регістри журнально-ордерної форми. Тоді обороти 

за кредитом рахунка 30 “Каса” відображаються в журналі-ордері № 1, а за дебетом — у 

відомості до нього. 

Окрім названих, можуть використовуватися й інші регістри обліку. 
Якщо підприємство має й іноземну готівкову валюту, тоді в первинних документах 

обов’язково показується сума операції в національні валюті та в іноземній за курсом НБУ на 

день здійснення операції. Рекомендується вести окремі регістри для відображення готівкових 
операцій в іноземній валюті. Зміни валютних курсів готівки відображаються в обліку 

відповідно до П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”. 

Керівник підприємства затверджує час (але не рідше одного разу на квартал) 

проведення інвентаризації каси та призначає інвентаризаційну комісію. Комісія 
проводить покупюрну інвентаризацію готівки та інших грошових коштів, які 

зберігаються в касі. Результати інвентаризації оформлюються актом, в якому 

наводяться дані про наявність готівки та інших коштів і надлишки, нестачі (якщо вони 

мають місце), причини їх виникнення. За результатами інвентаризації керівник 
підприємства приймає рішення про оприбуткування надлишків, або списання нестач за 

рахунок матеріально відповідальної особи (касира). На підставі рішення керівника 

надлишки оприбутковуються та зараховуються в дохід підприємства за дебетом 
рахунка 30 “Каса” і кредитом субрахунка 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.  

Нестачі списуються в дебет субрахунка 947 “Нестачі і витрати від псування 

цінностей” і кредит рахунка 30 “каса”, а потім сума проводиться за дебетом субрахунка 

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків” і кредитом субрахунка 716 
“Відшкодування раніше списаних активів” . 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 
1. Що таке каса і хто несе відповідальність за збереження прийнятих цінностей? 

2. Які документи використовуються для обліку касових операцій? 

3. Як ведеться Касова книга? 

4. У яких випадках відбувається надходження та виплати коштів із каси? 
5. Що таке ліміт каси, хто його встановлює? 

ІІ. Контрольні завдання : 

  ІІІ рівень 
1. Виконати тестові завдання зі збірника задач [11] №46, 51, 156, 157, 158, 159, 

160, 161. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Загальні положення здійснення безготівкових розрахунків. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 
до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 
План вивчення теми 

1. Види банківських рахунків та операції , які здійснюються за їх допомогою.  

2. Порядок відкриття поточного рахунку в банку в національній валюті та 
валютного рахунку( поточного рахунку в іноземній валюті). 

3.  Інші рахунки в банках: порядок їх відкриття та здійснення розрахунків.  

4. Форми безготівкових розрахунків.  

5. Нормативна база для ведення обліку безготівкових розрахунків. 
Основні поняття теми: поточний рахунок, платіжне доручення., платіжна вимога, 

платіжна вимога-доручення, лімітована чекова книжка, акредитив, меморіальний ордер 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне: 

 Для зберігання грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків 

підприємства та інші суб’єкти підприємницької діяльності відкривають рахунки в 

банках. У процесі відкриття рахунків клієнтам банки керуються Інструкцією № 3 «Про 
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затвердженою 

Постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 р. № 527 (далі — Інструкція № 3). Ця 

Інструкція визначає порядок не тільки відкриття, а й переоформлення та закриття 

поточних, депозитних рахунків у національній та іноземній валюті, а також бюджетних 
рахунків у національній валюті України. 

Поточний рахунок — це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі 

банку (за вибором підприємства) для зберігання грошових коштів і проведення 
розрахунків у безготівковій формі. 

Підприємство має право відкрити не один, а необмежену кількість поточних рахунків 

за своїм вибором і згодою банків. У разі відкриття двох або більше таких рахунків у 

національній валюті підприємство зобов’язане протягом трьох робочих днів з дня 
відкриття визначити один з рахунків основним, на якому буде обліковуватися 

заборгованість, що списується (стягується) в безспірному порядку, і повідомляє його 

номер податковому органу, де воно зареєстровано як платник податків. 

Поточні рахунки в національній валюті відкриваються підприємствами, що 
здійснюють науково-дослідну, виробничу чи іншу комерційну діяльність з метою 

одержання прибутку, що володіють основними та оборотними засобами й мають 

самостійний баланс. 
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Поточні рахунки (субрахунки) можуть бути відкриті за клопотанням власника 

основного поточного рахунка філіям та іншим відокремленим підрозділам цього 

власника, які перебувають на окремому балансі. Субрахунки відкриваються за місцем 

розташування цих підрозділів. 
У разі необхідності підприємство відкриває поточний рахунок і в іноземній валюті. 

Цей рахунок відкривається в тому банку, де є поточний рахунок у національній валюті.  

Якщо такий банк не має ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій, то рахунки в 
іноземній валюті можуть відкриватися в іншому банку, який має означену ліцензію. 

Розрахунки іноземною валютою здійснюються в межах чинного законодавства України. 

Для відкриття поточних та інших рахунків підприємства подають установам банків 

такі документи: 
1) заяву встановленого зразка про відкриття рахунка. Її підписують керівник і 

головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті відсутня посада головного бухгалтера, 

то заяву підписує тільки керівник; 

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчену нотаріально 
або органом, який видав таке свідоцтво; 

3) копію рішення про створення, реорганізацію підприємства; 

4) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену 
нотаріально або органом, який реєструє; 

5) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; 

6) картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи 

установчих документів підприємства надано право розпоряджатися рахунком і право 
підпису розрахункових документів, засвідчену нотаріально або вищою організацією в 

установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки 

підприємства; 
7) копію документа про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду 

України. Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то 

бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття останнього. У разі 

ненадходження коштів з бюджету протягом року такий рахунок закривається.  
У разі відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємства в 

установу банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, 

подають такі документи: 
 заяву на відкриття поточного рахунка, підписану керівником і головним 

бухгалтером відокремленого підрозділу або особою, на яку покладено обов’язки 

ведення бухгалтерського обліку та звітності. Якщо в штаті відсутня посада особи для 

ведення бухгалтерського обліку, то заяву підписує лише керівник; 
 копію довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який 

видав відповідну довідку, чи вповноваженим працівником банку; 
 копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної 

виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну 

реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну 

реєстрацію; 
 копію належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, 

засвідчену нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ; 

 картку з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким 

згідно з чинним законодавством та відповідними документами підприємства надано 



25 

 

право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів. Зразки 

підписів і повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або керівником 

підприємства — юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ; 

 клопотання підприємства — юридичної особи — про відкриття для його підрозділу 
поточного рахунка; 

 довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; 

 копію документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила 
відокремлений підрозділ, і відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцем 

знаходження цього підрозділу), засвідчену податковим органом, нотаріально або 

вповноваженим працівником банку; 

 копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. 

Для відкриття тимчасових поточних рахунків господарським товариством з метою 

залучення коштів, що вносяться для формування статутного фонду (капіталу), подається 
заява про відкриття рахунка. 

У разі переоформлення рахунка у зв’язку з реорганізацією підприємства (злиттям, 

приєднанням, поділом тощо) до банку подаються також документи, що й під час 
створення підприємства. 

В Інструкції № 527 наведені й деякі інші особливості щодо відкриття рахунків для 

окремих суб’єктів підприємницької діяльності (дочірніх, орендних та інших 

підприємств). 
Підставою для закриття поточних рахунків можуть бути: 

 заява власника рахунка; 

 рішення органу, на який законом покладено функції з ліквідації або реорганізації 
підприємства; 

 рішення суду про ліквідацію підприємства або визнання його банкрутом;  

 інші підстави, передбачені чинним законодавством України або договором між 

банком і власником рахунка. 
Підприємства, незалежно від форм власності, всі розрахунки з іншими підприємствами 

повинні здійснювати в безготівковій формі. 

Банківські операції щодо рахунків підприємства проводяться на підставі розрахунково-
платіжних документів установленої форми. 

Найпоширенішими з них є: платіжні доручення, платіжні вимоги, платіжні вимоги-

доручення, розрахункові чеки, заяви на виставлення акредитиву, об’яви про внесення 

готівки, грошові чеки тощо. Форми цих документів затверджені НБУ. 
Об’ява про внесення готівки використовується для оформлення операцій із 

зарахування готівки на поточний рахунок підприємства (зразок 2.4). 

Як видно, об’ява складається з трьох частин: перша — власне об’ява — залишається 
в банку, друга — квитанція — повертається підприємству для підтвердження внеску, а 

третя — ордер — додається до виписки банку з поточного рахунка підприємства. 

Грошовий чек — наказ банку власника рахунка про видачу готівки з його поточного 

рахунка пред’явникові чека в сумі, зазначеній в останньому. 
Платіжне доручення — доручення (наказ) банку про перерахування з поточного 

рахунка підприємства в безготівковій формі певних сум на рахунок одержувача 

(постачальнику, підряднику, казначейству, фондам соціального страхування та ін.). 
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Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який виписується 

одержувачем (постачальником, підрядником) і подається у свій банк з метою одержання 

коштів за товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги. Таку ж мету має і вимога-

доручення, але вона надсилається платникові та після його згоди на оплату (акцепту) 
він передає її у свій банк як доручення. 

Можуть застосовуватися й інші розрахунково-платіжні документи, але за 

обов’язковим призначенням ( розрахунки в системі «клієнт-банк», інкасові доручення, 
акредитиви, платіжні вимоги). Усі вони підписуються керівником і головним 

бухгалтером і засвідчуються гербовою печаткою підприємства. 

Розрахунки в системі електронних платежів "клієнт-банк"забезпечують: 

- передачу повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за 
допомогою сертифікованих засобів захисту; 

- автоматичне ведення протоколу (та захист цього протоколу від модифікації) 

передавання розрахункових документів між банком і клієнтом як у банк, так і в 

автоматизоване робоче місце (далі — АРМ) клієнта; 
- автоматичне архівування протоколів наприкінці дня. 

Юридичною підставою для входження клієнта в систему електронних платежів 

"клієнт-банк" і оброблення його електронних документів банком є окремий договір між 
ним і банком. 

У договорі обов'язково мають бути обумовлені права, обов'язки та відповідальність 

сторін у разі виникнення спірних питань і порядок їх вирішення. 

Програмне забезпечення системи "клієнт-банк" має відповідати вимогам, які 
пред'являються до технології банківських розрахунків, і мати сертифікат (дозвіл) 

Національного банку України. 

Без згоди юридичних осіб та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності 
списання (стягнення) коштів, що знаходяться на їх рахунках у банках, не допускається, 

за винятком випадків, установлених законами України, а також за рішенням суду, 

арбітражного суду та за виконавчими написами нотаріусів. 

Розрахунковий документ на безспірне списання (стягнення) коштів оформлюється 
на бланку платіжної вимоги і подається стягувачем, державним виконавцем (далі — 

стягувач) до установи банку, що його обслуговує, за відповідною формою у трьох 

примірниках. 
Суми недоїмки до бюджету за податками, податковим кредитом, штрафи, 

нараховані державними податковими адміністраціями України, стягуються у 

безспірному порядку інкасовими дорученнями (розпорядженнями). 

Документ, за допомогою якого банк здійснює списання із поточного рахунку 
підприємства плату за розрахунково-касове обслуговування є меморіальний ордер. 

Лімітовані чекові книжки застосовуються для здійснення розрахунків у 

безотівковій формі між юридичними особами, а також фізичними та юридичними 
особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи 

та надані послуги. 

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження 

власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, 
сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів. 

Акредитив — це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого 

клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний: 
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- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи 

та надані послуги; 

- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

Для синтетичного обліку операцій на поточних рахунках у банках використовується 
активний рахунок 31 «Рахунки в банках», а точніше субрахунок 311 «Поточні рахунки в 

національній валюті» і субрахунок 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», на яких 

відображаються наявність і рух коштів, що перебувають на рахунках у банках і 
використовуються для поточних операцій. 

Наявність і надходження коштів оформляються за дебетом,  

а списання — за кредитом цих субрахунків. 

Підставою для відтворення операцій з наявності й руху грошових коштів на 
субрахунку 311 є виписка банку. У ній реєструються всі операції з надходження та 

списання коштів з поточного рахунка та показується їх залишок на початок і кінець дня. 

До виписки додаються розрахунково-платіжні документи, на підставі яких проведено 

операції. 
Форми регістрів синтетичного обліку для відображення операцій за рахунком 31 

(Журнал 1 і відомість 1.2) за структурою такі ж, як і регістри для обліку операцій з 

рахунка 30 «Каса» . 
Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання ( ІІІ рівень) 
  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Чим відрізняються безготівкові розрахунки від готівкових? 

2. Що є основою для запису операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках»? 

3. Що таке виписка банку? 
4. Які види розрахунків відносяться до безготівкових? 

5. Які нормативні документи регламентують облік операцій на поточному 

рахунку? 
6. Наведіть основні поняття та засади цих нормативних документів 

7. Що являє собою депозитний рахунок? 

8. Що необхідно для відкриття поточного рахунку в установах банку? 

9. Як ведеться облік валютних операцій? 
10. Чому дорівнює балансова вартість іноземної валюти? 

         ІІ. Контрольні завдання  

           ІІІ рівень 

1. Наведіть схеми безготівкових розрахунків за допомогою: 

А) платіжних доручень 

Б) чеків 

В) акредитивів 
Г) вимог-доручень 

2. Опишіть вище вказані документи 

3. Опишіть порядок роботи бухгалтера з випискою банку. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Загальні положення обліку дебіторської заборгованості. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Визначення та види дебіторської заборгованості.  
2. Нормативна база по веденню обліку дебіторської заборгованості. 

Основні поняття теми: безнадійна дебіторська заборгованість, дебітори,  

дебіторська заборгованість, довгострокова дебіторська заборгованість, поточна 

дебіторська заборгованість, сумнівний борг, чиста реалізаційна вартість дебіторської 

заборгованості  

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську 

заборгованість та її розкриття у фінансових звітах визначає Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Норми цього П(С)БО 
застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами 

незалежно від форми власності (крім бюджетних установ). 

Згідно з П(С)БО 10 дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих 

подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх еквівалентів або 
інших активів. Відповідно дебіторська заборгованість — це сума заборгованості 

дебіторів підприємству на певну дату. 

За терміном погашення розрізняють довгострокову та поточну дебіторську 
заборгованість. 

Поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, яка 

виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти 

місяців з дати балансу. 
Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебіторської заборгованості, 

яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти 

місяців з дати балансу. 
Дебіторська заборгованість буває забезпечена (векселями) та незабезпечена. 

Дебіторська заборгованість поділяється також на: 

 безнадійну; 

 сумнівну; 
 дійсну. 

Визначення цих видів буде подано нижче. Залежно від виникнення дебіторська 

заборгованість поділяється на: 
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 дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги; 

 векселі отримані; 

 дебіторську заборгованість за розрахунками; 

 іншу поточну дебіторську заборгованість. 
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність 

отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно 

визначена її сума.  
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, 

робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за 

продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою 
вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх 

еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така 

різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами 

(процентами) у періоді її нарахування.  
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної 

заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку 

балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної 
вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.  

Величина сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих 

дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, 

товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації 
дебіторської заборгованості.  

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних 

боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.  
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж 

сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.  

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням 

дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта 

сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, 

виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні 

звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків 
непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів 

визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи 

та коефіцієнта сумнівності відповідної групи (приклад визначення величини резерву 

сумнівних боргів наведено в додатку до цього Положення (стандарту).  
Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у 

звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.  

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з 
одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми 

нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість 

списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної 

безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних 
доходів.  

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів 

не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у 

складі інших операційних витрат.  
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Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі 

поточної дебіторської заборгованості.  

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, 
відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої 

вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.  

Терміни, що використовуються у положенні (стандарті) 10 бухгалтерського 

обліку, мають таке значення: 

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, 

щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк 

позовної давності.  
Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували 

підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.  

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на 

певну дату.  
Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, 

яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 

дванадцяти місяців з дати балансу.  
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка 

виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу.  

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує 
невпевненість її погашення боржником.  

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума поточної 

дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.  
 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 
3. Розвязати контрольні завдання ( ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Перерахуйте види дебіторської заборгованості. 

2. Наведіть основні поняття і засади П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». 

3. Розгляньте приклад визначення резерву сумнівних боргів (додаток до П(С)БО 
10) 

         ІІ. Контрольні завдання  

           ІІІ рівень 

1. Виконати тестові завдання №44,50 зі збірника задач [6]. 

2. Розв’язати задачі №10,13,16 зі збірника задач [11] стор. 47-49. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.   Загальні положення обліку інвестицій. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Визначення та види інвестицій.  
2. Нормативна база по обліку інвестицій. 

  

Основні поняття теми: фінансові інвестиції, інвестор, собівартість інвестиції, 
справедлива вартість інвестиції, амортизована собівартість фінансової інвестиції , 

ефективна ставка відсотка,  контрольні учасники, метод ефективної ставки, метод участі 

в капіталі , ринкова вартість фінансової інвестиції  

  Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Нормативні  документи 

 Закон  України „ Про бухгалтерський облік   і фінансову звітність” №996- 
ХІУ від 16.07.99р. 

 План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, 

затверджений наказом Міністерства фінансів  України № 291 від 30.11.99р. 

 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 2  „Баланс” , затверджене 

наказом  Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99р. 

 Положення  (стандарт)  бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання” , 

затверджене наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000р. 

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”, 
затверджені наказом Міністерства фінансів України №91 від 23.03.2000р. 

 Положення  (стандарт)  бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання 

підприємств”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  № 163   
від 7 липня 1999р.  

Фінансові інвестиції — це вкладення коштів чи інших активів у цінні папери 

суб’єктів господарської діяльності з метою отримання прибутку або досягнення 
соціального ефекту. Підприємства здійснюють інвестиції для ефективного 

використання тимчасово вільних коштів. 

Дослівно термін “інвестиції” перекладається з латинського “invest” як “одягати, 

вкладати”. У найбільш широкому трактуванні інвестиціями є вкладення капіталу з 
метою поступового їх збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути таким, 

щоб компенсувати інвестору вкладені кошти, винагородити його за ризик, покрити 

втрати від інфляції в наступному періоді. Таким чином, головна ціль фінансового 
інвестування — одержання в перспективі прибутку від вкладень; перетворення вільних 
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заощаджень у високоліквідні цінні папери; установлення офіційних відносин чи 

контролю над підприємством-емітентом. 

Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових інвестицій 

визначаються П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 16.04.2000 р. № 91, П(С)БО 20 “Консолідована фінансова 

звітність”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. 

№ 176 та П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 07.07.1999 р. № 163. 

Стаття 1, п. 1.2.8.1. Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 

оподаткування прибутку підприємства” дає таке визначення фінансовій інвестиції: це 

господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, 
деривативів та інших фінансових інструментів. 

Визначення терміна “фінансові інвестиції” дається також у П(С)БО 2 “Баланс” — це 

активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, 

дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Тобто 
фінансові інвестиції — це вкладення одного підприємства в цінні папери та капітал 

інших підприємств. 

Інвестор — юридична чи фізична особа, що здійснює вкладення власних, позикових 
і залучених коштів у створення та відтворення основних засобів та інших 

довгострокових активів. Отже, фінансові інвестиції визначаються як активи, що 

утримуються з метою: 

 одержання доходів (прибутку) у вигляді дивідендів, від- 
сотків; 

 набуття вигідних відносин з іншими підприємствами (взяття участі в управлінні 

їхньою діяльністю або контроль над їхньою діяльністю); 
 отримання майбутніх вигод від зростання вартості здійснених інвестицій. 

За видами фінансові інвестиції поділяються на: 

 вкладення до статутного капіталу інших підприємств, включаючи дочірні та 

залежні підприємства; 
 придбання цінних паперів інших емітентів; 

 надання позик іншим юридичним і фізичним особам; 

 переказ грошових коштів на депозити в банки. 
Таким чином, до фінансових інвестицій належать: внески до статутних фондів 

підприємств (за винятком акціонерних товариств), акції, облігації, інвестиційні й 

депозитні сертифікати, векселі й інші цінні папери. 

Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, 

мають таке значення: 

Амортизована собівартість фінансової інвестиції - собівартість фінансової 

інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка 
збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).  

Ефективна ставка відсотка - ставка відсотка, що визначається діленням суми 

річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню 

величину собівартості інвестиції (або зобов'язання) та вартості її погашення.  
Контрольні учасники - учасники спільної діяльності зі створенням юридичної 

особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю.  

Метод ефективної ставки відсотка - метод нарахування амортизації дисконту або 

премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою 
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ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок 

періоду, за який нараховується відсоток.  

Ринкова вартість фінансової інвестиції - сума, яку можна отримати від продажу 

фінансової інвестиції на активному ринку.  
Спільна діяльність - господарська діяльність зі створенням або без створення 

юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно 

до письмової угоди між ними.  
Спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно 

до угоди про ведення спільної діяльності.  

Суттєвий вплив - повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, 

господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю 
цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:  

1) володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного капіталу) 

підприємства;  

2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі 
підприємства;  

3) участь у прийнятті рішень;  

4) взаємообмін управлінським персоналом;  
5) забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.  

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському 

обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її 

придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та 
інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.  

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні 

папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за 
справедливою вартістю переданих цінних паперів.  

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, 

то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.  

Дивіденди, відсотки, роялті та рента, що підлягають отриманню за фінансовими 
інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі 

надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153.  

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання ( ІІІ рівень) 
  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне:  

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Що таке «інвестиція». 
2. У чому різниця між капітальними та фінансовими інвестиціями? 

3. Які види поточних інвестицій ви знаєте? 
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4. За якою вартістю обліковуються поточні інвестиції? 

5. Куди відносяться суми переоцінки короткострокових інвестицій? 

6. Чому підприємству вигідно вкладати кошти у поточні інвестиції? 

7. Чим відрізняються поточні інвестиції, що обліковуються на рахунках 351 та 
352? 

8. Який рахунок призначено для обліку довгострокових інвестицій? 

9. Як ведеться облік інвестицій, що надають право власності? 
10. Наведіть основні поняття і засади П(С)БО. 

ІІ. Контрольні завдання  

           ІІІ рівень 

1. Виконати тестові завдання №39, 40, 43, 44, 45, 53, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 

83, 84, 85, 90, 116, 118, 121, 153 зі збірника задач [11]. 

  

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Особливості обліку цінних паперів. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Види цінних паперів.  
2. Особливості обліку придбаних та виданих, пайових та боргових цінних паперів.  

Основні поняття теми: цінний папір, акція, облігація, портфель інвестицій 

  Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Цінний папір — це документ, який засвідчує майнове право чи відношення позики 

власника документа щодо особи, яка випустила такий документ. До цінних паперів 

згідно з Законом “Про цінні папери і фондову біржу” належать: “акції; облігації 
внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації 

підприємств; казначейські зобов’язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні 

сертифікати; векселі; приватизаційні папери” 

Основні види цінних паперів — акції, облігації, інвестиційні сертифікати, векселі, 
депозитні сертифікати і т. д. Інвестиційні цінні папери поділяють на пайові, боргові та 

похідні. 

Акція — це пайовий цінний папір, який закріплює права його власника на 
одержання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів і на участь в 

управлінні цим товариством. Акція — безстроковий документ і існує стільки, скільки 

існує акціонерне товариство. Акція — це свідчення про внесок до статутного капіталу. 
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Мета інвестора, що купує, — отримати дохід і брати участь в управлінні акціонерним 

товариством (пропорційно купленим акціям). 

Власники акцій одержують дохід у вигляді дивідендів, які нараховуються власникам 

акцій із чистого прибутку після сплати всіх боргів і відрахувань. Акції бувають іменні 

та на пред’явника. Якщо придбаваються іменні акції, то ім’я їх власника обов’язково 

заноситься до книги реєстрації (реєстру), який веде або сам емітент, або реєстратор 

(депозитор). Якщо акції не іменні, то вони не реєструються і достатньо фактичного 
володіння ними для того, щоб її власник підтвердив, що саме він є акціонером даного 

товариства. Акція на пред’явника може випускатися як у документальній (паперовій), 

так і в електронній формі. Вона повинна бути обов’язково оплачена її власником. 

Залежно від фіксованості доходу та участі в управлінні розрізняють звичайні 

(прості) і привілейовані акції. 

Звичайна акція засвідчує: а) право власника на участь в управлінні справами 

акціонерного товариства; б) право на одержання дивідендів, причому не гарантованих і 

не фіксованих; в) право на певну частину майна, яке залишається після ліквідації 
акціонерного товариства. 

Привілейована акція засвідчує: а) право власника на одержання дивідендів з 

фіксованим відсотком, який виплачується незалежно від результатів діяльності 
акціонерного товариства; б) переважне право власника на першочергове одержання 

дивідендів і на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства під час 

його ліквідації (якщо це передбачено умовами випуску акцій). 

Облігація — це борговий цінний папір, що визначає боргові відносини між 
власником облігації та емітентом і підтверджує зобов’язання емітента повернути 

власникові облігації її номінальну вартість у погоджений термін, а також виплачувати 

визначений відсоток (винагороду). Відносини між вказаними особами трактуються як 
позика. 

Облігація засвідчує таке: а) право на одержання у фіксований термін її номінальної 

вартості або іншого майнового еквівалента; б) право на одержання фіксованого відсотка 

від номінальної вартості облігації. 
Акція та облігація належать до різних видів цінних паперів. Акція — це право на 

власність, а облігація — право на позику. Власник акції бере участь в управлінні 

(маються на увазі не привілейовані, а звичайні акції), а власник облігації такого права 
не має. Власнику облігацій гарантовано стабільний дохід (у вигляді твердої відсоткової 

винагороди), у той час як дивіденди можуть бути як великими, так і малими, або певний 

час взагалі не виплачуватися. Акції пов’язані з підвищеним ризиком, хоч, з іншого боку, 

обіцяють і більший прибуток. Вища надійність облігації супроводжується нижчим 
відсотком під час виплати з неї. 

Сукупність різних цінних паперів, якими володіють інвестори, називається 

портфелем інвестицій. 
В Україні можуть випускатися й обертатися на ринку такі види цінних паперів: 

1)акції; 

2)облігації внутрішніх державних і місцевих позик; 

3)облігації підприємств; 
4)казначейські зобов'язання держави; 

5)ощадні сертифікати - це письмове свідоцтво банку-емітента про депонування 

грошових коштів, яке засвідчує право вкладника чи його правонаступника на 

одержання після закінчення встановленого терміну суми депозиту і процентів за ним. 
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6)векселі - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання 

векселедавця (боржника) сплатити після настання строку платежу певну суму 

грошей власнику векселя (векселетримачу). 

7)приватизаційні папери; 
8)національні лотереї. 

Також можуть знаходитися в обігу похідні цінних паперів (форвардні та ф'ючерсні 

контракти, опціони тощо), цінні папери іноземних інвесторів, які допущені до обігу на 

території України. Випуском цінних паперів займається емітент - юридична особа, яка 

від свого імені продає цінні папери і виконує обов'язки, що випливають з умов їх 
випуску. Емітент повинен виконувати всі зобов'язання, що виникають у зв'язку з 

випуском цінних паперів, в строки і в порядку, які передбачені ЗУ «Про цінні папери та 

фондову біржу» та іншими нормативними документами. 
Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання ( ІІІ рівень) 
  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Дайте визначення «цінний папір». 

2. Що таке акція, її види. 

3. Що таке облігація? 
4. Які права має власник сертифіката. 

5. На яких рахунках ведеться облік векселів придбаних та векселів отриманих.  

         ІІ. Контрольні завдання  

           ІІІ рівень 

1. Виконати задачі за варіантами 

І варіант - №1 (стор. 51), №3 (стор. 53), №5 (стор. 63) зі збірника задач [11]. 

ІІ варіант - №1 (стор. 53), №6 (стор. 52), №12 (стор. 65) зі збірника задач [11]. 

 
 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Загальні положення по обліку зобов’язань.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 
питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 
студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1.  Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.  
2. Анулювання зобов’язань.  
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3. Нормативна база по обліку зобов’язань. 

Основні поняття теми: зобов’язання, довгострокові зобов’язання, поточні 

зобовязання, забезпечення, непередбачене зобов’язання, доходи майбутніх періодів.  

 Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Зобов’язання — це джерела залучених коштів підприємства, які, крім власного 

капіталу, формують пасив балансу. Згідно стандарту 2 «Баланс» зобов’язання — 

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», 
яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000 за № 20. 

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 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, перед 
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 
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господарських операцій з виникнення і погашення кредиторської заборгованості, не 

допускаючи прострочок у платежах і уникаючи штрафних санкцій. 

Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського 

обліку, мають таке значення:  

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату 

балансу.  

Непередбачене зобов'язання - це:  
1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого 

буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше 

невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або  

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, 
оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати 

ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не 

можна достовірно визначити.  

Обтяжливий контракт - контракт, витрати (яких не можна уникнути) на 
виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту.  

Сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, 

як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності 
підприємства.  

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням 

суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення 

зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства. 
Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в 

балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов 

та виду зобов'язання.  
Поточні зобов'язання включають:  

 короткострокові кредити банків;  

 поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;  

 короткострокові векселі видані;  
 кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;  

 поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за 

розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за 
розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з 

учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків;  

 інші поточні зобов'язання.  

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.  
Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних 

витрат на:  

– виплату відпусток працівникам;  
– додаткове пенсійне забезпечення;  

– виконання гарантійних зобов'язань;  

– реструктуризацію;  

– виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.  
Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ рівень) 

3. Розв’язати  контрольні завдання (ІІІ рівень) 
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  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Назвіть види зобов’язань. 

2. Що таке сума погашення? 

3. Які рахунки призначені для обліку зобов’язань? 
4. Що включають в себе поточні зобов’язання? 

5. Наведіть основні поняття і засади П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

6. Як поділяються зобов’язання для цілей бух. обліку? 
7. Як визначаються зобов’язання в П(С)БО 2. 

І. Контрольні завдання : 

  ІІІ рівень 

1. Виконати тестові завдання №161, 89, 88, 87, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 75, 74, 68, 66, 

65, 63, 64 зі збірника задач [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Загальні положення по обліку необоротних активів.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Поняття та визначення необоротних активів. 

2.  Оцінка та класифікація основних засобів.  

3. Поняття нематеріальних активів, їх види.  
4. Документальне оформлення та аналітичний облік об’єктів необоротних активів.  

5.  Поняття капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та 

довгострокової дебіторської заборгованості як елементів необоротних активів.  

6.  Нормативна база для ведення обліку необоротних активів. 
Основні поняття теми: основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні 

матеріальні активи, капітальні інвестиції, інвентарний номер, інвентарна картка, 

дослідження і розробка нематеріальних активів, необоротні активи.  

 Форма контролю 
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Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

 Нормативні документи: 

- Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 
- План рахунків бухгалтерського обліку , затверджений Наказом 

Міністерством Фінансів України 30.11.99 №291 

- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» затверджений 31.03.99 №87 
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух коштів» 

31.03.99 №87 

- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №6 «Виправлення  помилок” 

і змін у фінансовій звітності» 28.05.99 №137 
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби» 

27.02.2000 №92  

- Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 
матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків від 11.08.94 №69   

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку від 24.05.95 №88 

- Наказ Міністерства статистики України про твердження типових форм 
первинного обліку №352 від 29.12.95 

- Інструкція про порядок визначення розмірів збитку від розкрадань, нестачі, 

знищення матеріальних цінностей від 22.10.96 №116 
- Наказ міністерства фінансів України . Методичні рекомендації по 

бухгалтерському обліку основних засобів. № 561 від 30 вересня 2003р.  

Необоротними є активи, що тривалий час утримуються підприємством  з певною 

метою. До них належать основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та 
нематеріальні активи, а також капітальні інвестиції,довгострокові фінансові інвестиції 

та довгострокова дебіторська заборгованість. 

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, 
яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 

дванадцяти місяців з дати балансу(порядок визнання та обліку був розглянутий раніше).  

Довгострокові фінансові інвестиції — це активи, які утримуються підприємством 

з метою збільшення прибутку на протязі періоду більше одного року, тобто це 
вкладення коштів чи інших активів у цінні папери суб’єктів господарської діяльності з 

метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. 

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із 
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 1998 року № 1706, та рішення Урядового комітету економічного 

розвитку від 3 березня 2000 року № 2/3 було затверджено наказом Міністерства 

фінансів України №92 від 27.04.2000 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 
«Основні засоби» (далі — Положення (стандарт) 7). 

Положення (стандарт) 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші 

необоротні матеріальні активи Для цілей бухгалтерського обліку необоротні активи 
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класифікуються за такими групами:  

      1.Основні засоби: 

1.1. Земельні ділянки. 

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель. 
1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої. 

1.4. Машини та обладнання. 

1.5. Транспортні засоби. 
1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 

1.7. Робоча і продуктивна худоба. 

1.8. Багаторічні насадження. 

1.9. Інші основні засоби. 
       2. Інші необоротні матеріальні активи: 

2.1. Бібліотечні фонди. 

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи. 

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди. 
2.4. Природні ресурси. 

2.5. Інвентарна тара. 

2.6. Предмети прокату. 
          2.7. Інші необоротні матеріальні активи.  

Підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до 

складу малоцінних необоротних матеріальних активів. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 
основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 

здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних, соціальних і 
культурно-побутових функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких більше року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Для цілей 

бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за певними групами і цим 

групам, за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим Міністерством фінансів 

України від 30.11.99 р. № 291, встановлені відповідні коди (шифри). 

Бухгалтерський облік основних засобів організовується на основі детальної типової 
класифікації основних засобів і їх різновидів, що затверджена наказом Державного 

комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. № 507. 

Відповідно до типової класифікації основні засоби групуються за галузями 

економічної діяльності, а також, виходячи з їх виробничого призначення та характеру 
здійснюваних функцій, за видами (групами та підгрупами). 

Залежно від характеру участі основних засобів у процесі діяльності вони поділяються 

на виробничі й невиробничі. 
До виробничих основних засобів належать: виробничі будівлі та споруди, 

передавальні пристрої, силові машини й устаткування, робочі машини та устаткування, 

транспортні засоби, обчислювальна техніка та інше. 

До складу невиробничих основних засобів включаються: житлові будинки, будинки 
готелів, гуртожитків, бань, санпропускників, клубів, будинків культури, лікарень тощо.  

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за їхнього первісною 

вартістю.  
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Облік основних засобів організується, як правило, централізовано в бухгалтерії 

підприємства. 

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт. Це завершений 

пристрій з усіма пристосуваннями й приладами до нього або окремий конструктивно 
відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, чи 

відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різного 

призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, 
керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої 

функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. 

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк 

корисного використання (експлуатації), то кожна з них може визнаватися в 
бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів. 

Інвентарні номери в обов’язковому порядку вказуються в первинних документах (акт 

приймання-передачі, акт про ліквідацію тощо), які є основою для обліку руху об’єктів 

основних засобів. 
Інвентарний номер, присвоєний кожному об’єкту, повинен бути позначений на 

ньому через прикріплення металічного жетона чи нанесений фарбою або яким-небудь 

іншим способом. Винятком є такі основні фонди, як багаторічні насадження, капітальні 
витрати на покращення земель тощо. 

Присвоєний об’єкту основних засобів інвентарний номер зберігається за ним, як 

правило, на весь період його знаходження на даному підприємстві. 

Інвентарні номери вибулих (реалізованих, ліквідованих за зносом, безоплатно і з 
інших причин) об’єктів не можуть присвоюватися іншим, що заново надходять на 

підприємство. 

Аналітичний пооб’єктний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках 
типових форм, затверджених Міністерством статистики України. 

Інвентарна картка відкривається на кожний інвентарний об’єкт. Якщо останній 

включає окремі пристосування й пристрої як єдине ціле з ним, то в цій картці 

наводиться перелік таких частин. 
Інвентарні картки (індивідуальні та групові) складаються в одному екземплярі та 

зберігаються в бухгалтерії підприємства. 

За автоматизованої форми обліку основних засобів з використанням електронних 
машин картки обліку основних засобів типової форми не ведуться. Звітність про рух 

основних засобів заповняються за даними відповідних машинограм. 

Якщо первинним є матеріальний компонент, то об’єкт слід обліковувати в складі 

матеріальних активів (основних чи інших). 
Розрізняють наступні види вартості основних засобів: 

- первісна; 

- переоцінена; 

- ліквідаційна; 

- залишкова. 

(далі — основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.  

Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями 

та іншими юридичними особами (далі — підприємства) усіх форм власності (крім 

бюджетних установ). 
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Положення (стандарт) 7 не поширюється на відтворювані природні ресурси та 

операції з основними засобами, особливості обліку яких визначаються іншими 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва 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). 

Об'єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і 

приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що 

призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс 

конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх 
обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, 

унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну 

роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. 

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк 
корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в 

бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.  

Група основних засобів — сукупність однотипних за технічними 

характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних 
матеріальних активів. 

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що 

підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та 

вартість його може бути достовірно визначена. 

Основні засоби можна згрупувати за наступними ознаками: 

- за галузевою ознакою; 
- за функціональним призначенням; 

- за використанням; 

- за ознакою належності. 

За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, 

сільськогосподарські, будівельні, транспортні, зв'язку. 

Наявність тих або інших засобів на конкретному підприємстві пов'язана із 

напрямком його діяльності, а також і з роботою допоміжних і обслуговуючих 

виробництв. 
За функціональним призначенням основні засоби поділяються на виробничі 

та невиробничі. 

Виробничими є ті основні засоби, які приймають безпосередньо участь у процесі 
виробництва і пов'язані із створенням конкретного продукту, виконанням робіт та 

наданням послуг. Вони представлені будівлями, спорудами, машинами, станками, ус-

таткуванням та ін. 

Основні засоби, які не приймають безпосередньо участі у процесі виробництва, 
робота яких спрямована на забезпечення соціальних і культурно-побутових потреб 

працівників підприємства, називаються невиробничими. Невиробничі основні засоби 

представлені будинками культури, спортивними комплексами, дитячими дошкільними 
закладами, пральнями, лазнями, перукарнями та ін., які є власністю підприємства і 

використовуються у невиробничій сфері. 
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За використанням основні засоби поділяються на діючі та недіючі. 

Діючими є основні засоби, які приймають участь у роботі підприємства на даний 

час. 

Недіючими, в свою чергу, є основні засоби, які не використовуються в даний 
період в господарській діяльності у зв'язку із тимчасовою консервацією або 

очікуванням часу введення їх в експлуатацію. 

За ознакою належності основні засоби поділяються на власні та орендовані. 
Власні основні засоби являються безпосередньо власністю підприємства і мають 

джерело свого утворення (внесок засновника до Статутного капіталу, заборгованість 

перед постачальниками, цільове фінансування і цільові надходження та ін.). 

Основні засоби, які використовуються на підприємстві, але не є його власністю, 
називаються орендованими. Треба зауважити, що з метою виключення можливості 

подвійного обліку одних і тих же засобів, у орендодавця орендовані основні засоби 

обліковуються на балансовому, а у орендаря на позабалансовому рахунку. 

Первісна вартість — історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі 

грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), 
витрачених для придбання (створення) необоротних активів.  

Переоцінена вартість — вартість необоротних активів після їх переоцінки. 

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 

очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку 

їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з 

продажем (ліквідацією). 
Залишкова вартість визначається як різниця між первісною (переоціненою) 

вартістю основних засобів і сумою їх зносу. Залишкова вартість основних засобів, 

поряд із первісною, знаходить своє відображення у балансі підприємства. Натомість у 
валюту (підсумок) балансу включається лише їх залишкова вартість. Залишкова 

вартість об'єктів постійно зменшується внаслідок їх зносу. 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. 
Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, 

може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) 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». 

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); 
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 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). 

Планом рахунків для відображення в обліку нематеріальних активів призначений 

активний рахунок 12 «Нематеріальні активи». 
За дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи» відображається придбання або 

отримання в результаті розробки нематеріальних активів, які обліковуються за 

первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом — вибуття внаслідок 

продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі 
економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.  

Для обліку нематеріальних активів за їх групами до рахунка 12 «Нематеріальні активи» 

передбачені такі субрахунки: 
121 «Права користування природними ресурсами» 

122 «Права користування майном» 

123 «Права на знаки для товарів і послуг» 

124 «Права на об’єкти промислової власності» 
125 «Авторські та суміжні з ними права» 

126 «Гудвіл» 

127 «Інші нематеріальні активи» 
Первісна вартість нематеріальних активів обчислюється за собівартістю їх 

придбання чи створення і складається з: 

 ціни (вартості) придбання; 

 мита; 
 непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню; 

 інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням активу та доведенням до 

стану, у якому він придатний для використання за призначенням. 
Справедлива вартість нематеріального активу — це сума, за якою актив може 

бути обмінений чи отриманий в операції між незалежними, обізнаними та 

зацікавленими сторонами. 

Якщо нематеріальний актив був безкоштовно отриманий підприємством, то його 
собівартість дорівнює справедливій ринковій вартості на дату прийняття його на 

баланс. 

Група нематеріальних активів — сукупність однотипних за призначенням та 
умовами використання нематеріальних активів. 

Дослідження — заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним 

уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань. 

Розробка — застосування підприємством результатів досліджень та інших знань 
для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, 

продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи 

використання. 
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Треба зазначити, що основні засоби і нематеріальні активи при надходжені на 

підприємство обліковуються в порядку капітальних інвестицій, облік яких 

безпосередньо ведуть на рахунку 15 "Капітальні інвестиції". При зарахуванні об'єкта до 

складу основних засобів або нематеріальних активів здійснюються записи по дебету 
рахунку 10 "Основні засоби" або 12 "Нематеріальні активи" та кредиту рахунку 15 

"Капітальні інвестиції". 

Наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995 р. "Про 
затвердження типових форм первинного обліку" затверджено і введено в дію з 

1.01.1996 р. типові форми первинної облікової документації з обліку наявності на 

підприємстві і руху основних засобів: 

03-1 "Акт приймайня-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"; 
03-2"Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих 

об'єктів"; 

03-3 "Акт списання основних засобів"; 

03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів"; 
03-5 "Акт N   про установку, пуск та демонтаж будівельної машини"; 

03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; 

03-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів"; 
03-8 "Картка обліку руху основних засобів"; 

03-9 "Інвентарний список основних засобів". 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 
2. Дати відповіді на запитання (  ІІ таІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. За яких умов об’єкт основних засобів визнається активом? 

2. Які бухгалтерські рахунки передбачені для відображення основних засобів? 
3. Чи всі основні засоби є об’єктом амортизації. 

4. Що розуміють під капітальною інвестицією? 

5. Що таке основні засоби та нематеріальні активи? 
6. Якими законодавчими та нормативними документами необхідно керуватися при 

організації обліку основних засобів? 

7. Як класифікують основні засоби? 

8. За якою вартістю зараховується на баланс нематеріальний актив? 
9. В яких випадках актив визнається нематеріальним? 

10. Які об’єкти належать до нематеріальних активів? 

11. Які є методи нарахування амортизації нематеріальних активів? 
12. За якими групами ведеться облік нематеріальних активів? 

 

ІІІ рівень 

1. Які П(С)БО регламентують облік усіх необоротних активів? 
2. Наведіть основні поняття і терміни 

 П(С)БО 7 «Основні засоби» 

 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» 

 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Податковий облік основних засобів.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Групи основних засобів.  
2. Балансова вартість об’єктів та груп  основних засобів та порядок її зміни у 

податковому обліку.  

3. Порядок віднесення витрат на поліпшення основних засобів на протязі року.  
4.  Податковий облік груп основних засобів.  

5. Амортизація у податковому обліку. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" №334/94-

ВР від 28.12.1994 р. (із змінами та доповненнями) передбачено з метою нарахування 

амортизації для визначення в подальшому оподатковуваного прибутку підприємства, 

основні фонди підлягають розподілу за такими групами: 

група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, 

в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), 

вартість капітального покращення землі; 
група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього, меблі, 

побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше 

конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;* 

* Слова «включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для 

автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони і 

рації» виключені. 

група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 і 4. 
група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної 

обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або 

друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі сотові), 

мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоційнних товарів (предметів).  
До групи 4 включають відповідні основні фонди, придбані (виготовлені) після 1 січня 

2003 р. (а також витрати на їх покращення). 

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з 

груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (в 
розрахунку на календарний квартал): 

- група 1 — з 1.01.04 — 2 відсотка; 

- група 2 — з 1.01.04 — 10 відсотків; 
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- група 3 — з 1.01.04 — 6 відсотків; 

- група 4 — 15 відсотків. 

Увага! Враховуючи зміни, які періодично відбуваються у законодавств 

класифікація основних засобів з метою оподаткування у майбутньому може 

змінюватися! 

Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду 

розраховується за формулою: 

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де 

Б(а) — балансова вартість групи на початок звітного періоду; 

Б(а-1) — балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному; 

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення 
капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних 

фондів протягом періоду, що передував звітному; 

В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що 
передував звітному; 

А(а-1) — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував 

звітному. 

Треба зауважити, що і річна норма і сума амортизації основних засобів не є в 
чотири рази більшою, аніж квартальна. 

Так, враховуючи, що вищезгадане придбане підприємством виробниче 

обладнання відноситься до третьої групи основних засобів (згідно податкового 
законодавства), норма його амортизації від балансової вартості обладнання на початок 

звітного (податкового) періоду (в розрахунку на календарний квартал) складає — 6%. 

На перший погляд річна норма амортизації є у 4 рази більшою, аніж квартальна і 

складає 6% * 4 = 24%. Виходячи із цього річна сума амортизації обладнання буде 81000 
грн. х 24% = 19440 грн. Проте треба зауважити, що даний розрахунок не є правильним. 

Правильним же буде наступний порядок розрахунку амортизації обладнання 

за рік: 

1-й квартал: 81000грн. х 6% = 4860 грн. (76140 грн.). 

 2-й квартал: 76140 грн. х 6% = 4568 грн. (71572 грн.). 

 3-й квартал: 71572 грн. х 6% = 4294 грн. (67278 грн.). 

 4-й квартал: 67278 грн. х 6% = 4037 грн. (63241 грн.). 

Виходячи із даного розрахунку річна сума амортизації обладнання складе: 4860 

грн. + 4568 грн. + 4294 грн. + 4037 грн. = 17759 грн.  

Як видно із зазначеного,  різниця при нарахуванні амортизації складе 19440 грн. – 
17759 грн. = 1681 грн. 

Нормами податкової амортизації згідно з Податковим кодексом України 

виступають норми, розраховані виходячи з мінімально допустимих строків корисного 
використання об'єктів основних засобів . 

Норми амортизації слід поділити на три періоди: 

 - норми амортизації для основних засобів придбаних до 01.01.2004 р.: група 1 – 

1,25%; група 2 – 6,25%; група 3 – 3,75%. 
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 - норми амортизації для основних засобів придбаних після 01.01.2004 р. група 1 – 

2%; група 2 – 10%; група 3 – 6%; 4 група 4 – 15%[1]. 

 - норми амортизації для основних засобів придбаних після 01.04.2011 р. 

передбачають розподіл основних засобів підприємства на 16 груп. 
Особливості переходу платників податку на прибуток на нові правила 

податкової амортизації: платники податку станом на 01.04.11 р. повинні провести 

інвентаризацію основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів 
і визначити їхній перелік за групами– передбачає розподіл основних засобів 

підприємства на 16 груп, а нематеріальних активів – на 6 груп (табл.1).  

Таблиця 9.1. 

Класифікація    груп   основних   засобів   та   інших необоротних   активів   і   
мінімально   допустимих   строків   їх  амортизації 

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 присторої 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), 

комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерел 

безперебійного живлення та засоби їх підключення до 
телекомунікаційних мереж, телефони, 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 
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Податковий Кодекс константує, що вартість, яку амортизують, за кожним 

об’єктом основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів потрібно 

визначити як первісну (переоцінену) з урахуванням капіталізованих витрат на 

модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а також 
суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання 

чинності рядок. При цьому до переоціненої вартості основних засобів не включають 

суму їхньої дооцінки, проведеної після 01.01.10 р. Виключення з переоціненої вартості 
тільки таких дооцінок підтверджує, що суми до оцінок більш ранніх періодів (проведені 

до 01.01.10 р.) потрапляють до амортизованої вартості основних засобів для 

нарахування податкової амортизації. 

За пп. 14.1.19 Кодекса вартість основних засобів, інших необоротних та 

нематеріальних активів, яку амортизують, визначають як первісну або переоцінену 

вартість основних засобів, інших  необоротних та нематеріальних активів за 

вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості. 

Це й  забезпечить підґрунтя для подальшого пооб’єктного нарахування 
податкової амортизації за правилами, передбаченими Кодексу.  

Амортизовану в податковому обліку вартість основних засобів розраховують за 

даними бухгалтерського обліку. Якщо ж складеться ситуація: загальна вартість усіх 
груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку виявиться меншою, ніж 

загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на 01.04.11 

р., тоді тимчасову податкову різницю, яка виникає в результаті такого порівняння, 

амортизують у податковому обліку як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного 
методу протягом трьох років. У протилежному випадку – якщо загальна вартість усіх 

груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, ніж загальна вартість 

усіх груп основних фондів за даними податкового обліку – різницю, яка виникає 
амортизують на загальних підставах. Згадане перевищення  - не що інше, як частина 

амортизованої вартості основних засобів, проінвентаризованих на 01.04.11 р., котрі 

будуть пооб'єктно амортизуватися в податковому обліку в порядку й за методами, 

передбаченими ст.ст. 145 та 146 Кодексу [3].  

Таблиця 9.2 

Класифікація нематеріальних активів 

Групи   Строк дії права користування 

група 1 – права 

користування   природними ресурсами  

 відповідно до правовстановлюючого 

документа 

група 2 – права користування майном   відповідно до правовстановлюючого 

документа 

група 3  – права на комерційні 

позначення 

 відповідно до правовстановлюючого 

документа 

група 4 – права на об’єкти промислової  

 власності  

 відповідно до правовстановлюючого 

документа,  але не менш як 5 років 

група 5 – авторське право та суміжні з  відповідно до правовстановлюючого 
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ним права  документа,  але не менш як 2 роки  

 група 6 – інші нематеріальні активи   відповідно до правовстановлюючого 

документа 

 Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за 

методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової 

звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання 
економічних вигод від його використання. При цьому, нарахування амортизації за 

новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про 

зміну методу амортизації (пп. 145.1.9 п. 145.1 ст. 145 ПКУ). 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати контрольні  завдання (ІІІ рівень)  
  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 
1. За якими групами класифікуються основні засоби для цілей податкового 

обліку до 01.04.2011 та після? 

2. За якою формулою розраховується балансова вартість групи основних фондів? 
3. Як змінюється балансова вартість груп ОФ з нарахуванням амортизації 

податковим методом та податкової амортизації згідно Податкового кодексу 

України? 

4. У чому відмінність в обліку групи 1 основних фондів та інших груп  при 
нарахуванняі амортизації на об’єкти придбані до 01.04.2011 року 

5. Який нормативний документ регламентував податковий облік ОФ до 

01.04.2011 року? 
6. Який документ регламентує нарахування податкової амортизації основних 

засобів?  

ІІ. Контрольні питання : 

  ІІІ рівень 
1. Виконати задачі за варіантами зі збірника задач А.П.Шот «Фінансовий облік» тема 

«Облік основних засобів». 
І – варіант – задача №33 (стор. 14) 

ІІ – варіант – задача №34 (стор. 14) 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Облік оренди необоротних активів.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Поняття оренди.  
2. Види оренди.  

3. Об’єкти та суб’єкти орендних відносин.  

4. Відображення орендних  операцій в обліку та звітності орендаря та 
орендодавця. 

Основні терміни і поняття: оренда, операційна оренда, фінансова оренда , мінімальні 

орендні платежі . 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду 

необоротних активів і її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 14 

“Оренда”. 
П(С)БО 14 не поширюється на такі операції: 

 орендні угоди, пов’язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за 

винятком оренди земельних ділянок); 
 угоди щодо використання авторських і суміжних прав; 

 угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів. 

Підприємство, що взяло будь-яке майно в оренду, вважається орендарем, а той, хто 

надав це майно, — орендодавцем. У ролі сторін таких відносин можуть виступати як 
юридичні, так і фізичні особи. 

Оренда — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним 

активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. 
Означені відносини регулюються договором оренди. У ньому обговорюються склад і 

вартість переданих в оренду об’єктів основних засобів, розмір орендної плати, 

тривалість оренди, обов’язки сторін з виконання договірних умов.  

Виходячи з умов, на яких орендарю передається орендодавцем у користування 
власність, оренда поділяється на операційну й фінансову.  

Операційна оренда — це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що 

передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що 

не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких 
основних засобів їхньому власнику після закінчення строку орендної угоди. При цьому 

право власності на орендовані засоби залишається в орендодавця протягом усього 

строку дії договору оренди. 
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Прийняті в операційну оренду основні засоби зараховуються на позабалансовий 

рахунок 01 “Орендовані необоротні активи” за вартістю, що зазначається в договорі.  

Регістрами аналітичного обліку таких основних засобів є копія інвентарної картки 

об’єкта або витяг з інвентарної книги, що повинні бути додані бухгалтерією 
орендодавця до акта приймання-передачі орендованих об’єктів. Ці картки (витяги) 

зберігаються бухгалтерією орендаря окремо. 

Прийняті в операційну оренду основні засоби обліковуються в орендаря за 
інвентарними номерами орендодавця. 

Нарахування амортизації об’єкта розглядуваної оренди здійснюється орендодавцем. 

Належна за користування першим плата в орендаря визнається іншими операційними 

витратами відповідного звітного періоду. 
Витрати орендаря на поліпшення такого об’єкта відображаються орендарем як 

капітальні інвестиції у створення інших необоротних активів, які обліковуються на 

субрахунку 117 “Інші необоротні матеріальні активи” (із заведенням окремої 

інвентарної картки) і щодо них нараховується знос прямолінійним або виробничим 
методом. 

На підставі документів, що засвідчують повернення об’єкта орендодавцю, 

бухгалтерія орендаря списує його з позабалансового рахунка 01 “Орендовані 
необоротні активи” та вилучає з картотеки відповідну інвентарну картку (витяг) і 

зберігає разом з актом приймання-передачі. 

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків і вигод, 

пов’язаних із правом користування та володіння активом. 
Оренда, відповідно до П(С)БО 14 “Оренда”, вважається фінансовою за наявності хоч 

би однієї з наведених нижче ознак: 

1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку 
оренди; 

2) орендар має можливість і намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його 

справедливу вартість на дату придбання; 

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання 
(експлуатації) об’єкта оренди; 

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди 

дорівнює або перевищує справедливу вартість  
об’єкта оренди. 

Мінімальні орендні платежі — платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом 

строку оренди (за вирахуванням вартості податків, що мають бути сплачені 

орендодавцем, і непередбаченої орендної плати), збільшені на суму його гарантованої 
ліквідаційної вартості. 

Гарантованою ліквідаційною вартістю є: 

1) для орендаря — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати 
орендарем або пов’язаною з ним стороною; 

2) для орендодавця — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати 

орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом 

відповідати за гарантію. 
Орендар відображає в обліку одержаний у фінансову оренду об’єкт бухгалтерським 

записом: 

Д-т 10 “Основні засоби” 
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К-т 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” — за найменшою на початок строку 

оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми 

мінімальних орендних платежів. 

Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду 
об’єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і 

негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу (доходу від 

реалізації необоротних активів). 
    Приклад оренди, яка не передбачає права викупу устаткування, розглянуто у 

практичні йроботі № 9 

Якщо після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить 

орендарю, то проводяться відповідні розрахунки теперішньої вартості мінімальних 
орендних платежів орендаря, загальної суми фінансових витрат, фінансових втрат у 

складі орендних платежів у орендаря та визначення сум фінансового доходу та її 

розподіл між відповідними звітними періодами, розрахунки фінансового доходу у 

складі орендних платежів у орендодавця ( див. додаток до П(С)БО 14 «Оренда»,  
Подібні розрахунки представлені у розрахунковій самостійній роботі № 2. 

Основні бухгалтерські проведення з фінансової оренди наведені в табл.10.1. 

Фінансова оренда (лізинг) 

№
  

Зміст операції 

Кореспонденція 
рахунків 

Д-т К-т 

А. У орендодавця 

1 Списано з балансу знос переданих в оренду основних засобів 131  10  

2 Списується залишкова вартість 972  10  

3 
Відображається заборгованість за основні засоби, передані в 
оренду в сумі залишкової вартості 

161 742  

4 
Відображено щомісячну суму, що підлягає відшкодуванню 
частини вартості амортизованого об’єкта фінансової оренди 

377 161 

5 Нараховано платіж як винагороду за передане майно в оренду 373  732 

6 
Отримано кошти в погашення залишкової вартості об’єкта 
фінансової оренди 

311  377  

7 Отримано винагороду 311  373 

8 Визначено фінансовий результат:   

 а) у частині передачі об’єкта 793  

742  

972  

793  
 б) у частині одержаного доходу (винагороди) 732  793  

Б. У орендаря 

1 Отримано у фінансову оренду основний засіб 10  531  

3 Відображено суму винагороди орендодавцю 23  685  
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4 
Нараховано щомісячну суму частини вартості об’єкта фі-

нансової оренди 
531  61  

5 Погашено заборгованість із винагороди 685  311  

6 Те ж з орендної плати 61  311  

  Наприклад 

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з 

підприємством-орендарем на таких умовах; 
Строк оренди –  3 роки, починаючи з 2 січня 2008 року. 

Орендна ставка відсотка становить 24 % річних; 

Мінімальні орендні платежі  дорівнюють 300000  грн. (50000 х 6) сплачуються 

один раз на півроку (2 січня і 1 липня); 
Після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить 

орендарю.  

Розв’язок 

1. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВА) орендаря 
розраховується за формулою 

                   ТВА = А х [ 1 + ( 1 - 
1)1(

1
 nі

)  : і], де  

 А – сума мінімального орендного платежу, що сплачується регулярно (ануїтету); 
 n – кількість періодів, за які сплачується орендна плата і нараховується відсотки; 

 і – ставка відсотка для вказаного періоду. 

Отже, ТВА = А х [ 1 + ( 1 - 
1)1(

1
 nі

)  : і] = 50000 х 4,60477 = 230238 грн. 

           1 + ( 1 - 
1)1(

1
 nі

)  : і  =  PVIFA (n = 6, і= 12 %) – процентний фактор теперішньої 

вартості анюїтету  

 

 2. Загальна сума фінансових витрат дорівнює: 

50000 х 6 - 230238 = 300000 - 230238 = 69762 грн. 
 

3.Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів  у орендаря 

Дата Орендні платежі Залишок 

зобов'язання 
з оренди на 

кінець 

періоду 

Мінімальна сума 
орендних платежів, 

що сплачується 

регулярно(анюїтет) 

Фінансові 
витрати 

За 
устаткування 

* ** 

1 2 3 4 5 

2 січня 2008 50000 - 50000 180238 

1 липня 2008 50000 21629 28371 151867 

2 січня 2009 50000 18224 31776 120091 

1 липня 2009 50000 14411 35589 84502 
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2 січня 2010 50000 10140 39860 44642 

1 липня 2010 50000 5358*** 44642 0 

Разом 300000 69762 230238  

* Визначається як добуток залишку зобов'язання з оренди на попередню дату платежу 
та орендної ставки відсотка за період (24 % : 2 = 12 %).  

 

** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових витрат.  

 
*** Визначається з урахуванням залишку зобов'язання з оренди (50000 - 44642).  

   4. Основні бухгалтерські проведення з фінансової оренди  наведені у табл.10.2 

 У орендаря 

№

  
Зміст операції 

Кореспон 

денція 
рахунків 

Сума, 

грн. 

Д-т К-т 

1 Отримано у фінансову оренду основний засіб 10  531  300000 

3 Відображено суму винагороди орендодавцю 23  685  28371 

4 
Нараховано суму за перші півроку частини вартості 

об’єкта фінансової оренди 
531  61  21629 

5 Погашено заборгованість із винагороди 685  311  21629 

6 Те ж з орендної плати 61  311  28371 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 
3. Розв’язати контрольні  завдання (ІІІ рівень)  

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Що таке оренда? 

2. Як ведеться аналітичний облік орендованих необоротних активів? 
3. Назвіть характерні риси операційної та фінансової оренди? 

4. Який П(С)БО регламентує облік оренди? Наведіть його основні терміни та 

поняття. 

ІІ. Контрольні завдання : 

  ІІІ рівень 

1. Виконати задачу 

Підприємство уклало угоду з фінансового лізингу. За цією угодою отримано в 
оренду устаткування справедливою вартістю 120000 грн. термін лізингу – 6 років. 

Процентна ставка лізингу – 10% річних, сплачується в кінці кожного року. 

Необхідно розрахувати щорічні платежі за оренду і скласти бух. записи. 
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Методичні вказівки 

1.1. Щорічні рівномірні виплати (х), які включають відсотки за лізингом та суму 

погашення основного боргу, визначають з рівняння 

 

 


6

1 1.01
120000

n
n

x
 

або можна скористатись таблицею теперішньої вартості майбутніх лізингових 
платежів (Ra).  

  1.2. При 10% платежу за 6 періодів Ra=4,3553, а Х=120000/ Ra 

1.3. Загальна сума витрат (із процентами) за 6 років 
S = x*n, де n – кількість років 

1.4. Сума процентів 

% = S - 120000 

Результати розв’язку представити у таблиці 

Рік  Сума платежу, 
грн.(х) 

Сума 
нарахованих 

процентів, грн. 

Сума 
зменшення 

зобов’язань, 

грн. 

Залишок 
зобов’язань з 

оренди, грн. 

1     

  

  

  
 

    

Всього      

 
1.5 Для розв’язку задачі, як приклад, використати додаток 1 відповідного П(С)БО. 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів..  
Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 
питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 
студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Порядок індексації необоротних активів.  

2. Порядок проведення переоцінки основних засобів. Індекс переоцінки.  
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3. Залежність переоцінки основних засобів від результатів попередньої 

переоцінки, уцінка, дооцінка. 

Основні терміни і поняття: переоцінка основних засобів, зменшення корисності, 

індекс переоцінки, уцінка, дооцінка. 
Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

     Переоцінка основних засобів — це доведення залишкової вартості основних 

засобів до справедливої.  
Для основних засобів П(С)БО 19 конкретизовано порядок визначення справедливої 

вартості (табл. 1). 

Таблиця11. 1 

Об’єкт 

визначення  

справедливої 
вартості 

Визначення справедливої вартості 

Земля й будівлі Ринкова вартість 

Машини  

та устаткування 

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість 

— відновлювана вартість (сучасна собівартість придбання) за 

вирахуванням суми зносу на дату оцінки 

Інші основні 

засоби 

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за 

вирахуванням суми зносу на дату оцінки 

 

Дані, наведені в табл. 1, свідчать, що в більшості випадків справедлива вартість 

основних засобів — це ринкова вартість. 

Інформацію про останню на дату переоцінки можна отримати: 
 з відомостей заводів-виробників; 

 з прайс-листів посередників; 

 з періодичних видань; 
 безпосередньо на ринку; 

 в агентствах нерухомості, у експерта-оцінювача; 

 зі збірника цін (що видаються, наприклад, Українською автомобільною 

корпорацією); 
 у міському відділі цін. 

Оцінюючи об’єкти за справедливою вартістю, потрібно керуватися принципом 

обачності відповідно до статей Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні”, економічний зміст якого полягає в тому, що в бухгалтерському 
обліку необхідно застосовувати методи оцінки, котрі не повинні викликати заниження 

зобов’язань і витрат та завищення активів і доходів. 

Основні вимоги П(С)БО 7 до переоцінки: 
1) переоцінюється кожний об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість 

значно (більш як на 10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. 
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Наприклад, залишкова вартість об’єкта — 7500 грн, а справедлива (за прайсами) — 

8400 грн. Тут величина, на яку залишкова вартість відрізняється від справедливої 

становить 8400 – 7500 = 900, що дорівнює 12,0 %. Отже, даний об’єкт можна 

переоцінювати; 
2) у разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату, здійснюється 

переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до яких належить цей об’єкт; 

3) дооцінюється або уцінюється залишкова вартість об’єкта; 
4) сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до 

складу додаткового капіталу, а сума уцінки — до складу витрат; 

5) перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової 

вартості об’єкта основних засобів за чергової дооцінки вартості цього об’єкта 
включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою 

чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості й указаним перевищенням у складі 

іншого додаткового капіталу (п. 20 П(С)БО); 

6) перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової 
вартості об’єкта основних засобів за чергової такої уцінки спрямовується на зменшення 

іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою чергової (останньої) 

уцінки залишкової вартості й указаним перевищенням до витрат звітного періоду (п. 20 
П(С)БО); 

7) при вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення 

суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього 

об’єкта включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням 
додаткового капіталу (п. 21 П(С)БО). 

Підприємство самостійно вибирає найбільш обґрунтований метод оцінки 

справедливої вартості, виходячи з особливостей функціонування й експлуатації своїх 
основних засобів. 

Підприємства в процес визначення справедливої вартості з метою переоцінки об’єкта 

основних засобів керуються, відповідно П(С)БО 19, ринковими цінами на дату 

складання балансу з прайс-листів, відомостей заводів-виробників, про що було сказано 
вище, а також п. 17 П(С)БО 7. Переоцінена первісна вартість і сума зносу об’єкта 

основних засобів визначається множенням цих показників на індекс переоцінки. 

Останній визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на 
його залишкову вартість. 

Якщо залишкова вартість об’єкта дорівнює нулю, то переоцінена вартість 

визначається додаванням справедливої вартості до його первинної без зміни зносу.  

Первісна вартість об’єкта і його знос дорівнюють 8000 грн, а справедлива вартість — 
600 грн. Переоцінена вартість становитиме: 8000 + 600 = = 8600 грн; знос — 8000 грн. 

Звідси, переоцінена залишкова вартість: 8600 – 8000 = 600 грн, тобто сума дооцінки 

дорівнює справедливій вартості. 
Відповідно до п. 19 і 20 П(С)БО 7 порядок відображення переоцінки на рахунках 

бухгалтерського обліку залежить від попередніх результатів: суми першої дооцінки 

включаються до складу додаткового капіталу, а суми першої уцінки — до складу витрат 

періоду. 
У разі дооцінки об’єкта, який раніше був уцінений, дооцінка в межах суми 

попередньої уцінки, списаної на витрати, включається до складу доходу звітного 

періоду. 
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У разі уцінки об’єкта, який раніше був дооцінений, сума уцінки (у межах величини 

попередньої дооцінки, відображеної в складі додаткового капіталу) списується в дебет 

субрахунка 423 “Дооцінка активів”. 

Відповідно до П(С)БО 7 переоцінка відбувається індивідуально для кожного об’єкта 
основних засобів, тому для оперативного обліку таких сум зручно завести картку. 

Остання може зберігатися разом з інвентарною карткою. Переоцінка викликає 

необхідність перерахунку річної (місячної) суми амортизації. 
Відповідно до п. 4 “терміни” П(С)БО 7 зменшення корисності — це втрати 

економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою 

очікуваного відшкодування. 

Сумою очікуваного відшкодування є сума, яку підприємство планує отримати під час 
майбутнього використання основних засобів, включаючи ліквідаційну вартість. Сумою 

очікуваного відшкодування основних засобів є найбільша з двох оцінок: чи то чиста ціна 

реалізації (справедлива вартість зменшена на суму витрат з реалізації), чи то теперішня 

(дисконтована) вартість майбутніх грошових потоків, очікуваних від подальшого 
використання активу та його реалізації в кінці строку корисної експлуатації. Якщо 

залишкова вартість об’єкта основних засобів перевищує суму очікуваного відшкодування, 

це свідчить про зменшення його корисності. 
Виходячи з принципу обачності, частина залишкової вартості такого об’єкта підлягає 

списанню з метою доведення її до суми очікуваного відшкодування. Втрати від 

зменшення корисності об’єкта основних засобів включаються до складу витрат звітного 

періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів. 
Приклад розрахунку і відображення переоцінки в обліку розглянуто у 

практичній роботі №9. 

Якщо відповідно до п. 32 П(С)БО 7 причини зменшення корисності об’єкта основних 
засобів перестали існувати, то втрати від такого зменшення за попередні періоди 

включаються до складу доходу з одночасним зменшенням суми зносу об’єкта. Щодо 

об’єктів, які раніше були переоцінені (п. 21 П(С)БО 7), ці втрати повинні включатися до 

складу доходів, але не більше суми, списаної на витрати під час попереднього 
зменшення корисності. 

Якщо причини зменшення корисності об’єкта основних засобів перестали існувати, то 

сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, 
відображається як дохід з одночасним зменшенням суми зносу об’єкта основних засобів. 

Якщо такий об’єкт відображається в обліку за переоціненою вартістю, то відповідно 

до п. 20 П(С)БО 7 перевищення сум попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок 

залишкової вартості об’єкта основних засобів при черговій його дооцінці включається 
до складу доходів звітного періоду. І навпаки, перевищення сум-попередніх дооцінок 

над сумою попередніх уцінок за чергової уцінки, спрямовується на зменшення 

додаткового капіталу з включенням різниці до витрат звітного періоду.  
Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати контрольні завдання (ІІІ рівень) 
  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 
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1. Для чого необхідно проводити переоцінку необоротних активів? 

2. Що таке індексація необоротних активі? 

3. Як розраховується індекс переоцінки (відповідно П(С)БО 7 п.14)? 

4. Як поточна переоцінка На залежить від попередніх переоцінок? 
ІІ. Контрольні завдання : 

  ІІІ рівень 

1. Виконати задачі: 
      І варіант - № 27 зі збірника задач [11] стор. 11,12. 

     ІІ варіант - № 28 зі збірника задач [11] стор. 11,12. 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Інвентаризація необоротних активів.  

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1.  Інвентаризація основних засобів.  
2. Інвентаризація незавершеного капітального будівництва та незакінчених 

капітальних ремонтів.  
3. Інвентаризація нематеріальних активів.  
4. Оформлення результатів інвентаризації 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Основним нормативним документом, який визначає умови і порядок проведення 
інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів є "Інструкція з інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 

коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу", затверджена наказом 
Міністерства фінансів України від 30.10.1998 р., №90. 

Підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію: 

1) будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів — не менше одного разу в три 

роки; 
2) бібліотечних фондів — один раз у п'ять років; 

3) інших основних засобів — не менше одного разу в рік.  
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Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше 1 жовтня звітного 

року. 

До почату інвентаризації основних засобів слід перевірити: 

- наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів та ін.); 
- наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації;  

- наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в 

оренду, на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід 
забезпечити їх отримання чи оформлення. 

При виявленні розходжень і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній 

документації необхідно в ці документи внести відповідні виправлення й уточнення.  

Під час інвентаризації комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку 
відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів 

і їхні інвентарні номери. У випадку відсутності технічної документації про це 

вказується в описах — у графі "Примітка". 

Машини, обладнання та інші об'єкти перевіряються за заводськими номерами і 
заносяться в описи окремо, із вказівкою інвентарного номера. 

Основні засоби записуються в описі під найменуванням, відповідно з основним 

призначенням об'єкта. Об'єкт, що пройшов відновлення, реконструкцію, розширення чи 
переобладнання, внаслідок чого змінилось основне його призначення, вноситься до 

опису під найменуванням, що відповідає новому основному призначенню. 

У випадках, коли проведені капітальні роботи (надбудова поверхів, прибудова 

нових приміщень та інше) або часткова ліквідація будівель і споруд (злам окремих 
конструктивних елементів) не відображені в бухгалтерському обліку, комісія повинна 

за відповідними документами визначити суму збільшення або зменшення балансової 

вартості об'єкта і привести в описі дані про проведені зміни. Одночасно з цим комісія 
повинна встановити винних осіб і причини, з яких конструктивні зміни об'єктів не 

отримали відображення в обліку. 

Окремі описи складаються при інвентаризації садів, виноградників, ягідників, 

лісопосадок, ставків, водоймищ, іригаційних і меліоративних споруд. Насадження 
записуються за культурами, ботанічними сортами із вказівкою року закладення, 

площею, кількістю дерев або кущів, за категоріями та їх балансовою вартістю. Іри-

гаційні і меліоративні споруди записуються до опису за видом і родом споруд із 
зазначенням їхніх розмірів, року спорудження, балансової вартості та інших 

відомостей, що характеризують їх призначення і стан. 

Присвоєні об'єктам (предметам) основних засобів інвентарні номери не 

повинні змінюватися. Заміна номерів може бути проведена в тих випадках, коли 
виявлено, що об'єкти помилково відображаються не в тій групі основних засобів, до 

якої вони повинні бути включені за своїм техніко-виробничим призначенням, а також 

у випадках встановлення невірної нумерації. 
При виявленні об'єктів (предметів), що не знаходяться на обліку, а також об'єктів 

(предметів) з відсутніми в обліку даними, що їх характеризують, комісія повинна 

включити в опис відсутні відомості і технічні показники цих об'єктів (предметів), 

наприклад: про будівлі — вказати їх призначення, основні матеріали, з яких вони по-
будовані, об'єм (зовнішнього чи внутрішнього обміру), площу (загальна корисна 

площа), число поверхів, підвалів, напівпідвалів, рік побудови тощо. 
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Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які містяться у 

приладах, обладнанні та інших виробах, здійснюється одночасно з інвентаризацією цих 

матеріальних цінностей у терміни, встановлені для матеріальних цінностей. 

Інвентаризація капітальних робіт інвентарного характеру і капітальних 

ремонтів проводиться не менше одного разу на рік, але не раніше першого грудня.  

Наявність і об'єм незавершеного капітального будівництва і незакінчених 

капітальних ремонтів встановлюється при інвентаризації шляхом перевірки їх у натурі. 
В актах, які складаються при цьому, вказуються найменування об'єкта, списання і об'єм 

виконаних робіт за кожним об'єктом і видом робіт, кошторисна і фактична вартість. 

Інвентаризаційна комісія повинна перевірити: 

- чи не знаходиться у складі незавершеного капітального будівництва обладнання, 
яке передане для монтажу, але монтаж якого фактично не розпочатий. При виявленні 

такого обладнання необхідно зробити відповідні виправлення в обліку і звітності; 

- стан законсервованих і тимчасово зупинених будівельних об'єктів. У такому разі 

слід виявити причини і підстави їх консервації. 
На закінчені об'єкти, що з якихось причин не введені в експлуатацію, складають 

окремі акти. 

На об'єкт припиненого будівництва, а також на проектно-розвідувальні роботи з 
незакінченого будівництва, які підлягають списанню з балансу, складаються окремі 

акти, в яких вказуються усі дані про характер виконаних робіт і їх вартість згідно з 

кошторисом, з вказівкою причин припинення будівництва. 

На незакінчений капітальний ремонт будівель, споруд, машин, обладнання, 
енергетичних установок та інших об'єктів складається окремий акт, в якому 

вказуються: назва об'єкта, що ремонтується, опис і процент виконаних робіт, 

кошторисна і фактична вартість виконаних робіт. 
При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність установлюється або за 

документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, 

якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права.  

При інвентаризації нематеріальних активів до інвентаризаційного опису 
вписуються такі дані: назва, характеристика, первісна вартість, сума зносу, дата 

придбання, термін корисного використання. При цьому перевіряється обґрунтованість 

сум. 
У разі виявлення надлишків об'єктів нематеріальних активів, інвентаризаційна 

комісія записує їх в інвентаризаційний опис із внесенням потрібних даних. Оцінка 

таких об'єктів проводиться відповідно до дійсної відновлювальної вартості і 

оформлюється відповідними актами. 
Результатами проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів 

знаходять своє відображення у документі "Інвентаризаційний опис основних засобів". 

Описи складаються у двох екземплярах, один з яких передається до бухгалтерії, а 
інший залишається у матеріально-відповідальної 

особи. 

Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками основних 

засобів і нематеріальних активів з даними бухгалтерського обліку врегульовуються на 
підприємстві у наступному порядку: 

- основні засоби і нематеріальні активи, які виявлені в надлишку, підлягають 

оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів підприємства з 

подальшим з'ясуванням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;  
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- недостача основних засобів і нематеріальних активів, а також втрати від псування 

цінностей відносяться на рахунок матеріально-відповідальних осіб за цінами, за якими 

обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних 

цінностей; 
      - недостачі основних засобів і нематеріальних активів у випадках, коли винні 

не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, відносяться на 

збільшення витрат, які пов'язані із списанням необоротних активів. 
Визначення розмірів збитку від нестачі основних засобів врегульовано постановою 

Кабінету Міністрів України №116 від 22.01.1996 р. "Порядок визначення розміру 

збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей".  

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних 
цінностей визначається за балансовою вартістю цих цінностей (з вирахуванням 

амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 відсотків від балансової вартості на мо-

мент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно 

визначає Мінстат, відповідного розміру податку на добавлену вартість та розміру 
акцизного збору за формулою: 

Рз = [(Бв - А) х Іінф. + ПДВ + Азб] х 2, 

де Рз — розмір збитків (у гривнях); 
Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей (у гривнях); 

А — амортизаційні відрахування (у гривнях);  

Іінф. — загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі 
щомісячно визначених Мінстатом індексів інфляції;  

ПДВ — розмір податку на добавлену вартість (у гривнях);  

Азб — розмір акцизного збору (у гривнях). 
Із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування 

збитків, завданих підприємству, установі, організації, залишок коштів перераховується 

до Державного бюджету України. 

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків при врегулюванні 
інвентаризаційних розбіжностей по основних засобах і нематеріальних активах 

наведено у табл. 12.1. 

Кореспонденція рахунків по врегулюванню інвентаризаційних розбіжностей 

по основних засобах і нематеріальних активах. 

№ 

п/п 

 

Зміст господарської операції 

 

Кореспонденція рахунків 

 

Дебет 
 

Кредит 
 

 

1. 

 

Оприбутковано виявлені 

лишки основних засобів і 

нематеріальних активів 
 

10 "Основні засоби"       

12 "Нематеріальні 

активи" 
 

746 "Інші доходи від 

звичайної діяльності" 

 

2. 

 

Виявлені лишки основних 

засобів і нематеріальних 

активів віднесено на фінансові 
результати 

 

746 "Інші доходи від 

звичайної діяльності" 

 

793 "Результат іншої 

звичайної діяльності" 
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3. 
 

Списано нестачу основних 
засобів і нематеріальних 

активів: - на суму зносу 

 

13 "Знос 
необоротних активів" 

 

10 "Основні засоби" 
12 "Нематеріальні 

активи" 

 

 
- на залишкову вартість 

 

976 "Списання 
необоротних активів" 

 

10 "Основні засоби" 
12 "Нематеріальні 

активи" 

 

4. 

 

Суму нестачі (залишкову 

вартість) основних засобів і 

нематеріальних активів 

віднесено на фінансові 
результати 

 

793 "Результат іншої 

звичайної діяльності" 

 

976 "Списання 

необоротних активів" 

 

5. 

 

Нараховано суму до оплати, 

яка підлягає відшкодуванню 
матеріально-відповідальною 

особою 

 

375 "Розрахунки за 

відшкодуванням 
завданих збитків" 

 

746 "Інші доходи від 

звичайної діяльності" 
 

6. 
 

Відображено суму ПДВ, яка 
підлягає сплаті до бюджету 

 

746 "Інші доходи від 
звичайної діяльності" 

 

64 "Розрахунки за 
податками й 

платежами" 

 

7. 

 

Різницю між сумою 

відшкодування і ПДВ віднесено 

на фінансові результати 

 

746 "Інші доходи від 

звичайної діяльності" 

 

793 "Результат іншої 

звичайної діяльності" 

 

8. 
 

Сплачено суму відшкодування 
матеріально-відповідальною 

особою 

 

30 "Каса"  
31 "Рахунки в 

банках" 

 

375 "Розрахунки за 
відшкодуванням 

завданих збитків" 

 

Приклад розрахунку і відображення інвентаризаційних різниць в обліку 

розглянуто у практичній роботі №9. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати контрольні завдання (ІІІ рівень) 

    Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

  ІІ рівень 

1. Наведіть основні завдання інвентаризації необоротних активів. 
2. У чому полягає особливість проведення інвентаризації: 

- нематеріальних активів; 

 - незакінчених капітальних ремонтів? 
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3. Як оформлюються результати інвентаризації необоротних активів? 

ІІ. Контрольні завдання : 

  ІІІ рівень 

1. Виконати тестові завдання № 1, 11, 21, 56, 60, 86, 103, 115, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 173.(зі збірника задач і тестів [11] ). 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Загальні положення по обліку товарно-матеріальних цінностей. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 
до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 
План вивчення теми 

1. Організація та документальне оформлення обліку товарно-матеріальних 

цінностей(ТМЦ).  
2. Облік ТМЦ(запасів) на складі.  

3. Поняття та оцінка запасів.   

4. Нормативна база по обліку запасів. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне: 

Нормативні документи: 

- П(с)БО 9 «Запаси»,  затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 

жовтня 1999 р.№ 246. 

- Положенню «Про порядок збору і здачі відходів і брухту драг металу» від 

23.06.94 № 54/11/161/91/15                

- Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» 

- План рахунків бухгалтерського обліку , затверджений Наказом Міністерством 

Фінансів України 30.11.99 №291 
- Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №6 «Виправлення  помилок” і змін 

у фінансовій звітності» 28.05.99 №137 

- Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 

матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків від 11.08.94 №69   
- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 

24.05.95 №88 
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- Наказ Міністерства статистики України про твердження типових форм  

первинного обліку №352 від 29.12.95 

- Порядок визначення розмірів збитку від розкрадань, нестачі, знищення 

матеріальних цінностей від 22.10.96 №116 
Запаси — 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. 

Запаси визнаються активами, якщо існує імовірність того, що підприємство 
отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їхнім використанням, та їхня 

вартість може бути достовірно визначена. 

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); 

 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. 
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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. 
Відповідно до наведеної класифікації у плані рахунків бухгалтерського обліку 

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

передбачені для обліку наявності і руху запасів рахунки класу 2, що відображено 

на рис. 13.1. 
Усі операції з руху виробничих запасів оформлюються первинними документами. 
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Форми цих документів затверджені наказом Міністерства статистики України від 

21.06.1996 р. № 493. 

Виробничі запаси, які надходять на підприємство, оприбутковуються матеріально 

відповідальними особами (завідувачами складами, комірниками та іншими особами) на 
підставі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур та інших 

супроводжувальних документів, і оформляються прибутковим ордером типової форми 

№ М-3 або № М-4  
Якщо в результаті приймання виробничих запасів будуть встановлені кількісні та 

якісні розбіжності з даними супроводжувальних документів постачальника, а також при 

прийманні запасів, що надійшли без документів комісія підприємства складає акт про 

приймання матеріалів типової форми № М-7. 
Для скорочення обсягів роботи дозволяється замість виписування прибуткових 

ордерів оформляти приймання запасів способом відміток (штамп) відповідальної особи 

на супроводжувальних документах. 

Приймання запасів від власних підрозділів підприємства (невикористання матеріалів, 
відходів оформляється накладними на внутрішнє переміщення матеріалів (ф. № М-11). 

Упровадження запасів у виробництво оформляється лімітно-забірними картами (ф. 

№ М-8 і 9) і накладними-вимогами (ф. № М-11). 
Лімітно-забірні картки призначені для оформлення відпускання матеріалів, які 

систематично споживаються під час виготовлення продукції, а також для поточного 

контролю за дотриманням установлених лімітів відпускання запасів на виробничі 

потреби. Вони також використовуються для оперативного обліку відпускання запасів у 
межах затвердженого ліміту. 

Лімітно-забірні картки виписують у двох примірниках відділом постачання або 

плановим відділом, один з яких передається цеху-одержувачу, а другий — на склад. У 
названій картці вказується ліміт (норма) відпускання запасів (на певний період — 

місяць, квартал), а під час відпускання матеріалів робиться запис про фактичну 

кількість відпущених матеріалів і визначається залишок ліміту.  

Кожного місяця лімітно-забірні картки передаються до бухгалтерії для списання 
матеріалів на виробництво. 

Накладна-вимога на відпускання (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. № М-11) 

використовується для оформлення операцій разового (не систематичного) відпускання 
матеріалів для господарських цілей, а також для оформлення внутрішнього 

переміщення запасів зі складу на склад, з цеху на склад. 

Відпускання запасів, їх використання можуть оформлятися й іншими первинними 

документами: актом-вимогою на заміну (додаткове відпускання) матеріалів (ф. № 10); 
накладною на відпускання товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20), актом про 

витрату давальницьких матеріалів (ф. № М-23) тощо. 

Усі первинні документи на оприбуткування та відпускання запасів матеріально 
відповідальними особами в установлені строки за реєстром приймання-здачі документів 

(ф. № М-13) передаються для обробки до бухгалтерії. 

Проблема організації аналітичного обліку (за номенклатурними номерами) 

вирішується з прийманням облікової політики підприємства. За великої номенклатури 
запасів доцільно застосовувати оперативно-бухгалтерський метод. За цим методом кіль-

кісно-сортовий облік запасів на складах ведеться матеріально відповідальними особами 

в картках складського обліку (ф. № М-12) , які відкриваються бухгалтерією на кожний 

номенклатурний номер запасів. Матеріально відповідальна особа в цих картках 
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записує кожну операцію з надходження та відпускання матеріалів і визначає залишок 

запасів. Підставою для записів є первинні документи на оприбуткування та 

відпускання запасів. 

Бухгалтерія постійно контролює правильність ведення складського обліку відповідно 
до первинних документів. Контроль здійснюється за графіком безпосередньо на складі в 

присутності матеріально відповідальної особи. Бухгалтер перевіряє правильність 

записів і визначення залишків, що підтверджує своїм підписом у картці. Потім за 
реєстром забирає первинні документи для бухгалтерської обробки. 

Після такого контролю картки складського обліку перетворюються з регістрів 

оперативного обліку в регістри оперативно-бухгалтерського обліку та в бухгалтерії не 

потрібно вести аналітичний облік наявності та руху запасів за кожним номенклатурним 
номером. Бухгалтерія здійснює означений тільки в грошовому виразі та за однорідними 

групами (чорні метали; кольорові метали; хімікати тощо) в розрізі синтетичних 

рахунків, субрахунків, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб. 

Для погодження даних кількісного складського обліку з вартісним бухгалтерським 
застосовуються книги залишків матеріалів (сальдові відомості). Вони відкриваються 

щодо кожної матеріально відповідальної особи окремо. У ці регістри на кожне перше 

число місяця матеріально відповідальні особи переносять з карток складського обліку 
перевірені бухгалтерією залишки матеріалів. Книги (відомості) заповнюються 

відповідно до номенклатурних номерів і однорідних груп.  

У бухгалтерії ці дані оцінюються за обліковими цінами, за якими ведеться 

аналітичний облік руху та наявності матеріалів у розрізі однорідних груп. Таким чином 
буде одержана інформація про вартість матеріалів за даними складського обліку та 

відомостями бухгалтерії. Такі записи повинні збігатися, тому що складський і 

бухгалтерський облік ведуться за даними одних і тих самих первинних документів та 
оцінюються за одними цінами. Якщо за якоюсь групою дані про залишки (сальдо) 

неоднакові, то бухгалтерія здійснює перевірку та виявляє помилки. 

Оперативно-бухгалтерський метод доцільно застосовувати як за ручної, так і за 

комп’ютерної обробки інформації. 
У разі невеликої номенклатури запасів у бухгалтерії може вестися аналітичний облік 

наявності та руху запасів у розрізі номенклатурних номерів як у кількісному, так і у 

вартісному виразі. На підставі одержаних від матеріально відповідальних осіб 
прибутково-видаткових документів бухгалтер оформлює відомості оприбуткування та 

списання (відпускання) матеріалів, які використовуються для щомісячного складання 

оборотних відомостей у розрізі номенклатурних номерів, тобто кількісно-сумарного 

обліку, де й відображається інформація про залишки матеріалів на початок місяця, 
надходження та списання й залишок на кінець місяця. Контроль за узгодженістю даних 

бухгалтерського та складського обліку здійснюється бухгалтерією способом звіряння 

даних оборотних відомостей і даних карток складського обліку. Цей метод може 
застосовуватися в умовах широкого використання обчислювальної техніки. 

На практиці за невеликої кількості номенклатурних номерів запасів можуть 

застосовуватися матеріальні звіти, в яких матеріально відповідальні особи 

відображають дані про залишки і рух запасів у розрізі номенклатурних номерів, але 
тільки в кількісних вимірниках, а бухгалтерія після перевірки цих даних на підставі 

первинних документів обчислює вартість цих запасів. У результаті такого обліку 

відпадає необхідність у веденні оборотних відомостей.  
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси 

регулюються П(С)БО 9 “Запаси”. 

К
Л
А
С

 2.

З
А
П
А
С
И

20. Виробничі запаси:

201 «Сировина і матеріали»
202 «Покупні напівфабрикати та комплектуючі»
203 «Паливо»
204 «Тара і тарні матеріали»
205 «Будівельні матеріали»
206 «Матеріали, передані у переробку»
207 «Запасні частини»
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»

211 «Молодняк тварин на відгодівлі»
212 «Тварини на відгодівлі»
213 «Птиця»
214 «Звірі»
215 «Кролі»
216 «Сім’ї бджіл»
217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада»
218 «Худоба, прийнята від населення для реалізації»

281 «Товари на складі»
282 «Товари в торгівлі»
283 «Товари на комісії»
284 «Тара під товарами»
285 «Торгова націнка»

21. Тварини на вирощуванні
та відгодівлі:

22. Малоцінні та швидкозношувані предмети

23. Виробництво

24. Брак у виробництві

25. Напівфабрикати

26. Готова продукція

27. Сільськогосподарська продукція

28. Товари
 

Рис. 13.1. Рахунки класу 2 «Запаси» 
Якщо підприємство для поточного обліку застосовує (постійні) ціни та окремо групує 

транспортно-заготівельні витрати, то у процесі списання запасів виникає потреба в 

операції з розрахунку і списанню транспортно-заготівельних витрат. Методика цього 

розрахунку викладена в П(С)БО 16. Транспортно-заготівельні витрати розподіляються 
між вартістю використаних (списаних) запасів і їхнім залишком на кінець місяця. Для 

цього визначається середній відсоток транспортно-заготівельних витрат до облікової 

вартості запасів на початок місяця та тих, які надійшли протягом місяця. Потім вартість 
використаних (списаних) запасів перемножується на середній відсоток і так 

визначається сума транспортно-заготівельних витрат, яка підлягає списанню. Приклад 

розрахунку наведено в табл. 13.1. 

 



72 

 

Таблиця 13.1. 

РОЗРАХУНОК 

РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ (ТЗВ) 

Показники 

Вартість запасів  

за обліковими 
цінами 

ТЗВ 
Фактична 

собівартість запасів 

1. Залишок запасів на 
початок місяця 

125 000 10 000 135 000 

2. Придбано запасів за 

місяць 
1 175 000 55 000 1 230 000 

Разом  1 300 000 65 000 1 365 000 

3. Середній відсоток ТЗВ  

(гр. 2 : гр. 3 · 100) 
— 5 % — 

  

4. Списано запасів 1 150 000 57 500 1 207 500 

5. Залишок запасів на 

кінець місяця 
150 000 7500 157 500 

  

 

Розрахована сума транспортно-заготівельних витрат списується з кредиту рахунка 20 

“Виробничі запаси” в дебет тих самих рахунків, на які списана вартість запасів за 
обліковими цінами. 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Що таке запаси? 
2. Назвіть основні документи з оприбуткування та видачі матеріалів. 

3. Які рахунки використовуються при обліку виробничих запасів підприємства? 

4. Як визначається первісна вартість запасів, що надійшли на підприємство? 

5. Назвіть методи оцінки запасів при їх вибутті та охарактеризуйте один з них. 
6. Які рахунки з плану рахунків використовуються для обліку ТМЦ. 

7. Дайте визначення: 

А) ТМЦ; 
Б) виробничих запасів; 

В) МШП. 

 8. Назвіть основні поняття і засади П(С)БО 9 «Запаси». 

9. Розгляньте приклад розподілу ТЗВ (додаток до П(С)БО 9) 
ІІ. Контрольні завдання 

1. Виконати тестові завдання №3, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 
106, 120, 172, 174 зі збірника задач [11]. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Інвентаризація запасів. 

   Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Проведення інвентаризації запасів.  
2. Взаємний залік лишків і нестач у результаті пересортиці.  

3. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Інвентаризація виробничих запасів провадиться згідно з Інструкцією про інвентаризацію 

основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою Мінфіном 

України. 

Інвентаризація — перелік, перерахування, зважування, перемірювання в натурі 

виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання, та зіставлення наявності з даними 
бухгалтерського обліку. 

Основними завданнями інвентаризації запасів є виявлення фактичної наявності та 

дотримання умов зберігання; виявлення запасів, які не використовуються, перевірка 
реальності відображення вартості запасів у балансі підприємства.  

Інвентаризація виробничих запасів провадиться за місцем зберігання та за 

матеріально відповідальними особами. Дата здійснення повної або часткової 

(вибіркової) інвентаризації встановлюється керівником підприємства. Ним же 
затверджується і склад інвентаризаційної комісії, строки проведення інвентаризації та 

оформлення її результатів. 

Матеріальні запаси під час інвентаризації записуються в описи (типові форми) за 
кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного номера, виду, групи, 

сорту та кількості (рахунком, вагою або мірою). 

На виявлені в процесі інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріальні цінності 

додатково складаються акти, в яких указуються причини, ступінь і характер 
пошкодження матеріальних цінностей, а також винні особи, які допустили їх псування.  

Тара вписується до опису за видами, цільовим призначенням і якісним складом 

(нова, потребує ремонту тощо). 

На тару, що стала непридатною, інвентаризаційною комісією складається акт на 
списання із зазначенням причин псування. 

Під час інвентаризації МШП, наданих в особисте користування працівникам, 

припускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням 
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відповідальних за ці предмети осіб, стосовно яких відкриті особові картки, із 

проставлянням підпису в описі. 

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, виявляються 

відхилення від даних книг обліку і причини відхилень. Інвентаризаційні описи (акти) 
разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих 

результатів. При цьому бухгалтерія складає порівняльну відомість, в якій послідовно 

виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний залік лишків і нестач 
унаслідок пересортування; здійснюється розрахунок природної нестачі (у виняткових 

випадках з особливого дозволу керівника робляться уточнювальні записи, наприклад, 

знайдено арифметичну помилку або інші неточності в роботі); визначаються кінцеві 

результати інвентаризації. 
Якщо вартість нестач перевищуватиме вартість лишків, то різниця має бути віднесена 

на винних матеріально відповідальних осіб. 

Взаємний залік лишків і нестач унаслідок пересортування може бути допущений 

тільки щодо товарно-матеріальних цінностей одного і того самого найменування і в 
кількості за умови, що лишки та нестачі утворилися за один і той самий період, що 

підлягав перевірці, та в тієї самої матеріально відповідальної особи. 

За результатами проведеної інвентаризації складається протокол, в якому 
зазначаються стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, 

пропозиції про залік нестач і лишків при пересортуванні, списування нестач у межах 

норм природного убутку, а також понад нормативні нестачі та втрати від псування 

цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат надалі. Протокол 
інвентаризаційної комісії повинен бути розглянутий і затверджений у 5-денний термін 

керівником підприємства. 

Результати інвентаризації після затвердження керівником відображаються в 
бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому проведена (закінчена) 

інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року. У пояснювальній записці до 

річного звіту підприємства, установи наводяться відомості про результати проведених 

протягом року інвентаризацій. 
Порядок відображення результатів інвентаризації матеріальних цінностей 

такий: 

1. Загальна сума нестач, якщо винуватця не встановлено: 

Дебет субрахунку № 947 “Нестачі та втрати від псування цінностей” 

Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”  

Кредит субрахунку № 203 “Паливо” тощо. 

2. Списується нестача, зарахована за пересортуванням:  

Дебет субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”  

Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”. 

3. Відноситься на рахунок матеріально відповідальних осіб різниця у вартості 
матеріалів, зарахованих за пересортуванням: 

Дебет рахунка № 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків” 

Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”. 
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4. Оприбутковуються виявлені лишки матеріалів (з уключенням суми до валових 
доходів): 

Дебет субрахунку № 201 “Сировина і матеріали” 

Кредит субрахунку № 745 “Дохід від безкоштовно отриманих активів”. 

5. Сума нестач у межах норм природного убутку: 

Дебет рахунка № 91 “Загальновиробничі витрати” 

Кредит субрахунку № 20 “Виробничі запаси”. 

6. Якщо на час виявлення нестачі винуватця не встановлено, то одночасно зі 

списанням цінностей на витрати балансова вартість списаного активу зараховується 
на позабалансовий рахунок № 07 “Списані активи”. 

7. Нестачі, віднесені на рахунок матеріально відповідальної особи: 

Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” 

Кредит рахунка № 71 “Інший операційний дохід”. 

8. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами (відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України “Порядок визначення розміру збитків від нестач, 
розкрадання, знищення (порчі) матеріальних цінностей” від 22.01.96 р. № 116): 

Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків” 

Кредит рахунка № 71 “Інший операційний дохід”. 

9. На суму нарахованого ПДВ: 

Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням матеріальних збитків” 

Кредит субрахунку № 641 “Розрахунки за податками”. 

10. Погашення різниці між ринковими та обліковими цінами як готівкою, так і “за 

рахунок заробітної плати матеріально відповідальної особи” (одноразово або 
частинами відповідно до рішення інвентаризаційної комісії адміністрації підприємства 

або рішення народного суду, наприклад, по 20 % щомісячно до остаточного погашення 
заборгованості): 

Дебет рахунка № 30 “Каса” 

Дебет рахунка № 31 “Рахунки в банках” 

Дебет рахунка № 66 “Розрахунки з оплати праці” 

Кредит субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням матеріальних збитків”. 

11. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами має бути внесена до 
бюджету: 

Дебет рахунка № 71 “Інший операційний дохід”  
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Кредит субрахунку № 641 “Розрахунки за податками”. 

12. Перерахування до бюджету різниці між розрахунковими та обліковими цінами, 
штрафних санкцій: 

Дебет рахунка № 641 “Розрахунки за податками” 

Кредит рахунка № 31 “Рахунки в банках”. 

13. Штрафи від 8 до 15 і від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян: 

Дебет рахунків № 30, 31, 66 

Кредит рахунка № 641 “Розрахунки за податками”. 

14. Перерахування до бюджету нарахованої суми ПДВ: 

Дебет рахунка № 641 “Розрахунки за податками” 

Кредит субрахунку № 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.  

 Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 
2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання :  
1. Назвіть документ, який визначає умови та порядок проведення 

інвентаризації запасів. 
2. Як здійснюється інвентаризація матеріалів, продуктів харчування та інших 

матеріальних запасів? 

3. Як визначається розмір збитків від розкрадання нестачі? 
4. Як проводиться взаємний залік у результаті пересортиці? 

          ІІ. Контрольні завдання 

1. Виконати задачі за варіантами зі збірника задач [11] по темі «Облік запасів» стор. 

33,34. 
І варіант - №18,19 

ІІ варіант - №20,21 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Загальні положення по обліку праці та заробітної плати. 

   Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Організація оплати праці.  
2. Форми, системи та види оплати праці.  

3. Облік використання робочого часу.  

4. Виплати працівникам за міжнародними стандартами.  
5. Нормативна база по нарахуванню заробітної плати, утриманню податку з 

доходів фізичних осіб, нарахуванню фондів соціального страхування. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

   Основним нормативно-правовим документом, який визначає економiчнi, правовi та 

органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв, якi перебувають у трудових вiдносинах, 

на пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм 

власностi та господарювання (далi — пiдприємства), а також з окремими громадянами 
та сфери державного i договiрного регулювання оплати працi i спрямований на 

забезпечення вiдтворювальної i стимулюючої функцiй заробiтної плати є Закон України 

“Про оплату праці” №108/95 – ВР від 24.03.1995 року. 
    Законом визначено, що заробiтна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган 

виплачує працiвниковi за виконану ним роботу. 

    Розмiр заробiтної плати залежить вiд складностi та умов виконуваної роботи, 
професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi та господарської 

дiяльностi пiдприємства.  

    В свою чергу заробітна плата складається із основної заробітної плати, додаткової 
заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 

    Основна заробiтна плата — це винагорода за виконану роботу вiдповiдно до 

встановлених норм працi (норми часу, виробiтку, обслуговування, посадовi обов’язки). 

Вона встановлюється у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для 
робiтникiв та посадових окладiв для службовцiв. 

    Додаткова заробiтна плата — це винагорода за працю понад установленi норми, за 

трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi. Вона включає доплати, 

надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; 
премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй. 

    Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них належать виплати у формi 

винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними системами i 
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положеннями, компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi 

актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними 

актами норми. 

    Мiнiмальна заробiтна плата — це законодавчо встановлений розмiр заробiтної 
плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за 

виконану працiвником мiсячну, погодинну норму працi (обсяг робiт). 

    До мiнiмальної заробiтної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, 
у важких, шкiдливих, особливо шкiдливих умовах працi, на роботах з особливими 

природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику 

для здоров’я, а також премiї до ювiлейних дат, за винаходи та рацiоналiзаторськi 

пропозицiї, матерiальна допомога. 
   У разi, коли працiвниковi, який виконав мiсячну (годинну) норму працi, нарахована 

заробiтна плата нижче законодавчо встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної 

плати, пiдприємство провадить доплату до її рiвня. 

   Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною гарантiєю, обов’язковою на всiй 
територiї України для пiдприємств усiх форм власностi i господарювання. 

   Форми оплати праці поділяють на погодинну і відрядну. 

   Системи оплати праці є такі: погодинна, погодинно-преміальна, відрядна, відрядно-

преміальна,  відрядно-прогресивна, акордна, акордно-преміальна. 

   При погодинній оплаті праці заробітна плата працівника має пряму залежність від 

встановленого для відповідного виду праці розміру тарифної ставки та кількості 

відпрацьованого робочого часу. 
  Використання погодинно-преміальної оплати праці передбачає отримання 

працівником окрім тарифного заробітку премії за досягнення кращих результатів.  

   Відрядна форма оплати праці виражає пряму залежність заробітку від кількості та 
якості виробленої продукції або обсягу виконаних працівниками робіт. 

   При відрядно-преміальній системі оплати праці, окрім оплати за звичайними 

розцінками за кількість виробленої продукції або виконаних робіт в межах 

встановленого завдання, здійснюється преміювання працівників за перевиконання 
завдання, поліпшення якості продукції, збільшення обсягу виконаних робіт. 

   Що стосується відрядно-прогресивної оплати праці, то в залежності від обсягу 

виконаних робіт або кількості отриманої продукції понад установлену норму, на 
підприємстві можуть застосовуватися прогресивно зростаючі розцінки. 

   При акордній системі оплати праці заробіток працівників визначається, виходячи із 

загального обсягу здійснюваних робіт, єдиних норм часу і відповідних погодинних 

ставок, а також умов терміновості завершення робіт. 
    Органiзацiя оплати працi здiйснюється на пiдставi: законодавчих та iнших 

нормативних актiв; генеральної угоди на державному рiвнi; галузевих, регiональних 

угод; колективних договорiв; трудових договорiв.  
    Суб’єктами органiзацiї оплати працi є: органи державної влади та мiсцевого 

самоврядування; власники, об’єднання власникiв або їх представницькi органи; 

професiйнi спiлки, об’єднання професiйних спiлок або їх представницькi органи; 

працiвники. 
    Основою органiзацiї оплати працi є тарифна система, яка включає: тарифнi 

сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i тарифно-квалiфiкацiйнi 

характеристики (довiдники). 
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    Тарифна система оплати працi використовується для розподiлу робiт залежно вiд їх 

складностi, а працiвникiв — залежно вiд їх квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. 

Вона є основою формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати. 

    Тарифна сiтка (схема посадових окладiв) формується на основi: 

− тарифної ставки робiтника першого розряду, що встановлюється у розмiрi, не 

нижчому, нiж визначений генеральною (галузевою) угодою; 

− мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок 
(посадових окладiв). 

    Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку 

після сплати обов’язкових платежів. Забороняється будь-яке зниження розмiрiв оплати 

працi залежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової та  
нацiональної належностi, статi, мови, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань, 

членства у професiйнiй спiлцi чи iншому об’єднаннi громадян, роду i характеру занять, 

мiсця проживання. 

    Нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 годин 
на тиждень. Пiдприємства i органiзацiї при укладеннi колективного договору можуть 

встановлювати меншу норму тривалостi робочого часу, нiж передбачено законом. 

    Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється: 

1) для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв — 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 

до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) — 24 

години на тиждень. Тривалiсть робочого часу учнiв, якi працюють протягом 

навчального року у вiльний вiд навчання час, не може перевищувати половини 
максимальної тривалостi робочого часу, передбаченої в попередньому абзацi для осiб 

вiдповiдного вiку; 

2) для працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими умовами працi, — не бiльше, як      
36 годин на тиждень. 

     Час початку i закiнчення щоденної роботи (змiни) передбачається правилами 

внутрiшнього трудового розпорядку i графiками змiнностi у вiдповiдностi з 

законодавством. Для працiвникiв установлюється п’ятиденний робочий тиждень з 
двома вихiдними днями. При п’ятиденному робочому тижнi тривалiсть щоденної 

роботи (змiни) визначається правилами внутрiшнього трудового розпорядку або 

графiками змiнностi, якi затверджує власник або уповноважений ним орган за 
погодженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї з 

додержанням установленої тривалостi робочого тижня. На тих пiдприємствах, в 

установах, органiзацiях, де за характером виробництва та умовами роботи 

запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцiльним, встановлюється 
шестиденний робочий тиждень з одним вихiдним днем. При шестиденному робочому 

тижнi тривалiсть щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневiй нормi 

40 годин, 6 годин при тижневiй нормi 36 годин i 4 години при тижневiй нормi 24 
години.  

    Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв, крiм 

працiвникiв із скороченою тривалість робочого часу, скорочується на одну годину як 

при п’ятиденному, так i при шестиденному робочому тижнi. Напередоднi вихiдних днiв 
тривалiсть роботи при шестиденному робочому тижнi не може перевищувати 5 годин. 

У випадку, коли святковий або неробочий день збiгається з вихiдним днем, вихiдний 

день переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого. 

    Kодексом законів про працю України встановлено наступні святковi днi: 
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1 сiчня — Новий рiк; 

7 сiчня — Рiздво Христове; 

8 березня — Мiжнародний жiночий день; 

1 i 2 травня — День мiжнародної солiдарностi трудящих; 
9 травня — День Перемоги; 

28 червня — День Kонституцiї України; 

24 серпня — День незалежностi України. 
     Робота також не провадиться в днi релiгiйних свят: 

7 сiчня — Рiздво Христове; 

один день (недiля) — Пасха (Великдень); 

один день (недiля) — Трiйця. 
   За погодинною системою оплати працi робота в надурочний час оплачується в 

подвiйному розмiрi годинної ставки. 

   За вiдрядною системою оплати працi за роботу в надурочний час виплачується 

доплата у розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, 
оплата працi якого здiйснюється за погодинною системою, — за всi вiдпрацьованi 

надурочнi години. 

   На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на 
міжнародну систему обліку і статистики Міністерством статистики України № 253 від 

09.10.1995 р. затверджено і введено в дію з 01.01.1996 р. наступні типові форми 

первинного обліку використання робочого часу: 

 П-12 “Табель облiку використання робочого часу та розрахунку заробiтної 

плати”; 

 П-13 “Табель облiку використання робочого часу”; 

 П-14 “Табель облiку використання робочого часу”; 

 П-15 “Список осiб, якi працювали в надурочний час”; 

 П-16 “Листок облiку простоїв”. 

    Для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і нарахованої заробітної 

плати членам бригади, оплата праці яких здійснюється за відрядною формою оплати 
праці, у первинних виробничих підрозділах використовують “Наряд на відрядну 

роботу(для бригади)” . Наряд виписують строком до одного місяця в одному 

екземплярі. В ньому на протязі місяця поряд із обсягами виконаних бригадою робіт, на 
зворотній стороні щоденно відмічається також кількість відпрацьованого часу кожним 

працівником бригади. Для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і  

нарахованої заробітної плати працівників — відрядників використовується також 

“Наряд на відрядну роботу (індивідуальний)”, який відкривається на кожного 
працівника у розрахунку на календарний місяць. Для нарахування заробітної плати 

водіям вантажних автомобілів використовується “Подорожній лист вантажного авто- 

мобіля”, зокрема: типова форма № 1 (міжнародна) і типова форма № 
2 — в межах України . Подорожній лист виписується у розрахунку на кожен день (при 

далеких рейсах у розрахунку на один рейс). Для нарахування оплати праці водіям 

легкових автомобілів використовуються “Подорожній лист службового легково- 

го автомобіля” (типова форма № 3). Враховуючи особливості окремих галузей 
економіки, відповідним галузевим міністерствам надано право запроваджувати також  

інші спеціалізовані форми первинних документів по обліку праці та її оплати. 

     Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, 
видами виплат та утримань. Наказом Міністерства статистики України № 144 від 
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22.05.1996 р. введені в дію з липня 1996 р. типові форми з обліку розрахунків з 

робітниками і службовцями по заробітній платі: 

 П-49 “Розрахунково-платiжна вiдомiсть”; 

 П-50 “Розрахункова вiдомiсть”; 

 П-51 “Розрахункова вiдомiсть”; 

 П-52 “Розрахунок заробiтної плати”; 

 П-53 “Платiжна вiдомiсть”; 

 П-54 “Особовий рахунок”; 

 П-54а “Особовий рахунок”; 

 П-55 “Накопичувальна картка виробiтку i заробiтної плати”; 

 П-56 “Накопичувальна картка облiку заробiтної плати” 

    Аналітичний облік не можна нічим замінити при визначенні розміру оплати праці та 

утримань з неї за кожною особою окремо, за нарахуваннями на заробітну плату та при 

віднесенні витрат на рахунки, субрахунки, статті витрат на виробництво. Аналітичний 

облік дає необхідну інформацію для операційного менеджменту з метою поліпшення 

організації праці та її оплати, а також для аналізу резервів зниження витрат на оплату 

праці, підвищення продуктивності праці. 

Для аналітичного обліку необхідно організувати документооборот таким чином, 

щоби первинні документи з виробіткусвоєчасно надходили з підрозділів та служб 

підприємства на обробку. Якісне складання документів на виробіток продукції та 

невідпрацьований час забезпечує своєчасність і точність інформації, яка фіксується в 

аналітичному обліку. Завданням бухгалтерії є перевірка правильності даних у 

первинних документах і нарахування заробітної плати, документи щодо якої 

обробляються в певному порядку за окремими підрозділами та службами;  

Документи групуються в розрізі табельних номерів, а їх дані враховуються при 

складанні розрахункових відомостей. 

Розрахункові або розрахунково-платіжні відомості складають за кожною одиницею 

підприємства (цехи, допоміжні та підсобні служби, відділи апарату управління) у 

розрізі категорій персоналу і табельних номерів працівників.  

Розрахункові відомості мають таку будову: 

- у лівій частині вказується ідентифікаційний номер працівника, прізвище, 

ім'я, по батькові, рік народження, кількість дітей та нарахування заробітної 

плати за окремими видами - нараховано погодинно, відрядникам, за нічні, 

надурочні, святкові дні чи години, пільгові години підлітків та матерів, що 

годують немовлят, премії за видами, гарантії та компенсації. Оскільки 

нарахувань за видами дуже багато, то в розрахунковій відомості відведено 

відповідну кількість граф для відображення даних та загальної суми 

нарахованої заробітної плати; 

- у правій частині вказуються: утримання із заробітної плати, прибутковий 

податок, внески у фонди, за виконавчими листами, за заявами працівників та 

загальна сума утримань. 
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- в кінці відомості визначається сума до виплати (від суми нарахованої 

заробітної плати вираховується сума утримань). 

У розрахунково-платіжній відомості, крім названих, є графа «розписка в 

отриманні грошей», тому цей регістр обліку є комбінованим, в якому сполучаються 

розрахункова і платіжна відомості. Розрахунково-платіжні відомості доцільно складати 

на підприємствах з обмеженою чисельністю працівників (до 200-300 осіб). Якщо їх 

чисельність перевищує 300 осіб, то доцільно складати два регістри - розрахункову 

відомість і платіжну відомість на видачу заробітної плати. 

Для складання розрахункових відомостей необхідно використовувати: 

 табелі  використання  робочого  часу  (для  розрахунку  погодинної 

 заробітної плати та  інших доплат -  нічні,  надурочні,  простої за 

 час непрацездатності тощо);  

 нагромалжувальні картки заробітної плати (для відрядників); 

 довідки-розрахунки бухгалтерії (на додаткову заробітну плату); 

 розрахункові    відомості   за    минулий    місяць   (для    розрахунку 
прибуткового податку); 

 виконавчі листи (на утримання за рішенням судових органів); 

 заяви   працівників   (на   утримання   та   перерахування   частини заробітної 

плати); 

 платіжні відомості (на видачу авансів);  

 інші документи. 
Кожний запис у розрахунковій відомості повинен бути обгрунтований первинними 

документами. Після її складання відкривають платіжну відомість, в яку переносять 

суму до видачі. Відомість містить такі дані: ідентифікаційний номер працівника, 

прізвище, ім'я, по батькові, суму до видачі, розписку особи про отримання грошей. На 

відомості є розпорядчий напис про видачу грошей та зазначена загальна сума до видачі. 

її підписує керівник підприємства та головний бухгалтер, вказується строк виплати (як 

правило протягом 3-х днів). Після його закінчення касир зобов'язаний перевірити 

підписи, суми виданої і невиданої (депонованої) заробітної плати, а проти прізвищ 

працівників, які не отримали заробітної плати, у графі підпис поставити штамп або 

записати «депоновано». 

Касир закриває відомість підсумковим записом, зазначаючи яку суму видано і 

депоновано. Депоновані суми необхідно записати в реєстр депонованої заробітної 

плати, в якому зазначається табельний  номер,  найменування цеху (відділу),  номер 

платіжної відомості, прізвище, ім'я, по батькові, дата виникнення заборгованості, сума, 

відмітка про списання (дата, № документа). Реєстр підписує касир та головний 

бухгалтер. 

На суму виданої заробітної плати виписується видатковий касовий ордер з 

відображенням його у касовій книзі. Суми депонованої заробітної плати необхідно 

здати в банк для зарахування на поточний рахунок, при цьому в об'яві на внесення 

готівки вказується «депоновані суми», що важливо для банку, оскільки він зобов'язаний 

цю суму видати клієнту на його вимогу. 
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Видача депонованої суми оформляється видатковим ордером із відображенням 

факту видачі в реєстрі депонованої заробітної плати (№ касового ордера, дата). 

Депонована заробітна плата зберігається протягом 3-х років, після чого 

перераховується в бюджет. 

Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб, утримань та нарахувань до 

фондів соціального страхування розглянуто у практичній роботі №13. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 
  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Що таке заробітна плата, від чого залежить її розмір? 
2. Дайте визначення трудового договору. 

3. Назвіть складові ФОП та охарактеризуйте їх. 

4. Охарактеризуйте форми оплати праці. 

5. Законом визначено, що зарплата - … (продовжіть). 
6. На основі чого здійснюється облік розрахунків з оплати праці? 

7. Які є законодавчі, нормативні документи для нарахування заробітної плати? 

8. Хто встановлює розмір мінімальної заробітної плати? 
9. Як і кому оплачується робота у вихідні, святкові дні? 

10. Як оплачуються відпустки на час простою з вини працівника? 

11. Дайте визначення ПДФО. Як він нараховується? 

12. Які нормативні документи визначають порядок та розміри з нарахування зборів до 
фондів соцстрахування? 

13. Скільки відсотків не може перевищувати загальний розмір всіх відрахувань? 

14. Як здійснюється автоматизований персоніфікований облік страхових внесків? 
ІІ. Контрольні завдання 

1. Виконати тестові завдання №22, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 

128, 136 зі збірника задач [11]. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Загальні положення по обліку витрат за елементами діяльності.    

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Елементи витрат і статті калькуляції.  
2. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків із застосуванням 

класу 8.  

3. Собівартість продукції та методи її калькулювання.  
4. Нормативна база для обліку витрат. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує здійснення певних 
витрат, тобто витрат виробництва. 

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» витрати виробництва — це 

зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 
рахунок його вилучення або розподілу між власниками). 

Витрати визнаються витратами певного звітного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснюються.  
Витрати, які неможливо прямо пов’язувати з доходом певного періоду, 

відображаються в складі витрат періоду, в якому вони були здійснені. 

Це загальні положення, які стосуються витрат усієї діяльності підприємства. 

У цій темі розглядатиметься методика обліку витрат виробництва, які становлять 
собівартість готової продукції (робіт, послуг). 

Собівартість продукції — виражені в грошовій формі витрати підприємства на 

виробництво продукції (виробнича собівартість). 
У виробничу собівартість продукції згідно з П(С)БО 16 «Витрати» не включаються 

адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати тощо.  

До собівартості продукції включається вартість використаних у процесі виробництва 

сировини й основних матеріалів, комплектуючих виробів, палива, енергії на оплату 
праці та відрахування до соціальних фондів, загальновиробничі витрати, інші витрати, 

пов’язані з виготовленням продукції на рівні виробничих підрозділів (цехів). 

Витрати на виробництво різні за своїм економічним змістом, напрямками 

використання, місцем виникнення та іншими ознаками. У таблиці 15.1 наведено 
класифікацію виробничих витрат. 
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Таблиця 15.1 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

№ Ознаки Витрати  

1 

За центрами 

відповідальності 

(місцем виникнення 
витрат) 

Витрати виробництва, цеху, дільниці, технологічного 

переділу, служби 

2 
За видами продукції 

(робіт, послуг) 

Витрати на виробництво, типового представника 

виробів, групу однорідних виробів, виробниче 
замовлення (одноразове), напівфабрикати, валову, 
товарну, реалізовану продукцію 

3 
За однорідним складом 

витрат 
Одноелементні, комплексні 

4 За видами витрат 
Витрати за економічними елементами, витрати за 

статтями калькуляції 

5 
За способами 

перенесення вартості на 
продукцію 

Витрати прямі, непрямі 

6 
За ступенем впливу 

обсягу виробництва на 
рівень витрат 

Витрати змінні, постійні 

7 
За календарними 
періодами 

Витрати поточні, довгострокові, одноразові 
 

8 За доцільністю витрат Продуктивні, непродуктивні (доцільні, недоцільні) 

9 
За відношенням до 

собівартості продукції 
Витрати на продукцію, витрати періоду 

  

Залежно від характеру та призначення виробничих процесів структурні підрозділи 

підприємства (місця виникнення витрат) поділяються на основні, допоміжні (підсобні). 

До основних належать виробництва, цехи, дільниці, які безпосередньо беруть участь 

у виготовленні продукції (заготівельні, механічно-обробні, збиральні тощо). 
Допоміжні (підсобні) виробництва призначені для обслуговування основних 

(енергетичні, ремонтні, транспортні тощо). 

Усі витрати виробництва включаються в собівартість окремих об’єктів обміну 
(окремих виробів, груп однорідних виробів, окремих замовлень). 

Одноелементні витрати складаються тільки з одного елемента витрат, а комплексні 

— з кількох економічних елементів. 

Економічний елемент — це економічно однорідний вид витрат; серед них 
розрізняють: 

 матеріальні витрати; 

 витрати на оплату праці; 
 відрахування на соціальні заходи; 

 амортизація; 
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 інші витрати. 

Склад кожного елемента витрат дається в П(С)БО 16 «Витрати», а групування за 

елементами показує, що витрачено. 

Для визначення собівартості конкретного об’єкта калькулювання витрати 
виробництва групуються за статтями калькуляції. 

Номенклатура статей калькуляції залежить від технологічних і організаційних 

особливостей підприємства (підрозділу підприємства). Статті калькуляції 
встановлюються самим підприємством у наказі про облікову політику (або 

рекомендуються органом управління). 

Номенклатура статей калькуляції може бути така: 

1. Сировина та основні матеріали. 
2. Комплектуючі вироби та купівельні напівфабрикати. 

3. Паливо й енергія на технологічні цілі. 

4. Зворотні відходи (вираховуються). 

5. Основна заробітна плата робітників. 
6. Додаткова заробітна плата. 

7. Відрахування на соціальне страхування. 

8. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. 
9. Загальновиробничі витрати. 

10. Втрати від браку. 

11. Виробнича собівартість. 

Важливим моментом для визначення собівартості є розподіл витрат на прямі та 
непрямі. 

Прямі — це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об’єкт 

витрат (вид продукції і т. д.) економічно можливим способом. 
Непрямими є витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо на певний об’єкт 

обміну витрат. Ці витрати належать до кількох (багатьох) видів продукції, і їх потрібно 

розподіляти між об’єктами обліку пропорційно вибраній базі (пряма заробітна плата 

робітників тощо). 
Витрати виробництва групуються і за іншими ознаками, наведеними в табл. 15.1. 

Підприємство самостійно визначає об’єкти обліку витрат, об’єкти та одиниці 

калькулювання. 
Облік витрат за елементами передбачає групування витрат за ознакою їх 

однорідності, незалежно від того, на які конкретно цілі витрати здійснені. 

Так, елемент «Матеріальні витрати» включає: 

— сировину й основні матеріали; 
— купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; 

— паливо і енергію; 

— будівельні матеріали; 
— запасні частини; 

— тару і тарні матеріали; 

— допоміжні та інші матеріали. 

До елементу «Витрати на оплату праці» відносяться: 
 заробітна плата за окладами й тарифами; 

 премії та заохочення; 

 компенсаційні виплати; 

 оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці. 
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Елемент «Відрахування на соціальні заходи» охоплює такі витрати: 

 відрахування на пенсійне забезпечення; 

— відрахування на соціальне страхування; 

 страхові внески на випадок безробіття; 
— відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства; 

 відрахування на інші соціальні заходи. 

Елемент «Амортизація» включає: 
 амортизацію основних засобів; 

 амортизацію нематеріальних активів; 

 амортизацію інших необоротних активів. 

Елемент «Інші операційні витрати» включає: 
 витрати на відрядження; 

 послуги зв’язку; 

 матеріальну допомогу; 

 плату за розрахунково-касове обслуговування тощо. 
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 у кінці звітного періоду на дебет рахунка 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. 
На рис. 15.1—15.6. наведений зміст записів за дебетом і кредитом рахунків класу 8 

«Витрати за елементами». 

Дебет Рахунок 80 «Матеріальні 

витрати» 

Кредит 

 Матеріальні витрати, здійснені 

протягом звітного періоду 

 Списання на рахунки класу 9  

 Списання на рахунок 79 

«Фінансовий результат», якщо 
рахунки класу 9 не ведуться  

 Списання на рахунок 23 

«Виробництво», якщо ці витрати 

включаються до собівартості 
виробництва продукції, робіт, 

послуг 

Рис. 15.1. Зміст записів за рахунком 80 «Матеріальні витрати» 
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Дебет Рахунок 81 «Витрати на 

оплату праці» 

Кредит 

 Витрати на оплату праці, здійснені 

протягом звітного періоду 

 Списання на рахунки класу 9  

 Списання на рахунок 79  

 «Фінансовий результат», якщо 
рахунки класу 9 не ведуться  

 Списання на рахунок 23 

«Виробництво», якщо ці витрати 
включаються до собівартості 

виробництва продукції, робіт, 

послуг 

Рис. 15.2. Зміст записів за рахунком 81 «Витрати на оплату праці»  

 

Дебет 
Рахунок 82 «Відрахування на 

соціальні заходи» Кредит 

 Відрахування на соціальні заходи за 

їх видами, здійснені протягом 
звітного періоду 

 Списання на рахунки класу 9 

 Списання на рахунок 79 
«Фінансовий результат», якщо 

рахунки класу 9 не ведуться  

 Списання на рахунок 23 

«Виробництво», якщо ці витрати 
включаються до собівартості 

виробництва продукції, робіт, 

послуг 

Рис. 15.3. Зміст записів за рахунком 82 «Відрахування на соціальні заходи» 

Дебет 
Рахунок 83 «Амортизація» 

Кредит 

 Сума амортизації, нарахована 

протягом звітного періоду 

 Списання на рахунки класу 9  

 Списання на рахунок 79 
«Фінансовий результат», якщо 

рахунки класу 9 не ведуться  

 Списання на рахунок 23 

«Виробництво», якщо ці витрати 
включаються до собівартості 

виробництва продукції, робіт, 

послуг 

Рис. 15.4. Зміст записів за рахунком 83 «Амортизація» 
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Дебет 
Рахунок 84 «Інші операційні 

витрати» Кредит 

 Накопичення понесених витрат 

протягом звітного періоду 

 Списання на рахунки класу 9  

 Списання на рахунок 79 

«Фінансовий результат», якщо 

рахунки класу 9 не ведуться  
 Списання на рахунок 23 

«Виробництво», якщо ці витрати 

включаються до собівартості 
виробництва продукції, робіт, 

послуг 

Рис. 15.5. Зміст записів за рахунком 84 «Інші операційні витрати» 

Дебет 
Рахунок 85 «Інші затрати» 

Кредит 

 Накопичення витрат, які виникають в 

процесі інвестиційної та фінансової 

діяльності підприємства, від 

надзвичайних подій та пов’язаних із 
нарахуванням податків на прибуток 

 Списання на рахунки класу 9  
 Списання на рахунок 79 

«Фінансовий результат», якщо 

рахунки класу 9 не ведуться 

Рис. 15.6. Зміст записів за рахунком 85 «Інші витрати» 

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 та на інших підприємствах за їх власним 
вибором.  

Використовуються наступні методи її калькулювання собівартості продукції: 

- нормативний; 
- позамовний; 

- попередільний .  

Сутність нормативного методу полягає в тому, що фактичні витрати в поточному 

обліку підрозділяються на витрати в межах виробничих норм та відхилення від норм 
(економія, перевитрати). Окремо відображається вплив змін норм. Алгебраїчний 

підсумок цих складових показує суму фактичних витрат. Застосування цього методу 

(або його елементів) дає змогу оперативного контролю за формуванням собівартості 

продукції. 
Нормативний метод може застосовуватися в будь-якій галузі та на будь-якому 

підприємстві, де є витрати виробництва. 

Попередільний метод застосовується на підприємствах, де виробничий процес 
організується за переділами, стадіями, фазами і на цих переділах виробляються 

напівфабрикати, які потім використовуються для виготовлення продукції на цьому 

самому підприємстві або реалізуються на сторону. 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 
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3. Розв’язати задачі (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Дайте визначення терміну «витрати». 

2. Які рахунки використовуються для ведення обліку витрат? 

3. Що визначають методологічні принципи формування в б/о інформації про витрати 
підприємства? 

4. Що таке виробнича с/в і що вона в себе включає? 

5. Яка мета обліку собівартості продукції? 

6. Наведіть класифікацію витрат. 
7. Як групуються витрати операційної діяльності за статтями калькуляції. 

8. Що визначається витратами звітного періоду? 

9. Назвіть призначення рахунків класів 8 і 9. 

10. Хто може використовувати тільки рахунки класу 8? 
11. Як групуються витрати за елементами? 

ІІ. Контрольні завдання 

1. Виконати тестові завдання №18, 19, 32, 122, 123, 126, 127, 130, 138, 145 зі збірника 
задач [11]. 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Облік витрат допоміжних виробництв. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Облік енергосилових виробництв.  

2. Облік витрат по автотранспорту.  

3. Облік ремонтних виробництв. 
Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Виробничий процес може відбуватися не тільки внаслідок споживання факторів 

виробництва (необоротних активів, предметів праці та живої праці), а й при протіканні 

без затримок процесів господарської діяльності (інвестування, постачання, збут), що 
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передбачає зв'язки з іншими підприємствами по лінії постачання та збуту продукції. 

Значний вплив на виробничий процес мають допоміжні виробництва, які забезпечують 

основні цехи електроенергією, парою, холодом, стиснутим повітрям, тарою, інструмен-

том, надають послуги з ремонту та ін. 

Продукція, роботи й послуги допоміжних виробництв у більшості випадків 

споживаються всередині підприємства, хоча при їх великих потужностях доцільно 

відпускати продукцію, роботи і послуги стороннім споживачам, що значно знижує 

собівартість основної продукції. 

Продукція, роботи й послуги передаються споживачам (цехам, дільницям, 

бригадам, змінам, відділам) за плановими цінами або фактичною собівартістю 

минулого місяця. 

Бухгалтерський облік допоміжних виробництв повинен забезпечити, як мінімум, 

такі дані: 

 обсяг виробництва продукції, робіт чи послуг; 

 визначення фактичних витрат на виробництво; 
 надання послуг споживачам у натуральному вираженні; 

 розрахунок фактичної собівартості продукції для споживачів; 

 розрахунок техніко-економічних показників роботи виробництва; 

 розрахунок ефективності роботи. 
Допоміжні виробництва виділяються в окремі структурні підрозділи за 

технологічним принципом - за продукцією чи послугами, які вони випускають чи 

надають для основного виробництва, або за характером послуг (парокотельні, 

транспортні). За технологією вони поділяються на прості і складні. 

До простих відносяться виробництва, які випускають один вид продукції чи послуг 

(електростанції, парокотельні, компресорні та водозабірні станції та ін.), в яких 

відсутнє незавершене виробництво. Облік тут організовується за простим методом, 

коли витрати за місяць збираються в цілому по виробництву, а собівартість одиниці 

продукції (послуг) визначається шляхом ділення витрат на кількість випущеної 

продукції - кВт/г, м, т/км та ін. 

У складних виробництвах технологічний процес складається з відокремлених 

переділів (ремонтно-механічні та ремонтно-будівельні цехи, тарне виробництво, 

інструментальне виробництво, експериментальні цехи та ін.). У цих виробництвах може 

бути незавершене виробництво, що й обумовлює ускладнення методології та 

організації обліку. 

Для вказаних виробництв, як правило, застосовується позамовний метод обліку, 

Оскільки його об'єктом є не тільки готова продукція, а й окремі переділи, тому може 

використовуватися також попередільний метод обліку витрат. Позамовний метод 

передбачає відкриття виробничих замовлень, хоча за характером технології продукція 

може оброблятися в декількох переділах чи фазах виробництва. Не виключається 

ведення позамовно-нормативного методу обліку витрат, що передбачає розробку норм і 

нормативів на матеріали, заробітну плату, загальновиробничі витрати, фіксування в 

документації" витрат за нормами, відхиленнями від норм та змінами норм. 
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Витрати допоміжних виробництв збираються на рахунку 23 «Виробництво» із 

зазначенням субрахунку, що необхідно для розмежування основних і допоміжних 

виробництв. Для основних цехів доцільно використовувати рахунок 23 «Виробництво» 

та субрахунок 1, а далі в коді вказувати номери основних цехів (наприклад, 23101, 

23102, 23103 - що означає: 23 - виробництво, 1 - основне, 01, 02, 03 - номер цеху, а далі 

код може ускладнюватися за рахунок номерів замовлень). Для допоміжних виробництв 

можна використати субрахунок 2, а потім вказувати номер цеху (23201, 23202 та ін.). 

Аналітичний облік витрат у простих допоміжних виробництвах ведеться в розрізі 

статей витрат без підрозділу за видами продукції, оскільки в них виробляється один вид 

продукції чи послуг; у складних виробництвах - за статтями витрат у розрізі окремих 

видів продукції чи послуг у відомостях (картках) аналітичного обліку.  

Собівартість замовлення визначається в бухгалтерії після отримання повідомлення 

цеху про його виконання. Продукція і послуги для власного споживання основними 

цехами оцінюється за фактичною цеховою собівартістю (матеріальні витрати, заробітна 

плата, загальновиробничі витрати), а при виконанні робіт (послуг) для сторонніх 

організацій та свого капітального будівництва й обслуговуючих господарств - за 

цінами, що включають витрати цеху, адміністративні та збутові витрати і певну суму 

прибутку. 

Процес визначення собівартості одиниці продукції ускладнюється тим, що цехи 

допоміжного виробництва, як правило, надають послуги один одному.  

Так, наприклад, транспортний цех здійснює перевезення палива для електростанції 

та одночасно отримує від неї електроенергію. В цьому випадку для розрахунку 

собівартості електроенергії треба знати собівартість отриманих від транспортного цеху 

послуг, а для розрахунку собівартості послуг транспортного цеху - собівартість 

отриманої електроенергії. Собівартість отриманих послуг може визначатися за 

плановою собівартістю  поточного місяця  або   за фактичною  собівартістю минулого 

місяця. 

 Наприклад, за травень 200_ р. транспортний цех для електростанції надав 

послуги з перевезення вугілля у кількості 100 т/км, а від електростанції отримав 250 

кВт/г електроенергії. Планова ціна: 1 т/км - 35 грн.., 1 кВт/г - 20 грн. 

Визначити загальну собівартість послуг транспортного цеху й електроенергії та 

визначити собівартість 1 т/км і 1 кВт/г за травень 2000_ р. 

Таблиця 16.1. 

 Визначення собівартості послуг за травень 200_ р. (грн.) 
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Транспортний 

цех 

Електростанція 

317 240     

596 370 

3 500  

5 000 

5 000  

3 500 

318 740  

594 870 

100 00  

300 00 

31,87  

19,83 

Разом: 913 610 8 500 8 500 913 610 X X 

Як видно з табл. 16.1, транспортний цех передав послуг на 3 500 грн. (10 0 х 35 ), а 

отримав на 5 000 грн. (25 0 х 20 ). Фактична собівартість визначена з урахуванням 

отриманих (додається до власних витрат) та переданих (мінусується) послуг. Отрима-

ний результат ділиться на кількість одиниць вироблених послуг (318 740 / 100 00 = 

31,87 грн., 594 870 / 30 000 = 19,83 грн.). Собівартість продукції (послуг) формується за 

дебетом рахунків 23 «Виробництво» на субрахунках 23201 (транспортний цех) та 23202 

(електростанція) у відомостях № 12 за прямими й накладними витратами, з кредита 

різних рахунків: 

Д 23 «Виробництво» (субрахунки 23201 /транспортний цех/ та 23202 

/електростанція/); 

К 13 «Знос необоротних активів» - знос на вартість основних засобів, необоротних 

матеріальних активів та нематеріальних активів цехів допоміжного виробництва;  

К 20 «Виробничі запаси» - на вартість сировини, матеріалів, купованих    

напівфабрикатів    та    комплектуючих    виробів, палива, будівельних матеріалів, 

запасних частин та ін.;  

К 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - на вартість використаних 

малоцінних предметів; 

К 23 «Виробництво» - вартість робіт і послуг, отриманих від 

інших допоміжних цехів; К 24 «Брак у виробництві» - на вартість втрат від браку; 

К 37 «Розрахунок з різними дебіторами» - виплачений раніше аванс за надання 

послуг сторонніми організаціями; 

К 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» - на вартість послуг, 

отриманих від сторонніх організацій; 

К 66 «Розрахунки з оплати праці» - нарахування заробітної плати працівникам 

допоміжних цехів; 

К 65 «Розрахунки за страхуванням» - на вартість страхування за встановленими 

тарифами; 

К 68 «Розрахунки за іншими операціями» - на вартість різних послуг 

некомерційного характеру, розрахунки з дочірніми підприємствами; 



94 

 

К 91 «Загальновиробничі витрати» - на суму витрат на організацію цеху та 

управління ним. 

Можуть кореспондувати також інші рахунки (рахунки класу 8, якщо підприємство 

ними користується; 39, 47 тощо). 

За кредитом рахунка 23 «Виробництво» списуються витрати на споживачів 

продукції (робіт) допоміжних виробництв за дебетом таких рахунків:  

К 23 «Виробництво» (субрахунки 23201 /транспортний цех/ та 23202 

/електростанція/); 

Д 23 «Виробництво» - на цехи основного виробництва (за розрахунками спожитих 

послуг за їх собівартістю); 

Д 23 «Виробництво» - на цехи допоміжного виробництва (за рахунком спожитих 

послуг та їх собівартістю); 

Д 91 «Загальновиробничі витрати» - вартість послуг для загальноцехових потреб 

(освітлення, опалення, ремонт офісу, цеху); 

Д 92 «Адміністративні витрати» - на вартість послуг для загальногосподарських 

потреб; 

Д 20 «Виробничі запаси» - оприбуткування тари, запасних частин, виготовлених 

допоміжними цехами; 

Д 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - оприбуткування інструментів, 

малоцінних предметів, виготовлених допоміжними цехами; 

Д 90 «Собівартість реалізації» - на вартість послуг, відпущених на сторону; 

Д 93 «Витрати на збут» - на вартість робіт і послуг для відділу збуту; 

Д 94 «Інші витрати» - на вартість наданих послуг для обслуговуючих виробництв і 

господарств. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 
2. Дати відповіді на запитання (  ІІ  рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Які види допоміжних виробництв ви знаєте? 

2. Що є головною метою створення допоміжних виробництв? 

3. Які рахунки застосовуються для обліку енергосилових допоміжних виробництв? 
4. Назвіть статті калькуляції по: 

1) електропостачанню; 

2) водопостачанню; 
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3) теплопостачанню. 

5. Які види транспортних допоміжних виробництв ви знаєте? 

6. З яких калькуляційних статей складається с/в послуг: 

1) вантажного автотранспорту; 
2) витрат на управління автопарком. 

7. Яким документом оформлюється робота вантажного автотранспорту? 

8. З якою метою створюються ремонтні допоміжні виробництва? 
9. З яких калькуляційних статей складаються витрати на: 

1) ремонт вантажних автомобілів; 

2) управління рем майстернею. 

10. Як проводиться облік виготовлення ремонтною майстернею інвентаря та основних 
засобів? 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Облік витрат іншої звичайної діяльності та надзвичайних витрат. 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1.   Облік фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат. 
2.   Облік надзвичайних витрат. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Фінансова діяльність характеризується тим, що викликає зміни розміру та складу 
власного і позикового капіталу підприємства. До операцій фінансової діяльності, які 

викликають виникнення фінансових втрат належать операції, пов’язані зі списаннм 

витрат і коштів у результаті фінансової діяльності, а саме: 
 погашення позик, отриманих у банках, та процентів за кредит; 

 сплата дивідендів грошовими коштами; 

 інші платежі (використання грошей для викупу раніше випущених акцій 

підприємства, 
  оплата фінансової оренди        

  інші платежі, пов'язані з фінансовою діяльністю - проценти за облігаціями 

тощо). 
Ці витрати обліковуються на рахунку 95 «Фінансові витрати». 
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Для правильного віднесення витрат на рахунок 95 необхідно пам'ятати, що до 

фінансових належать витрати, які впливають на розмір власного й залученого капіталу, 

зокрема сума сплати банкам процентів за користування кредитами, витрати на емісію 

(випуск) облігацій, плати за фінансову оренду та інші витрати. Названі витрати 
пов'язані з платою за залучений в оборот підприємства капітал банків чи юридичних 

осіб. 

Для обліку витрат призначений рахунок 95 «Фінансові витрати», на якому виділено 
два субрахунки: 

 951 «Проценти за кредит»; 

 952 «Інші фінансові витрати». 

При погашенні процентів за користування банківськими кредитами складаються 

проводки: 

Д 951 «Проценти за кредит»; 

К 30 «Каса» (оплата процентів готівкою з каси); 

К 31 «Рахунки в банках» (оплата процентів шляхом списання належної суми до 

сплати через банк); 

К 50 «Довгострокові позики» (оплата процентів за рахунок отриманих позик); 

К 60 «Короткострокові позики (оплата процентів за рахунок отриманих позик). 

Для обліку інших фінансових витрат (крім банківських кредитів) використовується 

субрахунок 952 «Інші фінансові витрати», в дебет якого списуються витрати, пов'язані 

з нарахуванням й оплатою різних послуг, що виникають при залученні капіталу 
(витрати з випуску, утримання й обігу власних цінних паперів, нарахування процентів 

за договорами кредитування /крім банківських кредитів/, плата за фінансовий лізинг, 

амортизація дисконту за випущеними облігаціями) з кредита рахунків:  

Д 952 «Інші фінансові витрати», 

К 30 «Каса» (оплата витрат, пов'язаних із випуском, утриманням 

та оборотом власних цінних паперів); 

К 31 «Рахунки в банках» (оплата процентів за договорами кредитування (крім 

банківських кредитів), погашення витрат з лізингу); 

К 50 «Довгострокові позики» (оплата витрат за рахунок позик);  

К 52 «Довгострокові зобов'язання за облігаціями» (премія і дисконт за 

облігаціями); 

К 53 «Довгострокові зобов'язання з оренди» (плата за фінансовий лізинг); 

К 60 «Короткострокові позики» (оплата витрат за рахунок позик);  

К 68 «Розрахунки за іншими операціями» (нарахування процентів за лізинг). 

Витрати в кінці місяця списуються на фінансові результати:  

Д 79   «Фінансові   результати»   субрахунок   792   «Результат 
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фінансової діяльності»;  

К 95 «Фінансові витрати». 

Відповідно до П(С)БО 2 «Фінансові інвестиції» є активами, які утримуються 
підприємством з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших 

вигод для інвестора. До фінансових інвестицій відносять такі активи, які можуть 

приносити вигоду лише фактом свого існування, без будь-яких зусиль з боку тримача. 
До фінансових інвестицій належать: 

 акції, а також інші цінні папери (облігації підприємств або державних і 

місцевих позик); 

 кошти даного підприємства, які вкладені у статутний капітал інших 
підприємств на території України і за кордоном. 

Для обліку фінансових інвестицій призначені рахунки 14 «Довгострокові фінансові 

інвестиції» (інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі, інші 

інвестиції пов'язаним сторонам, інвестиції непов'язаним сторонам) та 35 «Поточні 
фінансові інвестиції» (еквіваленти грошових коштів, інші поточні фінансові інвестиції). 

Проте інвестиційна діяльність - значно ширше поняття «участь підприємства в 

капіталі». 
Інвестиційна діяльність пов'язана з придбанням і продажем довгострокових 

(необоротних) активів і короткострокових (оборотних) фінансових активів, які не 

відносяться до еквівалентів грошових коштів (вартість придбаних основних засобів, 

необоротних і нематеріальних активів, надання позик іншим підприємствам, 
надходження коштів від фінансових інвестицій - дивіденди, проценти). 

Для обліку таких операцій призначені рахунки 96 «Втрати від участі в капіталі» та 

97 «Інші витрати», на яких відображаються втрати від зміни вартості капіталу, що 
використовується у спільній діяльності двох чи декількох підприємств за методом 

участі в капіталі. При спільній операційній діяльності капітал інвестора може 

збільшуватися чи зменшуватися внаслідок збільшення (зменшення) його частки в 

об'єкті інвестування. Капітал також може вкладатися в асоційовані та дочірні 
підприємства. 

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» має такі субрахунки: 

 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»; 
 962 «Втрати від спільної діяльності»; 

 963 «Втрати інвестицій в дочірні підприємства». 

У дебет рахунка 96 списуються втрати, завдані внаслідок отримання асоційованим 

підприємством збитків, переоцінки активів, збитків дочірніх та спільних підприємств 
тощо. При цьому складається запис: 

Д 96 «Втрати від участі в капіталі»; 

К 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». 

У кінці місяця рахунок 96 закривається: 

Д 79 «Фінансові результати» субрахунок 793 «Результати іншої звичайної 

діяльності»; 

К 96 «Втрати від участі в капіталі». 



98 

 

Інші витрати, хоча й виникають у процесі операційної діяльності, але не 

відносяться до процесу виробництва і збуту, а пов'язуються з інвестиціями. До таких 

витрат належать: 

 залишкова вартість і витрати на реалізацію фінансових інвестицій; 
 залишкова вартість і витрати на реалізацію необоротних активів; 

 залишкова вартість і витрати на реалізацію майнових комплексів; 

 втрати активів та зобов'язань нєопераційної діяльності від зміни курсу 
гривні до іноземної валюти; 

 уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій; 

 залишкова вартість списаних необоротних активів і витрат, пов'язаних із 

ліквідацією (розукомплектовування, демонтаж та ін.); 
 інші витрати звичайної діяльності; 

 виплата страхових сум і страхових відшкодувань (у страхових установах);  

 перестрахування (у страхових установах). 

На рахунку 97 «Інші витрати» виділяється 9 субрахунків, що видно з вище 
наведеного переліку витрат. Із можливих дев'яти сім субрахунків використовуються на 

промислових підприємствах. 

У дебеті рахунка 97 «Інші витрати» відображаються такі витрати: 

Д 97 «Інші витрати»; 

К 10 «Основні засоби» (списання й уцінка основних засобів); 

К 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (списання й уцінка необоротних 

активів); 

К 12 «Нематеріальні активи» (списання й уцінка нематеріальних активів); 

К 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (списання й уцінка фінансових 

інвестицій); 

К 15 «Капітальні інвестиції» (списання й уцінка капітальних інвестицій); 

К 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» (списання боргів);  

К ЗО «Каса» (курсові різниці); 

К 31 «Рахунки в банках» (курсові різниці); 

К 35 «Поточні фінансові інвестиції» (реалізація фінансових інвестицій); 

К 68 «Розрахунки за іншими операціями» (витрати звичайної діяльності). 

Зібрані протягом місяця витрати повинні списуватися на фінансові результати: 

Д 79 «Фінансові результати» субрахунок «Результат іншої звичайної діяльності»; 

К 97 «Інші витрати». 

Надзвичайні витрати виникають епізодично, мають випадковий характер, проте 

можуть повторюватися. До витрат, пов'язаних із надзвичайними подіями, відносяться 

прямі втрати від стихійних лих, техногенних катастроф і аварій (повені, снігові лавини, 
землетруси, зливи, град, пожежі, аварії на транспорті, підприємствах зв'язку, в 

комунальному господарстві тощо). 
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З метою попередження втрат доцільно страхувати активи підприємства, що 

дозволить якщо не повністю, то хоча б частково зменшити втрати від надзвичайних 

подій. Для обліку таких втрат призначений рахунок 99 «Надзвичайні витрати», на 

якому відкриваються субрахунки: 
 991 «Втрати від стихійних лих»; 

 992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій»; 

 993 «Інші надзвичайні витрати». 
У дебет рахунка 99 «Надзвичайні витрати» відносяться втрати, пов'язані з 

пошкодженням та вибуттям із ладу основних засобів, необоротних і нематеріальних 

активів (кредит рахунків 10, 11, 12), інвестицій (14, 15), виробничих запасів (20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28), втрати грошей, наприклад, при пожежі (30, 31), а також витрати 
на ліквідацію наслідків стихійних лих (66, 65, 63, 68) та інші рахунки.  

У кінці місяця витрати списують на фінансові результати: 

Д 79 «Фінансові результати» субрахунок 794 «Результат надзвичайних подій»; 

К 99 «Надзвичайні витрати». 

В окремих випадках надзвичайні витрати можуть бути списані за рахунок 

відшкодувань із бюджету: 

Д 64 «Розрахунки за податками і платежами»; 

К 99 «Надзвичайні витрати». 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Як визначаються витрати від участі в капіталі? 

2. Дайте визначення надзвичайних витрат. 
3. Наведіть кореспонденцію з відображення операцій, пов’язаних із здійсненням 

інших фінансових витрат. 

4. Зробіть бух. записи з відображення операцій в обліку втрат від участі в капіталі. 
5. Наведіть операції, які призводять до виникнення надзвичайних витрат та бух. 

записи по ним. 

6. Розрахуйте втрати від участі в капіталі, якщо частка у капіталі асоційованого 

підприємства – 20%, сума зменшення власного капіталу асоційованого 
підприємства – 30 000 грн. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Загальні положення по обліку доходів, витрат і фінансових результатів. 

   Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Визначення і класифікація доходів.  
2. Оцінка доходів.  

3. Визначення і класифікація витрат.  

4. Визначення прибутку(збитку) за звітний період.  
5. Облік витрат і доходів майбутніх періодів.  

6. Нормативна база для ведення обліку доходів і витрат. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Норми П(С)БО 16 «Витрати» застосовуються підприємствами, організаціями, 

заснуваннями й іншими юридичними особами усіх форм власності, крім банків і 

бюджетних організацій.                     

У цьому ж П(С)БО використовуються наступні терміни: 
Елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат. 

Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо на 

конкретний об'єкт економічно доцільним шляхом.     
Об'єкт витрат – продукція, роботи, чи послуги вид діяльності підприємства, що 

вимагає визначення зв'язаних з їх чи виробництвом виконанням. 

Витрати відбиваються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням чи 

активів збільшення зобов'язань. Витратами звітного періоду чи визнаються зменшення 
чи активів збільшення зобов'язань, що приводять до зменшення власного капіталу 

підприємства за умови, що ці витрати можуть бути вірогідно визначені. 

Витрати визначеного періоду визнаються одночасно з визнанням доходу, для 
одержання яких вони здійснюються. Якщо актив забезпечує одержання економічних 

вигод протягом декількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом 

систематичного розподілу вартості активу (амортизація) між відповідними звітними 

періодами. 
Не визнаються витратами платежі по договорах комісії, агентським угодам і 

іншим аналогічним договорам на користь комітента. Не визнаються аванси на 

виконання робіт, послуг і оплату запасів. Не визнаються витратами погашення 

державних позик і інші зменшення чи активів збільшення зобов'язань, що не 
відповідають критеріям визнання. 
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Одним із важливих і принципових теоретичних питань економічної діяльності є 

визначення терміна «доходи». Стандартом бухгалтерського обліку 15 «Доход» дається 

така інформація:  

«Доход визнається 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» 
Як економічна категорія, доход в загальному розумінні означає потік грошових 

та інших надходжень за одиницю часу і складається з таких пофакторних 

елементів, як прибуток, заробітна плата, процент і рента. 

Величина доходу впливає на показник фінансового результату (прибутку 
або збитку), який є основним фінансовим показником діяльності підприємства.  

Прибуток - це економічна категорія, що визначається як різниця між 

загальною виручкою і загальними витратами, або різниця між доходами і 

витратами.  
Виручка означає суму грошей, отриману від продажу продукції, виконаних 

робіт чи наданих послуг; розраховується способом множення ціни товару на 

кількість його реалізованих одиниць.  
Витрати - це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і послуг факторів 

виробництва (ресурсів). 

Отже, такі економічні категорії, як доход, витрати і прибуток, повинні мати 

конкретне наповнення, а фінансовий облік регламентуватися державою з метою 
забезпечення однакового підходу до формування доходів і витрат у кожному 

підприємстві за певний період, що забезпечує порівнянність величини прибутку та 

платежів у бюджет. 
Існують різні концепції прибутку: 

 синтетична (розглядається з точки зору правил її визначення);  

 семантична (розглядається через зв'язок з економічними реаліями);  

 прагматична (розглядається з позиції використання даних інвестором, 
незалежно від того, яким способом визначена). 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

доходи наводяться у стандарті 15 «Доходи», де наводяться визначення термінів, 
наприклад:  

Відсотки -  плата за використання коштів і їх еквівалентів. 

Роялті -  платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, 

авторських прав, програм, продуктів). 
Дивіденди -  частина чистого прибутку, розподілений між учасниками 

(власниками) відповідно до частини їх у власному капіталі підприємства.  

Для визначення прибутку необхідно відповідно до стандартів розрахувати 
доходи та витрати за період. 

Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції, але 

можуть застосовуватися також до окремих елементів однієї операції або до двох 

чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої операції (операцій). 
Не визнаються доходами такі надходження від юридичних і фізичних осіб: 

 сума податку на додану вартість; 

 сума акцизного збору; 

 сума інших податків і обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів; 
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 сума надходжень за договором комісії, агентських та інших аналогічних договорів на 

користь комітента (власника товару), принципала (боржника, посередника) тощо; 

 сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

 сума авансу в 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. 

В інших випадках доход визнається під час збільшення активу чи 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. 

У фінансовому обліку доходи повинні групуватися за такими напрямками: 
 доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

  інші операційні доходи;  

 фінансові доходи;  

  інші доходи;  
  надзвичайні доходи. 

Якщо доходи можуть бути достовірно визначені, то їх потрібно відображати в 

обліку в момент надходження активу або погашення зобов'язань, котрі призводять 
до збільшення власного капіталу, а витрати - в момент вибуття активів або 

збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу.  

У випадку, коли актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних 

періодів, витрати відображаються в обліку та звітності на основі систематичного та 
раціонального їх розподілу протягом декількох звітних періодів (наприклад 

,амортизація). Витрати негайно відображаються в обліку, якщо економічні 

вигоди не відповідають стану, за якого вони визнаються активами підприємства. 
Визнання доходів відбувається за наявності усіх вказаних умов: 

 передані покупцю ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на цінності; 

 підприємство   надалі   не   здійснює   контролю   за   реалізованою продукцію; 

 сума доходу може бути достовірно визначена;  

 в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а 

витрати на операцію можуть бути достовірно визначені. 

У бухгалтерському обліку 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». Інструкція до нового Плану рахунків 
дозволяє закривати рахунки доходів та витрат щомісяця або по закінчені звітного 

року. 

Схематично взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат має наступний вигляд: 
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Баланс 79 «Фінансові результати»

9 клас

7 клас

 

Рис. 18.1. Взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат 

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 в 
майбутньому, та про ресурси, наведені у грошовому вираженні, які будуть отриманні у 

майбутньому. Визнані в бухгалтерському обліку доходи класифікуються за такою 

схемою: 
 

ДОХОДИ

ДОХОДИ
від надзвичайних подій

Дохід від
операційної діяльності

Інший
операційний дохід

Доходи від
фінансових операцій

Доходи від іншої
звичайної діяльності

Дохід від реалізації

— від реалізації іноземної валюти;
— від реалізації інших оборотних активів;
— від операційної оренди активів та інші

— дохід від участі в капіталі;
— інші фінансові доходи

— від реалізації необоротних активів;
— від реалізації фінансових інвестицій;
— безкоштовно отримані активи;
— інші доходи від звичайної діяльності

— готової продукції;
— товарів;
— робіт і послуг

ДОХОДИ
від звичайної діяльності

 

Рис. 18.2. Класифікація доходів підприємства 
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Планом рахунків для відображення доходів у бухгалтерському обліку передбачені 
рахунки 

70 «Дохід від реалізації» 

71 «Інший операційний дохід» 

72 «Дохід від участі в капіталі» 

73 «Інші фінансові доходи» 

74 «Інші доходи» 

75 «Надзвичайні доходи» 

76 «Страхові платежі» 

79 «Фінансові результати» 

 
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 списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)» і потрапляє до бухгалтерського балансу. 

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки: 
791 «Результат основної діяльності» 

792 «Результат фінансових операцій» 

793 «Результат іншої звичайної діяльності» 
794 «Результат надзвичайних подій». 

Закриття рахунка 79 «Фінансові результати» здійснюється по закінченні звітного 

періоду (місяця чи календарного року). 

Планом рахунків співвідношення доходів і витрат діяльності підприємства визначено 
спеціальними рахунками, класифікація яких за групами наведена у таблиці 18.1. 

Таблиця 18.1 

СПІВВІДНОШЕННЯ РАХУНКІВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 

№ Найменування рахунків 

витрат 

№ Найменування рахунків доходів 

90 Собівартість реалізації 70 Доходи від реалізації 

91 Загальновиробничі витрати   

92 Адміністративні витрати 

93 Витрати на збут 
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94 Інші витрати операційної ді- 
яльності 

71 Інший операційний дохід 

95 Фінансові витрати 73 Інші фінансові доходи 

96 Втрати від участі в капіталі 72 Дохід від участі в капіталі 

97 Інші витрати 74 Інші доходи 

98 Податок на прибуток   

99 Надзвичайні витрати 75 Надзвичайні доходи 

  76 Страхові платежі 

  79 Фінансові результати 

До витрат майбутніх періодів відносяться: 

- витрати на освоєння нових виробництв, комплексну апробацію і перевірку 

агрегатів до введення їх в експлуатацію; 
- витрати на підготовчі витрати у видобувних галузях; 

- витрати на підготовку й освоєння нових видів продукції і технологічних 

процесів; 

- витрати одноразового характеру. 
Терміни, протягом яких такі витрати підлягають списанню на витрати 

виробництва, регулюються законодавством. Витрати майбутніх періодів відбиваються 

на рахунку 39 «витрати майбутніх періодів». На дебеті враховуються витрати, а по 

кредиті списуються витрати. 
 

Господарські операції Дт Кт 

1. Нарахування амортизації на основні засоби, що 

відносяться до витрат майбутніх періодів 
39 13 

2. Списання товарно-матеріальних цінностей на витрати 

майбутніх періодів 
39 

20,22,26,

27 

3. Часткове списання виробничих витрат майбутніх періодів 

на витрати виробництва 
23 39 

4. Списання суми передоплати за технічну літературу  91,92,93 39 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 
2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Що визнається витратами підприємства? 

2. Як групуються витрати операційної діяльності за економічними елементами? 

3. Що представляють собою витрати за статтями калькуляції? 
4. Назвіть призначення рахунків класу 8. 

5. Назвіть основні вимоги до визначення та складу витрат згідно П(С)БО 16. 

6. Назвіть основні вимоги до визначення та складу доходів згідно П(С)БО 15. 

7. Як класифікуються доходи в б/о? 
8. Які рахунки використовуються для обліку доходів? 

9. Дайте визначення поняття «витрати», «доходи». 

10. Як здійснюється облік витрат та доходів майбутніх періодів? 
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11. Які рахунки використовуються для обліку витрат? 

12. Які рахунки використовуються для обліку фінансових результатів? 

13. Який документ регламентує облік доходів? 
 

 

 
 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Облік доходів за видами діяльності. 

      Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 
питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 
студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Облік інших операційних доходів.  
2. Облік доходів від участі в капіталі.  

3. Облік інших фінансових доходів.  

4. Облік інших доходів. 

5.  Облік надзвичайних доходів.  
6. Облік страхових платежів. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
відображається на рахунку 70 за такими субрахунками: 

701 «Доход від реалізації готової продукції»; 

702 «Доход від реалізації товарів» (ведеться у торгівлі);  

703 «Доход від реалізації робіт і послуг»;  
704 «Вирахування з доходу».  

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». 

Для обліку операцій з реалізації готової продукції використовуються такі 
субрахунки: 

701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції». 
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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.  

Бухгалтерські записи відображення операцій з реалізації готової продукції:  

1. Відображено виручку від реалізації готової продукції: 

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 

К-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції». 

2. Відображено нарахування ПДВ: 

Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

К-т 641 «Розрахунки за податками» 

2а. відображення ПДВ у разі отримання попередньої оплати:  

Д-т 643 «Податкові зобов’язання» 

К-т 641 «Розрахунки за податками» 

2б. Відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо оплаченої продукції: 

Д-т 701 «Дохід від реалізації» 

К-т 643 «Податкові зобов’язання» 

3. Списання виробничої собівартості готової продукції (за обліковими цінами): 

Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

К-т 26 «Готова продукція». 

В кінці звітного періоду сальдо рахунків 70 і 90 списується на субрахунок 791 

«Результат основної діяльності» записами: 
а) Списання чистого доходу: 

Д-т 701 «Дохід від реалізації» 

К-т 791 «Результат основної діяльності» 

б) Списання собівартості реалізації: 

Д-т 791 «Результат основної діяльності» 

К-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції». 

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; 
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— 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) сальдо рахунків 71 і 94 списуються на 

субрахунок 791 «Результат основної діяльності». 

Бухгалтерські записи за відображення операцій, пов’язаних із одержанням 
доходів від іншої операційної діяльності, відображаються наступними проводками: 

1. Відображено дохід від реалізації оборотних активів: 

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

К-т 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів». 

1а. Нараховане ПДВ від вартості реалізації оборотних активів: 

Д-т 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 

К-т 641 «Розрахунки за податками». 

1б. Списано реалізовані оборотні активи: 

Д-т 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 

К-т рахунків запасів (20, 22 та інші). 
2. Відображено реалізацію іноземної валюти: 

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

К-т 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти». 

2а. Списано реалізовану іноземну валюту: 

Д-т 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» 

К-т 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» або 314 «Інші рахунки в банку в 

іноземній валюті» 

3. Одержано дохід від операційної оренди: 

Д-т 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» 

К-т 713 «Дохід від операційної оренди активів». 

4. Одержано дохід від операційних курсових різниць: 

Д-т 362 «Розрахунки з іноземними покупцями», 612 «Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» 

К-т 714 «Дохід від операційної курсової різниці».  

5. Одержані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки): 

Д-т 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 

«Розрахунки з іншими дебіторами» 

К-т 715 «Одержані штраф, пені, неустойки». 
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6. Списано кредиторську заборгованість по закінченні строку позовної давності:  

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками та відрядниками», 68  «Розрахунки за 

іншими операціями»: 

К-т 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості». 

7. Одержання коштів цільового фінансування: 

Д-т 48 «Цільове фінансування та цільові надходження» 

К-т 718 «Одержані гранти та субсидії». 

8. Віднесення іншого операційного доходу на фінансові результати: 

Д-т 71 «Інший операційний дохід» 

К-т 791 «Результат основної діяльності». 

9. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові результати: 

Д-т 791 «Результат основної діяльності» 

К-т 94 «Інші витрати операційної 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. 

Сальдо рахунків 74 і 97 списуються на субрахунок 793 «Результат іншої звичайної 

діяльності», що дає змогу визначити фінансовий результат від іншої звичайної 
діяльності. 

Бухгалтерські записи з відображення операцій від іншої звичайної діяльності мають 

вигляд: 

1. Реалізація фінансових інвестицій: 
1а.  Відображено реалізацію фінансових інвестицій: 

Д-т 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» 

К-т 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій». 
1б. Списано реалізовані фінансові інвестиції: 

Д-т 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» 

К-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

К-т 35 «Поточні фінансові інвестиції». 
2. Реалізація необоротних активів: 

2а. Відображено реалізацію: 

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

К-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів». 

2б. Нараховано ПДВ з продажної вартості необоротних активів: 



110 

 

Д-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» 

К-т 641 «Розрахунки за податками». 

2в. Списано балансову вартість реалізованих необоротних активів: 

Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 

К-т 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні 

активи». 

2г. Списання зносу реалізованих необоротних активів: 

Д-т 13 «Знос необоротних активів» 

К-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів». 

3. Одержання доходу від неопераційних курсових різниць: 

Д-т 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 36 «Розрахунки з 

покупцями» 

К-т 744 «Дохід від курсових різниць». 

4. Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів: 

Д-т 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

К-т 745 «Дохід від безоплатного отриманих активів». 

5. Віднесено суму до оцінки об’єкта, які раніше були уцінені до складу доходу:  

Д-т 10 «Основні засоби» 

К-т 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». 

6. Дохід від фінансової оренди активів: 

Д-т 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» 

К-т 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». 

6а. В кінці звітного періоду віднесення сум інших доходів на фінансові результати 

від іншої звичайної діяльності: 

Д-т 74 «Інші доходи» 

К-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності». 

6б. Списання інших витрат від іншої звичайної діяльності на фінансові результати:  

Д-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 

К-т 97 «Інші витрати». 

Для обліку операцій, які виникають внаслідок надзвичайних подій призначені 

рахунки: 
75 «Надзвичайні доходи» 

99 «Надзвичайні витрати», 

які відображають відповідно доходи і витрати, що виникають внаслідок аварій, 
стихійного лиха та інших подій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства 

та не виникають часто або регулярно. 

Порівняння залишків сум рахунків 75 і 99 здійснюється на субрахунку 794 

«Результат надзвичайних подій», що дає змогу визначити фінансовий результат від 
надзвичайних подій. 

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку надзвичайних подій мають 

вигляд: 

1. Відображення в обліку списання майна в результаті стихійного лиха:  

Д-т 99 «Надзвичайні витрати» 

К-т 10 «Основні засоби», 20 «Основні засоби», 26 «Готова продукція», 30 «Каса». 
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2. Відшкодування вартості майна страховою організацією (якщо майно було 

застраховано): 

Д-т 31 «Рахунки в банках», 65 «Розрахунки за страхуванням» 

К-т 75 «Надзвичайні доходи». 

3. Віднесено суму надзвичайних доходів на рахунок фінансових результатів:  

Д-т 75 «Надзвичайні доходи» 

К-т 794 «Результат надзвичайних подій». 

4. Списано суму надзвичайних витрат для визначення фінансового результату від 

надзвичайних подій: 

Д-т 794 «Результат надзвичайних подій» 

К-т 99 «Надзвичайні витрати». 

Не визнаються доходами такі надходження: 

— за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь 

комітента, принципала, тощо; 
— сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

— сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

— сума завдатку: під заставу, якщо договором передбачена передача заставленого 

майна заставоодержувачу; одержана позикодавцем від постачальника в погашення 
позики; 

— надходження, що належать іншим особам. 

Подібні надходження у бухгалтерському обліку відображаються як зобов’язання і на 
рахунках доходів ці суми не відображаються. 

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 сальдо рахунків 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 
«Інші фінансові доходи», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі» 

списуються на субрахунок 792 «Результат фінансових операцій», що дає змогу 

визначити результат від фінансової діяльності підприємства. 
Рахунок 72 «Доход від участі в капіталі» має такі субрахунки: 
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 721 «Доход від інвестицій в асоційовані підприємства»; 

 722 «Доход від спільної діяльності»; 

 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства». 

На субрахунку 721 ведеться облік доходу, пов'язаного із збільшенням частки 
інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок отримання 

асоційованими підприємствами прибутку чи збільшення власного капіталу 

асоційованих підприємств внаслідок таких подій, як переоцінка необоротних активів, 
інвестицій тощо. 

Асоційованим називається підприємство, в якому інвесторові належить блокуючий 

(понад 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім чи спільним підприємством 

інвестора.  
Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку фінансових операцій мають 

вигляд: 

1. Отримання належного доходу від участі в капіталі асоційованого підприємства 

оформляється на підставі розрахунку за даними бухгалтерського обліку того 

підприємства, куди вкладено капітал. 

Д 141   «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»; 

К 721 «Доход від участі в капіталі». 

2. Отриманий доход від участі в капіталі спільних підприємств списується на 

фінансовий результат: 

Д 721 «Доход від участі в капіталі»; 

К 792 «Результат фінансової діяльності». 

На субрахунку 722 ведеться облік операцій з отримання доходу від спільної 
діяльності, тобто від створених спільно з іншими   юридичними   особами   підприємств   

і   організацій,   які контролюються двома (або більше) сторонами відповідно до 

письмової угоди між ними. 

1. Отримання доходу, визначеного за даними бухгалтерського обліку спільного 
підприємства та розподіленого між засновниками пропорційно до частки 

вкладеного ними капіталу, оформляється записом: 

Д 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»; 

К 722 «Доход від спільної діяльності». 

2. Списання доходу від спільної діяльності здійснюється записом: 

Д 722 «Доход від спільної діяльності»; 

К 792 «Результат фінансової діяльності». 

На субрахунку 723 ведеться облік операцій з отримання доходу від дочірніх 

підприємств, які знаходяться під контролем материнського (холдингового) і на які воно 
має суттєвий вплив. Суттєвим є такий вплив, що виходить із повноважень брати участь 

у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта 

інвестування без здійснення контролю цієї політики. 
1. Отримання доходу від дочірніх підприємств оформляється записом: 

Д 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі»;  

К 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства». 

2. Списання доходу, отриманого від дочірніх підприємств, здійснюється записом: 

Д 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства»; 
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К 792 «Результат фінансової діяльності». 

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться в розрізі об'єктів 
інвестування (підприємств і організацій). 

Облік інших доходів від інвестицій ведеться на рахунку 73 «Інші фінансові 

доходи», який має такі субрахунки: 

731 «Дивіденди отримані» 

732  «Проценти отримані» 

733  «Інші доходи від фінансових операцій» 

1. Отримання дивідендів чи процентів на вкладений капітал в інші підприємства 
оформляється записами: 

Д 30 «Каса»; 

Д 31 «Рахунки в банках»; 

К 731 «Дивіденди отримані» або 732 «Проценти отримані». 

Дивіденди отримують на акції, а проценти - на облігації, які придбані в інших 

підприємств. 

2. Нарахування фінансового доходу до отримання за передані необоротні активи в 
оренду відображається в обліку так: 

Д 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»; 

К 732 «Проценти отримані». 

На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» ведеться облік операцій 

з доходів від фінансових операцій, які не знайшли відображення на інших субрахунках. 
При цьому можуть дебетуватися рахунки з кредиту 733 «Інші доходи від фінансових 

операцій»: 

Д - рахунки матеріальних цінностей: 

Д 30 «Каса»; 

Д 31 «Рахунки в банках»; 

Д 34 «Короткострокові векселі отримані»; 

Д 35 «Поточні фінансові інвестиції»; 

Д 37 «Розрахунки з різними дебіторами»; 

Д 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»; 

Д 67 «Розрахунки з учасниками»; 

Д 68 «Розрахунки за іншими операціями»; 

К 733 «Інші доходи від фінансових операцій». 

У кінці звітного періоду доходи повинні списуватися:  

Д 733 «Інші доходи від фінансових операцій»; 

К 792 «Результат фінансової діяльності». 
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Аналітичний облік операцій на рахунку 73 «Інші фінансові доходи ведеться за 

об'єктами фінансування та іншими ознаками. 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання (ІІІ рівень) 
  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Як визнається дохід від цільового фінансування? 
2. Як визначається і обліковується дохід від використання активів підприємства 

іншими сторонами? 

3. Як відображаються у б/о доходи від іншої звичайної діяльності та від 

надзвичайної діяльності? 
ІІ. Контрольні завдання 

1.Підприємство А дає дозвіл на виробництво запатентованих приладів 

підприємству В на три роки. Починаючи з 2005 року. За використання даного 
нематеріального активу загальна сума платежів складає 300 000 грн. Згідно з угодою 

платежі здійснюються в кінці кожного року пропорційно. Розпишіть по рокам дохід, 

який буде отримано підприємством А від роялті та зробіть бух. записи. 

 
 

 

 
 

 

 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Загальні положення по обліку власного капіталу і забезпечення зобов’язань. 

         Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Оцінка і функції власного капіталу. 

2. Класифікація та різновиди власного капіталу.  

3. Поняття забезпечення зобов’язань.  

4. Нормативна база для ведення обліку власного капіталу і забезпечень 
зобов’язань. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 
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ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Майно підприємства складається із різних матеріальних, нематеріальних та 
фінансових ресурсів — носіїв прав власності окремих суб’єктів. 

Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємства неминуче використовують 

залучені кошти, утворюючи борги. Боргові зобов’язання підтверджують права і вимоги 
кредиторів щодо активів підприємства (А = З + К) і мають вищий пріоритет порівняно з 

вимогами власників. 

Тому власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань (К = А – З). 
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. 
Власний капітал утворюється двома шляхами: 

1) внесенням власниками підприємства; 

2) накопичуванням суми доходу, що залишається на підприємстві. 

За формами власний капітал поділяється на: 
— інвестований; 

— нерозподілений прибуток. 

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на: 
— статутний капітал; 

— додатковий (нереєстрований) капітал, який складається з: 

а) додатково вкладеного капіталу, 

б) резервного капіталу, 
в) нерозподіленого прибутку. 

З переходом на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку у 

відповідному стандарті 2 «Баланс» визначено, що власний капітал включає такі основні 
складові: 

— статутний капітал; 

— пайовий капітал; 

— додатковий вкладений капітал; 
— інший додатковий капітал; 

— резервний капітал; 

— нерозподілений прибуток (непокриті збитки). 
Одним з об'єктів обліку є забезпечення витрат.  

Забезпечення, як економічна категорія, означає створення резервних, і страхових 

фондів для гарантування погашення заборгованості кредиторам. Забезпечення 

наступних витрат і платежів нараховується у звітному періоді, а використовується у 

майбутні періоди. Крім гарантії для кредиторів рівномірне нарахування забезпечень 

дозволяє рівномірно їх включати у собівартість продукції та відносити на фінансові 

результати. 
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До забезпечень наступних витрат і платежів відносять: 

 витрати на оплату майбутніх відпусток; 

 додаткове пенсійне забезпечення; 
 гарантійний ремонт реалізованої продукції (сервісне обслуговування); 

 інші витрати. 
Облік забезпечень ведеться на рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат і 

платежів» у розрізі субрахунків: 

  471 «Забезпечення виплат відпусток»; 
  472 «Додаткове пенсійне забезпечення»; 

  473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»; 

  474 «Забезпечення інших витрат і платежів». 
Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання (ІІІ рівень) 
  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Як формується власний капітал? 
2. Дайте визначення поняття «вилучений капітал». 

3. Що є додатково вкладеним капіталом і як він змінюється? 

4. Як використовується прибуток підприємства? 
5. За яких умов відбувається збільшення власного капіталу? 

6. В якому звіті наводяться дані про власний капітал підприємства? 

7. Як впливають на величину власного капіталу: 

А) збиток 
Б) прибуток 

В) несплачений капітал 

Г) вилучений капітал? 
ІІ. Контрольні завдання 

1. Виконати тестові завдання №52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101, 102, 175, 176 зі збірника задач [11]. 

2. Статутний капітал підприємства 200 000 грн. Емісійний дохід від продажу 

акцій становить 10 000 грн. Безоплатно отримано обладнання на суму 5 000 грн. Збиток 

підприємства за звітний рік склав 25 000 грн. Визначити власний капітал підприємства.  

3. Зареєстрований статутний капітал підприємства становить 200000грн. Сума 

прибутку, одержаного в звітному періоді, становить 17000грн. На формування 

резервного капіталу направлено 10 000 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку. 

Власники акцій ще не розрахувались за підписані акції на суму 50 000 грн. Визначити 

розмір власного капіталу. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.  Облік забезпечення наступних витрат та платежів. 

         Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Облік забезпечення виплат персоналу.  
2. Облік інших забезпечень.  
3. Облік коштів цільового фінансування та цільових надходжень. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

На субрахунку 471 відображають нарахування резерву на оплату відпусток. Такий 

резерв створюється щомісячно виходячи з фактично нарахованого фонду оплати праці 
окремих груп персоналу підприємства і процента відрахувань, розрахованого за 

відповідною методикою. В принципі такий процент розраховується відношенням фонду 

оплати відпусток до загального річного фонду оплати. Приклад розрахунку резерву на 

оплату відпусток наведено в практичній роботі № 12. 
Забезпечення витрат на відпустки включають також нарахування на соціальні 

заходи. 

На субрахунку 472 здійснюється облік додаткового пенсійного забезпечення. З 

метою кращого матеріального забезпечення пенсіонерів доцільно створювати резерв із 
додаткового страхування. Частина коштів може відраховуватися у резерв за рахунок під-

приємства, а частина - за рахунок працюючих. Рахунки повинні бути персональними, а 

нагромаджені кошти мають перераховуватися у пенсійний фонд. За рахунок 
персоніфікованих коштів збільшуються виплати пенсій. Такий порядок дозволяє 

вирішити проблему підвищення пенсій, а перераховані кошти виступають в якості 
додаткових кредитних ресурсів. 

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку забезпечення наступних 

витрат та платежів : 

1. Створення додаткового пенсійного забезпечення у встановленому порядку 
(державою, підприємством) в обліку повинно відображатися: 

Д 23 «Виробництво» (відрахування за рахунок підприємства); 

Д 91, 92, 93, 94; 

К 472 «Додаткове пенсійне забезпечення». 

2. Створення забезпечення за рахунок працюючих: 
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Д 66 «Розрахунки з оплати праці»; 

К 472 «Додаткове пенсійне забезпечення». 

3. Використання цього резерву відображається: 

Д 472 «Додаткове пенсійне забезпечення»; 

К 685 «Розрахунки з різними кредиторами» (розрахунки з пенсійним фондом із 
додаткового пенсійного забезпечення). 

Такий порядок не узаконений, але й ніким не заборонений. 

На субрахунку 473 відображаються операції з нарахування забезпечення 

гарантійних зобов'язань із ремонтів та сервісного обслуговування. Підприємства 

повинні стимулювати попит і розширювати ринок своєї продукції різними методами, в 
тому числі й гарантувати відшкодування виявлених недоліків продукції, проданої з 

гарантією або сервісним обслуговуванням споживача. Зрозуміло, що претензії до 

неякісної продукції будуть масовими, тому розмір гарантій на ремонт повинен бути 
значним. Щоби зменшити витрати, треба випускати якісну продукцію. Отже, величина 
витрат на гарантійні ремонти примушує підприємства підвищувати якість продукції. 

Методика відрахувань у фонд гарантійного ремонту - різна. Витрати можуть 
утворюватися за рахунок виробничих, управлінських або збутових витрат, що залежить 

від особливостей технології, управління виробництвом та збутової діяльності окремих 
підприємств. 

При цьому дебетуються рахунки 91 «Загальновиробничі витрати», 92 

«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» і кредитується субрахунок 473 
«Забезпечення гарантійних зобов'язань». 

Відшкодування завданих збитків споживачам може оформлятися таким записом: 

Д 473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань»; К 20 «Виробничі запаси» (замінено 
неякісні матеріальні цінності); К 23 «Виробництво» (використано матеріали для 
проведення гарантійного ремонту); 

К 24 «Брак у виробництві» (замінено браковані вироби); 

К 25 «Напівфабрикати» (замінено неякісні напівфабрикати); 

К 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (прийнято претензію); 

К 68 «Розрахунки за іншими операціями» (прийнято претензії за неякісну 
продукцію). 

На субрахунку 474 відображаються операції зі створення інших забезпечень, не 

передбачених попередніми субрахунками, (наприклад, створення ремонтного фонду 

необоротних активів, витрати на реструктуризацію, на виконання обтяжливих 
контрактів тощо). 

Синтетичний облік забезпечення ведеться в журналі 7 (кредит рахунка 47), 

аналітичний - у відомості 7.3, в якій наводяться забезпечення за окремими 
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субрахунками, дані про сальдо на початок і кінець місяця, дебетовий і кредитовий 

обороти. Аналітичний облік ведеться за напрямками формування і використання 
коштів. 

Облік цільових надходжень і цільового фінансування ведеться на рахунку 48, який 

призначений для відображення наявності та руху коштів на будь-які спеціальні проекти 
та програми, включаючи гуманітарну допомогу. 

На рахунку 48 «Цільові надходження і цільове фінансування» збираються кошти, 

які використовуються за призначенням, наприклад: на утримання дитячих установ, на 

проведення наукових і практичних конференцій, симпозіумів, конгресів; а також 
отримання від держави цільових внесків та інвестицій, освоєння інноваційних проектів, 
соціальний захист населення (субсидії, гранти, гуманітарна допомога) та інші цілі. 

Надходження коштів на підприємство оформляється записами:  

Д 10 «Основні засоби» (гуманітарна допомога цільового призначення); 

Д 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (передача для спільного проекту); 

Д 12 «Нематеріальні активи» (передача для спільного проекту);  

Д 15 «Капітальні інвестиції» (передача для монтажу); 

Д 20 «Виробничі запаси» (передані матеріальні цінності як 

внески); 

Д 30 «Каса» (отримано внески готівкою); Д 31 «Рахунки в банках» (отримано 
внески через банк); Д 60 «Короткострокові позики» (погашено заборгованість як 

внесок); 

Д 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (погашено заборгованість за 
рахунок внесків); 

Д 68 «Розрахунки за іншими операціями» (погашено заборгованість за рахунок 
внесків); 

К 48 «Цільові надходження і цільове фінансування».  

Використання    коштів    цільових    надходжень    і     цільового фінансування 
відображаються записами: 

Д 48 «Цільові надходження і цільове фінансування»;  

К 10 «Основні засоби» (11, 12) - повернуто об'єкти власнику;  

К 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках» - повернуто внески;  

К 37 «Розрахунки з різними дебіторами» — погашено заборгованість коштами 
цільових надходжень;  

К 42 «Додатковий капітал» - зараховані внески як додатковий капітал;  
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К 60 «Короткострокові позики» - переоформлено внески на позику;  

К 66  «Розрахунки з оплати  праці»  - нарахована  заробітна плата працівникам, що 
здійснювали проект;  

К 69 «Доходи майбутніх періодів» - зарахування внесків на доходи; 

К 71 «Інший операційний доход» - зарахування внесків до операційного доходу, 
якщо вони визнаються доходом;  

К 74 «Інші доходи» - зарахування внесків до інших доходів.  

Синтетичний облік рахунка 48 (кредит) ведеться в журналі 7, аналітичний - у 

відомості, яку потрібно розробити самостійно з відображенням окремих напрямів 

формування і джерел надходження коштів. Оборотна відомість відображає сальдо на 

початок і    кінець    місяця    й    обороти    за    місяць    з    деталізацією    за 
кореспондуючими рахунками. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розвязати контрольні завдання (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Які рахунки використовуються для обліку забезпечення наступних витрат і 

платежів? 
2. Як ведеться аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів? 

3. Як розраховується сума резерву на виплату відпусток? 

ІІ. Контрольні завдання 

1. Компанія виплачує щомісяця у вигляді заробітної плати 50 000 грн. за 

підрахунками, резерв на забезпечення відпусток становить 10% заробітної плати. 

Однак за умовами трудового договору 5% працівників, які працюють за 

сумісництвом, не претендують на оплачувану відпустку. Розрахувати витрати на 

виплату відпусток і зробити необхідні бух. записи. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.   Загальні положення по складанню фінансової звітності. 

         Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Організація підготовки та подання фінансових звітів.  
2. Правила ведення податкового обліку та подання звітів, розрахунків та 

декларацій податковим органам.  

3. Нормативна база по складанню бухгалтерських звітів та податкових 
декларацій. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

     Звітність підприємства класифікується: 
    1. Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф-1), Звіту про 

фінансові результати (Ф-2), Звіту про рух грошових коштів (Ф-3), Звіту про власний 

капітал (Ф-4), Приміток до фінансової звітності (річними є Ф-3, Ф-4, Примітки). 

      Фінансова звітність подається в: 
– статистичні органи управління по місцю реєстрації; 

– вищестоящі організації (власнику на вимогу); 

– обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;  
– комісію з цінних паперів та фондового ринку — щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ. 

    Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна — 

до 20 лютого. 

   Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними 
обліку. 

   2. Податкова — звітність підприємства по основних податках та платежах до 

бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з 
коригуванням за вимогами податкового законодавства. Ведення податкового обліку з 

2011 року регламентує Податковий кодекс України(подробніше при вивченні 

дисципліни «Податкова система»). 

   3. Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального 
страхування. 

   4. Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних 

показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для 

підприємств-монополістів та інше). 
   5. Статистична звітність — термін та форми подання встановлюються державним 

органами статистики, показники визнаються як в грошових, так і натуральних вимірах.  

      Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям: 
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– існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх еко- 

номічних вигод, пов’язаних з цією статтею; 

– оцінка статті може бути достовірно визначена. 

     Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший 
звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не 

може бути більшим за  15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є 

період з початку року до моменту ліквідації. 
    Якісні характеристики фінансової звітності: 

– Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива. 

– Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на 

прийняття рішень користувачами. 
– Фінансова звітність повинна бути достовірною. 

– Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:  

– фінансові звіти підприємства за різні періоди; 

– фінансові звіти різних підприємств. 
    Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: 

– автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична 

особа, що відокремлена від власників; 
– безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, 

виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; 

– періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;  

– історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з 
витрат на їх виробництво та придбання; 

– нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового 

результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які 
були здійснені для отримання цих доходів; 

– повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю 

інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути 

на рішення, що приймаються на її основі; 
– послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і 

розкрита у фінансовій звітності; 
– обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат, завищенню оцінки активів 

і доходів підприємства; 

– превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись 
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; 

– єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх 

операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. 
   Вимоги щодо складання і подання фінансової звітності регламенту- ються Законом 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звіт ність в Україні”, Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, а також Порядком подання фінансової звітності, 

затвердженого по- становою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (з на- 
ступними змінами і доповненнями від 12.10.2000 р. № 1543; від 31.12.2004 р. № 1777; 

від 26.05.2005 р. № 384; від 27.04.2006 р. № 601). 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 
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2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 

1. Наведіть нормативні акти, які регламентують податковий облік в Україні. 

2. Які документи регламентують порядок складання і подання фінансової звітності?  

3. З яких елементів складається фінансова звітність? 
4. Наведіть принципи підготовки фінансової звітності. 

5. Перерахуйте якісні характеристики фінансової звітності. 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.    Складання і подання фінансових звітів. 

            Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 
до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 
План вивчення теми 

1. Порядок складання і подання фінансової бухгалтерської звітності.  

2. Методика складання Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний 

капітал, Звіту про рух грошових коштів.  
3. Примітки до фінансових звітів. 

Форма контролю 

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

    Однією з основних форм бухгалтерської звітності є “Баланс” (форма № 1), який 
складається за даними залишків по дебету і кредиту синтетичних рахунків на початок і 

кінець звітного періоду, взятих з Головної книги. Дані вступного балансу повинні 

відповідати даним затвердженого заключного балансу за період, що передував 
звітному, розбіжності повинні бути пояснені.  

   При складанні балансу важливе значення має дотримання загальних принципів оцінки 

активів і пасивів, що регламентується національними положеннями (стандартами). 

Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття статей балансу визначаються Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.  

  У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. 

Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.  

   Більшість статей балансу відображають активи і пасиви по окремо взятих 
синтетичних рахунках. Тільки незначна кількість статей охоплює інформацію про 

залишки двох або декількох рахунків (незавершене будівництво, основні засоби, 

виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська 
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заборгованість із внутрішніх розрахунків, інша поточна дебіторська заборгованість, 

грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи, інші довгострокові фінансові 

зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання, інші поточні зобов’язання). Це дає змогу 

реально оцінити фінансовий стан підприємства як внутрішнім, так і зовнішнім 
користувачам інформації.  

   При складанні цієї форми необхідно звернути увагу на регулюючі статті в балансі.  

     Так, до підсумку активу балансу включається:  
– залишкова вартість нематеріальних активів, яка визначається як різниця між 

первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації (наводиться в дужках);  

 – залишкова вартість основних засобів, яка визначається як різниця між первісною 

(переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу (наводиться 
в дужках);  

– справедлива або залишкова (первісна чи переоцінена) вартість за мінусом накопиченої 

амортизації (наводиться в дужках) довгострокових біологічних активів; 

 – чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, 
яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних 

боргів (наводиться в дужках).  

   До підсумку пасиву балансу включається:  
– сума непокритого збитку (наводиться в дужках) і вираховується при визначенні 

підсумку власного капіталу;  

– сума неоплаченого капіталу (наводиться в дужках) і вираховується при визначенні 

підсумку власного капіталу;  
– сума вилученого капіталу (наводиться в дужках) і вирахову ється при визначенні 

підсумку власного капіталу.  

   Проаналізувавши основні показники балансу зовнішні користувачі приймають 
рішення щодо інвестування даного підприємства, надання йому кредитів, постачання 

матеріальними ресурсами.  

   Дані аналізу використовуються внутрішніми користувачами з метою пошуку резервів 

щодо підвищення ефективності господарської діяльності і зміцнення фінансового стану 
підприємства. 

    Важливою формою звітності є “Звіт про фінансові результати” (форма № 2), яка 

характеризує кінцевий результат фінансово- господарської діяльності підприємства. 
Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.  

   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. 

   Дана форма включає три розділи. У першому розділі “Фінансові результати” 

відображають, поступовим зіставленням доходів і витрат, фінансові результати від 
звичайної діяльності (операційної, інвестиційної і фінансової) та надзвичайної 

діяльності, а також чистий фінансовий результат (прибуток чи збиток) за звітний 

період.  

    Для заповнення першого розділу використовують дані рахунків доходів (клас 7 
“Доходи і результати діяльності”) і витрат (класи 8 “Витрати за елементами”, 9 

“Витрати діяльності”).  

    Розрахунок фінансових результатів проводять у такій послідовності:  
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– спочатку визначають валовий фінансовий результат (прибуток, збиток) від реалізації 

продукції (товарів, робіт послуг) шляхом порівняння доходу (виручки) від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг (без податків, зборів та інших вирахувань з доходу) із 

собівартістю реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг;  
– визначають фінансовий результат від операційної діяльності  

– до валового прибутку додають інші операційні доходи, доходи від первісного 

визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції і віднімають 
адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та витрати від 

первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції.  

   У разі отримання підприємством валового збитку визначають фінансовий результат 

у такому порядку: до валового збитку додають відповідні операційні витрати і 

віднімають відповідні операційні доходи; визначають фінансові результати від 

звичайної діяльності до оподаткування  до прибутку від операційної діяльності 

додають дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи і від цієї 

суми віднімають фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати.  

   У разі отримання підприємством збитку від операційної дія льності визначають 

фінансовий результат у такому порядку: до збитку від операційної діяльності 

додають відповідні витрати і віднімають доходи. 

   Фінансовий результат від звичайної діяльності розраховується як різниця між 

фінансовим результатом (прибутком) від звичайної діяльності до оподаткування і 

податком на прибуток від цієї діяльності.  

 Розраховують чистий фінансовий результат (прибуток, збиток) з врахуванням 

результату від надзвичайних подій як алгебраїчну суму фінансових результатів від 

звичайної діяльності і надзвичайних подій (при цьому враховується податок з 

надзвичайно го прибутку).  
    У другому розділі “Елементи операційних витрат” показують операційні витрати за 

елементами:  

 матеріальні затрати,  

 витрати на оплату праці,  
 відрахування на соціальні заходи,  

 амортизація,  

 інші операційні витрати.  
    Цей розділ заповняється при використанні рахунків класу 8 “Витрати за елементами” 

(80,81,82,83,84), а якщо підприємство не застосовує даних рахунків – за допомогою 

вибірок з облікових регістрів відповідних витрат.  

     У третьому розділі “Розрахунок показників прибутковості акцій” розраховується 
чистий прибуток і скоригований чистий прибуток на одну просту акцію та дивіденди на 

акцію.  

    Цей розділ заповнюють акціонерні товариства, прості акції яких відкрито продаються 
і купуються на фондових біржах.  

   Форму № 2 заповнюють на підставі регістрів з обліку доходів і витрат від операційної, 

інвестиційної, фінансової діяльності та надзвичайних подій.  

   “Звіт про рух грошових коштів” (форма № 3) являє собою розшифровку руху 
коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  

   Чистий рух коштів за звітний період визначається як алгебраїчна сума чистого руху 

коштів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  
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    Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”.   

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової 

звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися в 
грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. 

    У формі № 3 відображають за відповідними розділами:  

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності: 

 – суму отриманого прибутку чи збитку від звичайної діяльності до оподаткування. 

 суму цього прибутку коригують на: 

 амортизацію необоротних ак тивів;  

 збільшення (зменшення) забезпечень;  

 збиток чи прибуток від нереалізованих курсових різниць;  

 збиток чи прибуток від неопераційної діяльності;  

 витрати на сплату відсотків.  
   Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних 

активах визначають як алгебраїчний підсумок попередніх статей.  

   Суму грошових коштів від операційної діяльності розраховують шляхом 
порівняння підсумків попередніх статей за надходженням і видатком. 

    Враховуючи сплачені відсотки і податки (їх віднімають, якщо сума грошових коштів 

від операційної діяльності записана у графі “надходження” або додають, якщо сума 

грошових коштів від операційної діяльності записана у графі “видаток”), визначають 
чистий рух коштів до надзвичайних подій.  

   Чистий рух коштів від операційної діяльності розраховується як алгебраїчна сума 

статей “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” і “Рух коштів від надзвичайних 
подій”.  

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  

– реалізацію фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;  

 отримані відсотки, дивіденди;  

 інші надходження;  

 придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;  

 інші платежі.  

   Чистий рух коштів до надзвичайних подій визначають шляхом порівняння 
алгебраїчної суми надходжень з видатком попередніх ста тей другого розділу. 

Врахувавши рух коштів від надзвичайних подій  визначають чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності.  

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  
– надходження власного капіталу,  

 отримані позики та інші надходження порівнюють із сумою погашених позик, 
сплачених дивідендів та інших платежів.  

  У результаті цього отримують чистий рух коштів до надзвичайних подій, а 

враховуючи рух коштів від надзвичайних подій – чистий рух коштів від фінансової 

діяльності.  

   Чистий рух коштів за звітний період розраховують за підсумками трьох розділів 

чистого руху коштів від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.  

   Для заповнення форми № 3 використовують регістри синтетичного і аналітичного 

обліку майже за всіма рахунками бухгалтерського обліку, оскільки у цій формі 
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узагальнюється облікова інформація про зміни як активів підприємства, так і джерел їх 

утворення (власного капіталу і зобов’язань). Проаналізувавши показники звіту про рух 

грошових коштів можна встановити, звідки (за рахунок якого виду діяльності) 

підприємство одержує найбільше коштів та куди їх направлено, чи воно 
платоспроможне, який його загальний фінансовий стан.  

    У “Звіті про власний капітал” (форма № 4) наводять дані за видами капіталу 

(статутний, пайовий, додатковий, резервний, нерозподілений прибуток, неоплачений і 
вилучений капітал):  

 наявність на початок року;  

 коригування власного капіталу у зв’язку із зміною облікової політики, 
виправленням помилок, іншими змінами;  

 переоцінку активів (дооцінку та уцінку);  

 чистий прибуток чи збиток за звітний період;  

 розподіл чистого прибутку;  

 внески учасників;  

 вилучення капіталу;  

 інші зміни в капіталі (списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані 

активи).  

   Підрахувавши зміни у власному капіталі за всіма статтями дістають загальний 
підсумок змін у капіталі.  

   Шляхом додавання загального підсумку змін у капіталі до скоригованого залишку на 

початок року визначають залишки на кінець року за видами капіталу.  

   Зміст, форма та загальні вимоги до розкриття статей цього звіту визначаються 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.  

    Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.  
    Якщо у першому розділі пасиву балансу “Власний капітал” наводяться дані про 

залишки на початок і кінець звітного періоду усіх видів власного капіталу, то у формі № 

4 “Звіт про власний капітал” дається розшифровка змін у власному капіталі 

(коригування внаслідок зміни облікової політики, переоцінка активів, розподіл 
прибутку, внески учасників, вилучення капіталу, інші зміни в капіталі). 

    Для заповнення звіту про власний капітал використовують дані балансу, зві ту про 

фінансові результати, дані аналітичного і синтетичного обліку.  

   До фінансової звітності додаються Примітки (форма №5), що розкривають: 
 облікову політику підприємства;  

 інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є 

обов’язковою за від- повідними положеннями (стандартами); 
  інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для 

забезпечення її зрозумілості та доречності.  

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 
2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання (ІІІ рівень) 

  Для більш глибшого засвоєння теми студентам рекомендується виконати 

наступне: 

І. Контрольні питання : 
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1. Як виправляються помилки, які припущені у фінансових звітах минулих років, а 

виявлені у цьому році? 

2. Які положення (стандарти) регламентують порядок та методику складання 

фінансової звітності? 
3. Наведіть основні терміни і засади цих стандартів (положень). 

ІІ.Контрольні завдання 

1. Розв’язати задачу №15 зі збірника задач [6] стор. 108. 

2. Виконати тестові завдання № 6, 8, 36, 37, 38, 52, 65, 81, 129, 132, 133, 134, 135, 

137, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155. 
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ПРОГРАМА ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ПОВТОРЕННЯ 

1. Характеристика національних стандартів бухгалтерського обліку. 

2. Поняття міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

3. Класифікація та різновиди власного капіталу, його облік.  
4. Облік формування статутного капіталу. 

5. Облік забезпечення наступних витрат та платежів. 

6. Каса, її обладнання, обов’язки касира, ліміт каси. 
7. Порядок здійснення готівкових розрахунків. 

8. Форми безготівкових розрахунків. 

9. Рахунки в банках: порядок відкриття, здійснення операцій. 

10. Робота бухгалтера з випискою банку та заповнення банківських документів. 
11. Поняття та облік валютних операцій. 

12. Облік курсових різниць. 

13. Облік надходження необоротних активів. 

14. Особливості обліку нематеріальних активів. 
15. Облік витрат на утримання необоротних активів. 

16. Методи амортизації необоротних активів в бухгалтерському обліку. 

17. Податковий облік основних засобів та мета його застосування. 
18. Облік оренди необоротних активів. 

19. Облік вибуття необоротних активів. 

20. Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів. 

21. Методи оцінки руху запасів. 
22. Облік товарно-матеріальних цінностей на складі. 

23. Облік процесів придбання та вибуття запасів. 

24. Інвентаризація необоротних активів. 
25. Інвентаризація запасів. 

26. Поняття, види та облік дебіторської заборгованості. 

27. Облік векселів отриманих. 

28. Оцінка , класифікація та облік зобов’язань. 
29. Облік поточних зобов’язань. 

30. Облік довгострокових зобов’язань. 

31. Особливості обліку цінних паперів. 
32. Визначення та класифікація інвестицій. 

33. Методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій. 

34. Облік поточних фінансових інвестицій. 

35. Облік нарахування заробітної плати та інших видів нарахувань, у т.ч. за 
невідпрацьований час. 

36.  Порядок розрахунку середньої заробітної плати. 

37. Облік утримань і нарахувань до бюджету і соціальні фонди з ФЗП. 
38. Зведений облік заробітної плати. 

39. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків із застосуванням класу 8. 

40. Облік витрат основного і незавершеного виробництва. 

41. Формування виробничої собівартості готової продукції на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

42. Облік операційних витрат. 

43. Облік витрат допоміжних виробництв. 
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44. Формування собівартості реалізованої продукції на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

45. Облік витрат іншої звичайної діяльності. 

46. Облік надзвичайних витрат. 
47. Визначення, класифікація та визначення доходів. 

48. Облік фінансових результатів. 

49. Порядок складання і подання фінансової звітності. 
50. Правила ведення податкового обліку  та подання звітів, розрахунків та декларацій 

до податкових органів. 
 

 

 


	Рис. 18.2. Класифікація доходів підприємства

