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Практична робота №1 

Тема. Облік касових операцій та операцій на поточному рахунку. 

Мета:  

 уяснити зміст і порядок проведення грошових операцій  у готівковій 

та безготівковій формі ; поняття  грошових коштів підприємства. 

 вміти складати бухгалтерську інтерпретацію та записи з обліку 

касових операцій  та операцій на поточному рахунку 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

1.На яких синтетичних рахунках обліковуються грошові кошти? 

2.Хто відповідає за збереження грошових коштів в касі підприємства? 

3 .В якому документі обумовлюється матеріальна відповідальність? 

4.Чим обмежується залишок грошових коштів в касі підприємства на 

кінець дня? 

5.Хто встановлює ліміт каси? 

6.Яким документом касир оприбутковує грошові кошти в касу? 

7.Яким документом оформлюється видача грошових коштів з каси? 

8.Де фіксуються факти оприбуткування та видачі грошових коштів в касі 

підприємства? 

9.Що таке готівкові та безготівкові розрахунки? 

10.Поясніть порядок відкриття рахунків в банку? 

11.Вкажіть, якими документами оформлюються безготівкові 

розрахунки? 

12.Назвіть основні завдання обліку грошових коштів. 

13.Відобразити схематично порядок оформлення безготівкових 

розрахунків. 

 14.Відобразити схематично порядок оформлення готівкових 

розрахунків. 
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ІІ. Провести економічну характеристику бухгалтерського рахунку 
обліку грошових коштів за варіантами: 
 І варіант – рахунок 31; 
ІІ варіант – рахунок 33; 

     Опис бухгалтерського рахунка повинен містити:  

• шифр рахунка та його призначення згідно з планом рахунків, що  

використовуються в Україні;  

• класифікаційну характеристику рахунка;  

• характеристику залишку (сальдо) рахунка і порядок його визначення;  

• перелік операцій, що відображаються по дебету і кредиту;  

• порядок відображення та місце рахунку в бухгалтерському балансі.  

     Наприклад,  

 рахунок 30 ―Каса‖ належить до рахунків класу 3 ―Кошти,  

розрахунки та інші активи‖, призначений для обліку операцій з готівкою, 

 є основним, активним, грошовим, балансовим і має два субрахунки  

— 301 ―Каса в національній валюті‖ і 302 ―Каса в іноземній валюті‖.  

 Сальдо початкове та кінцеве визначає залишок грошових коштів го- 

тівкою на конкретну дату (на початок і кінець операційного дня).  

 По дебету відображають кількісні результати операцій з надходжен- 

ня готівки до каси, по кредиту — витрачання готівки з каси. Оборот по 

рахунку є сумою господарських операцій окремо по дебету і по кредиту.  

Кінцеве сальдо = початкове сальдо + оборот по дебету – оборот по кредиту.  

 У бухгалтерському балансі залишок по рахунку 30 ―Каса‖ 

відображається в рядках 230, 240 у складі статті ―Грошові кошти та їх 

еквіваленти‖ в національній та іноземній валюті відповідно.  

ІІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання 

задач 

Задача № 1 

 Скласти кореспонденцію рахунків за наступними  операціями, які 

відбулися  на підприємстві 03.05 20__ року та розрахувати залишок на 

04.05.20__року, якщо відомо, що на 03.05.20__року він складав - 20 грн. 

Визначити, чи порушило підприємство фінансово-банківську дисципліну, 

якщо ліміт залишку готівки в касі дорівнює 590 грн. Якими документами 

оформлюються дані операції? 

 Дані для виконання: 

1. Отримано в касу від засновника як внесок у статутний капітал 

підприємства —100 грн. 

2. Видано з каси в підзвіт - 85 грн. 

3. Отримано в касу від замовника - 500 грн. 

4.Видано з каси на відрядження -100 грн. 
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  5. Отримано в касу з поточного рахунку на господарські потреби — 100 

грн. 

Пояснення:   

1. Скласти  бух.   кореспонденцію  по  наведеним  господарським  

операціям  у вигляді журналу реєстрації господарських операцій. 

2. Залишок на 04.05.20___ року розрахуємо за допомогою «Т»- рахунку  

30 „Каса". Для цього малюємо схему рахунку та розносимо операції у Д-т та 

К-т рахунку по схемі, підбиваємо обороти і виводимо сальдо на кінець. 

Примітка. Сальдо на початок - це залишок на 03.05.__. 

     Рішення: 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

 Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, 

грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 6 

1 ПКО Отримано в касу від 

засновника як внесок у 

статуний капітал 

підприємства 

301 46 100,00 

2 ВКО Видано з каси підзвітній 

особі 

372 301 85,00 

3 ПКО Отримано в касу від 

замовника 

301 361 500,00 

4 ВКО Видано з каси на 

відрядження  

372 301 100,00 

5 Грошовий 

чек, ПКО 

Отримано в кассу з 

поточного рахунку 

301 311 100,00 

      

       Дебет                           30 «Каса»                                Кредит 

Сальдо на 03.05.20__ 

        20,00 

 

1) 100,00    

3) 500,00 

5) 100,00 

2)  85,00 

4) 100,00 

Оборот по дебету 

     700,00 

Оборот по кредиту 

    185,00 

Сальдо на 04.05.20__ 

     535,00 
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Підприємство не порушило фінансово-банківську дисципліну, бо 

фактичний залишок у касі не перевищує ліміт каси ( 535 грн.< 590 грн.). 

Задача № 2 

     Згідно касового апарату, виручка від виїздної торгівлі готової продукції 

фабрики штучного хутра за день становила 5500 гривень. Фактична 

наявність грошей у касира -  5515 гривень. Оприбуткувати виручку від 

реалізації з урахуванням надлишку. 

Пояснення:   

  Виручка від реалізації  готової продукції готівкою відображається за 

кредитом рахунка 701 « Дохід від реалізації готової продукції» та за дебетом 

рахунка 301 «Каса». Для відображення лишку грошових коштів 

використовується рахунок 746 « Інші доходи від звичайної діяльності» 

    Рішення: 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, 

грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Оприбуткована виручка відреалізації 

згідно кассового апарату 

301 701 5500,00 

2 Оприбуткований лишок (різниця між 

фактичною наявністю грошових коштів у 

касира та за даними касового апарату  

( 5515 – 5500 = 15 грн.) 

301 746 15,00 

Задача № 3 

    Виручка продуктового магазину згідно касового апарату становила за 

день — 8200 грн.. Фактична наявність грошей в касі — 8190 грн.. 

Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням нестачі.. 

Пояснення:   

  Виручка від реалізації  товару готівкою відображається за кредитом 

рахунка 702 « Дохід від реалізації товарів» та за дебетом рахунка  

301 «Каса». Для відображення нестачі грошових коштів відбувається за 

дебетом рахунку 977 « Інші витрати звичайної діяльності» .  
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Рішення:  

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, 

грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Оприбуткована виручка відреалізації у 

сумі фактичної наявності грошових 

коштів у касира 

301 702 8190,00 

2 Списана нестача  (різниця між 

фактичною наявністю грошових коштів у 

касира та за даними кассового аппарату  

( 8200 – 8190 = 10 грн.) 

977 702 10,00 

ІV. Розв’язати самостійно задачі та тестові завдання. 

І варіант 

Задача № 1 

 Скласти кореспонденцію рахунків за наступними  операціями, які 

відбулися  на підприємстві 03.05 20__ року та розрахувати залишок на 

04.05.20__року, якщо відомо, що на 03.05.20__року він складав - 300 грн. 

Визначити, чи порушило підприємство фінансово-банківську дисципліну, 

якщо ліміт залишку готівки в касі дорівнює 350 грн. Якими документами 

оформлюються дані операції? 

 Дані для виконання: 

1. Отримано в касу повернуті невикористані підзвітні суми - 50грн. 

2. Сплачено покупцем готівкою за придбані товари - 100грн. 

3. Отримано в касу аванс від замовника - 200грн. 

4. Видано з каси на закупівлю сільхозпродукції - 80грн. 

Задача № 2 

     Згідно касового апарату, виручка від реалізації готової продукції  заводув 

роздріб за день становила 1020 грн.. Фактична наявність грошей у касира -  

1000 грн.. Оприбуткувати виручку від реалізації з урахуванням надлишку 

(нестачі). 
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                                                  Тест № 1 

 

№ з/п 

 

Зміст господарської операції 

Номер 

відповіді 

 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

 

1 

В касу  зарахова сума , що 

була внесена засновником в 

поповнення статутного 

капіталу. 

1 

2 

3 

4 

30 

31 

30 

30 

40 

377 

46 

40 

2 

2 

Отримана в касу сума 

авансового внеску від 

замовника 

9 

10 

11 

12 

30 

31 

30 

31 

681 

377 

40 

641 

 

3 

Внесено на поточний рахунок 

готівку з каси підприємства 

13 

14 

15 

16 

30 

33 

31 

702 

31 

30 

30 

30 

 

4 

Видано з каси грошові кошти 

підзвітній особі на 

господарські потреби  

17 

18 

19 

20 

33 

372 

30 

661 

30 

30 

31 

30 

 

5 

Внесено засновником на 

поточний рахунок 

безготівкова сума в 

поповнення статутного 

капіталу  

21 

22 

23 

24 

31 

31 

702 

40 

40 

30 

40 

30 

 

6 

Видано з каси підприємства 

позику робітникам готівкою  

25 

26 

27 

28 

26 

377 

372 

661 

31 

30 

30 

30 

 

 

 

ІІ варіант 

Задача № 1 

 Скласти кореспонденцію рахунків за наступними  операціями, які 

відбулися  на підприємстві 03.05 20__ року та розрахувати залишок на 

04.05.20__року, якщо відомо, що на 03.05.20__року він складав - 40 грн. 

Визначити, чи порушило підприємство фінансово-банківську дисципліну, 

якщо ліміт залишку готівки в касі дорівнює 399 грн. Якими документами 

оформлюються дані операції? 

 Дані для виконання: 

1. Отримано в касу з банку для видачі з/пл. - 1000грн. 
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2. Видано з/пл. - 800грн. 

3. Отримано в касу сума по претензіям від постачальника - 200грн. 

4. Видано підзвіт на відрядження - 40грн. 

Задача № 2 

    Виручка  магазину згідно касового апарату становила за день — 10500 

грн.. Фактична наявність грошей в касі — 10555 грн.. Оприбуткувати 

виручку від реалізації з урахуванням  лишку (нестачі). 

Тест №2 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Номер 

відповіді 

 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 На поточний рахунок запахова 

сума зданої готівки з каси 

підприємства 

1 

2 

3 

4 

31 

31 

30 

31 

46 

30 

40 

40 

2 З поточного рахунку 

перераховані грошові кошти в 

погашення заборгованості перед 

постачальником 

5 

6 

4 

8 

63 

36 

31 

902 

31 

31 

377 

31 

3 З поточного рахунку 

перераховані кошти для оплати 

штрафних санкції податкової 

адміністрації 

9 

10 

11 

12 

948 

92 

20 

31 

31 

31 

31 

701 

4 З поточного рахунку 

перераховано до бюджету 

податок на доходи фізичних осіб 

, який утримано з заробітної 

плати робітників підприємства 

13 

14 

15 

16 

71 

93 

31 

641 

31 

31 

71 

31 

5 Отримано на поточний 

рахунок суму передоплати від 

замовника по договору  

17 

18 

19 

20 

31 

30 

31 

31 

36 

681 

681 

702 
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Практична робота №2 

Тема. Облік  валютних операцій. 

Мета:  

 засвоїти облік курсових різниць та порядок відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку валютних операцій та курсових 

різниць,  

 уяснити порядок продажу та купівлі валюти. 

 вміти складати бухгалтерську інтерпретацію та записи з обліку 

валютних операцій 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

І..Виконати тестове завдання.  

   № 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Номер 

відповіді 

 

Варіант відповіді 

1 У яких випадках 

банк має право 

перерахувати 

грошові кошти з 

поточного рахунку 

підприємства без 

його дозволу та 

згоди? 

1 

 

2 

3 

4 

 

За вимогою співробітника 

підприємства 

За вимогою кредиторів 

За рішенням суду 

За рахунками постачальника 

2 Яким документом 

оформлюється 

внесок готівки до 

банку? 

5 

6 

7 

8 

 

Платіжне доручення  

Об’ява на внесок готівкою 

Вексель 

Грошовий чек 

3 В якому документі 

банк відображає 

операції, які 

відбулися на 

поточному рахунку 

підприємства-

9 

10 

11 

12 

Виписка банку 

Вексель 

Акредитив 

Платіжне доручення 
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клієнта? 

4 У якому випадку 

банк має право 

відмовити клієнту у 

відкритті поточного 

рахунку? 

13 

14 

 

15 

16 

У підприємства відсутня печатка 

Підприємство не надало до банку 

баланс 

Підприємство не має Статуту 

Підприємство знаходиться у іншому 

районі міста 

5 Чи несе 

відповідальність 

банк по фінансовим 

боргам 

підприємства-

клієнта? 

17 

18 

так 

ні 

6 Чи несе 

відповідальність 

підприємство за 

боргами 

обслуговуючого 

його банку? 

19 

20 

так  

ні 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
Пояснення до задач:   
1. Зміна курсу валюти у період між датою здійснення господарської 

операції  і датою розрахунку за зобов'язаннями, що випливають з цієї 
операції та приводять до появи курсових різниць, обліковуються на субра-
хунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" або на субрахунку 945 
"Втрати від операційної курсової різниці". 

2.  Зміна курсу валюти у період між датою  попереднього звіту  та датою 
поточного звіту (або датою придбання (продажу) валюти і датою 
зарахування коштів на валютний рахунок) приводить до появи курсових 
різниць, обліковуються на субрахунку 744 "Дохід від неопераційної 
курсової різниці" або на субрахунку 977 "Втрати від неопераційної курсової 
різниці". 

Розглянемо облік валютних операцій на прикладних задачах 1—9. 
 

Задача №1 

Підприємство придбало на УМВБ іноземну валюту в сумі 5000 дол. 
США з метою забезпечення розрахунків з нерезидентами. Біржовий курс 
валюти становить 5,45 грн за 1 дол. США, курс НБУ — 5,39 грн за 1 дол. 
США, комісійна винагорода банку — 0,8 % від суми придбаної валюти, 
ставка збору до Пенсійного фонду — 1% від суми операції з придбання 
валюти. Провести необхідні розрахунки та скласти  бухгалтерські записи 
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Рішення:  

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Перераховано кошти з поточного 

рахунку на придбання  іноземної 

валюти (по біржовому курсу) 

333 311 27250,00 

(5000 х 5,45) 

2 Відраховано грошові кошти з 

поточного рахунку банку у вигляді 

комісійної винагороди 

377 311 218,00 

(27250 х 

0,8%) 

3 Відраховано грошові кошти з 

поточного рахунку для 

перерахування збору до Пенсійного 

фонду 

651 311 272,50 

(27250 х 1%) 

4 Списано витрати на придбання 

іноземної валюти 

 

92 

92 

792 

377 

651 

92 

218,00 

272,50 

490,50 

(218,00 + 

272,50) 

5 Надійшла іноземна валюта на 

валютний рахунок( по курсу НБУ) 

312 333 26950,00 

(5000 х 5,39) 

6 Списано курсову різницю за 

операціями з іноземною валютою 

(27250 – 26950 = 300). 

 

977 

792 

 

333 

977 

300,00 

300,00 

У данному випадку курс валюти зменшився і підприємство при купівлі 
валюти понесло збитки від неопераційної курсової різниці 

Задача №2 
 Підприємство реалізувало через УМВБ іноземну валюту в сумі 10 000 

дол. США. Біржовий курс валюти -5,45 грн за 1 дол. США, балансова 

вартість валюти — 54 700 грн, комісійна винагорода — 250 грн. Провести 
необхідні розрахунки та скласти  бухгалтерські записи 

Рішення:  

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 
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1 2 3 4 5 

1 Списано валюту для продажу (за 
курсом НБУ) за балансовою 
вартістю валюти 

334 312 54700,00 

2 Зараховано виручку від реалізації 
валюти( за біржовим курсом)  

311 711 54500,00 

(10000 х 

5,45) 

3 Сплачено комісійну винагороду 
банку 

377 311 250,00 

4 Списано вартість реалізованої 
валюти 

942 334 54700 

5 Списано витрати від реалізації 
валюти 

949 377 250,00 

6 Відображено дохід від реалізації 

валюти 

711 

 

792 

 

54500,00 

 

7 Визначено фінансовий результат від 

реалізації валюти 

792 

792 

942 

949 

54700,00 

250,00 

Таким чином, фінансовим результатом від реалізації валюти є збиток у 
сумі 450, 00 грн.( 54500 – 54700 – 250), 

Задача №3 
 На валютному рахунку на початок кварталу залишок валютних коштів 

становить 3500 дол. США за курсом НБУ — 5,20 грн за 1 дол. США. На 
кінець кварталу курс НБУ — 5,40 грн за 1 дол. США. Залишок у гривнях на 
кінець кварталу становить 21 200 грн. Провести необхідні розрахунки, 
визначити курсову різницю та скласти  бухгалтерські записи 

Рішення:  

1. На валютному рахунку на початок кварталу залишок валютних коштів 
становить 3500 дол. США за курсом НБУ — 5,20 грн за 1 дол. США, тобто 
18 200 грн (3500 х 5,20).  

2. На кінець кварталу курс НБУ — 5,40 грн за 1 дол. США. Залишок у 
гривнях на кінець кварталу становить 21 200 грн.  

3. Курсова різниця (позитивна) — 3000 грн (21 200 - 18 200). 
Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відображена курсова різниця на 
кінець кварталу по валютному 
рахунку у доларах США 

312 744 3000,00 

Задача №4 
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Підприємство здійснило передоплату рахунка іноземного постачальника 
за обладнання в сумі 10 000 дол. США (курс НБУ — 5,40 грн за 1 дол. 

США). Через 25 днів надійшло обладнання. Курс НБУ на дату 
надходження змінився та становив 5,55 грн за 1 дол. США. Провести 
необхідні розрахунки та скласти  бухгалтерські записи 

Рішення:  

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відображена передоплата 
іноземному постачальнику (по 
курсу НБУ на дату перерахування 
коштів) 

632 312 54000,00 

(10000 х 

5,40) 

2 Відображено  надходження 
обладнання від постачальника на 
суму по рахунку постачальника 
10000 дол. США  за курсом на дату 
отримання (через 25 днів після 
передоплати) 

15 632 55500,00 

(10000 х 

5,55) 

3 Відображена курсова різниця по 
здійсненній операції 
(55500 – 54000 = 1500) У даному 
випадку підприємство отримало 
прибуток в сумі 1500 грн.в 

632 714 1500,00 

У даному випадку підприємство отримало прибуток в сумі 1500 грн. 
Задача №5 

У результаті здійснення експортних операцій підприємство отримало 

дохід в іноземній валюті в сумі 10000 дол. США. Курс НБУ на дату 
отримання валютного виторгу  5,40 грн за 1 дол. США. Курс НБУ на дату 
зарахування коштів в українській валюті – 5,50 грн. за 1 дол. США. 
Комісійна винагорода банку складає 1%. Відобразити на рахунках 
бухгалтерського обліку процес обв’язкового продажу іноземної валюти та 
здійснити необхідні розрахунки. 

Рішення:  

1. Чинним законодавством України  передбачено, що 50 % надходжень в 
іноземній валюті підлягає обов'язковому продажу через уповноважені банки 
на міжбанківському валютному ринку України протягом п'яти днів. 
     2. Відповідно до цього підприємству необхідно продати  5000 дол. США 

(10000 х 50%) за курсом НБУ на дату отримання валютного виторгу  5,40 

грн за 1 дол. США: 5,40 х 5000 = 27 000 грн.  
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    3. Сума утримана банком від доходу від продажу валюти складає: 
(5,55 х 5000) х 1% = 277,50 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Перерахування валютних коштів 

для продажу на кореспондентський 

рахунок уповноваженого банку на 

дату здійснення операції 
 

334 312 27000,00 

2 Зарахування суми одержаної 
української валюти від про 

дажу інвалюти за вирахуванням 
суми, утриманої банком (1 %) 
(продаж валютних коштів оформлено 
за курсом 5,55 грн за 1 дол. США) 

[(5,55х 5000) - 0,01(5,55 х 5000)]; 

311 711 27472,50 

 

3 Відображена сума, утримана банком 

від доходу від продажу валюти: 

377 

942 

334 

377 

277,50 

277,50 

4 Списання собівартості проданої 

інвалюти (за курсом НБУ 

на дату здійснення операції за 

вирахуванням винагороди банку 

942 334 26722,50 

(27000 – 

277,50) 

5 На кінець звітного періоду списано 

на фінансовий результат дохід від 

продажу інвалюти 

711 792 27472,50 

 

6 На кінець звітного періоду списано 

на фінансовий результат собівартість 

проданої валюти + винагорода банку 

 

792 942 27000,00 

7 Відображено фінансовий результат 

від операції 
 

792 441 472,50 

У даному випадку підприємство отримало прибуток в сумі 472,50 грн.     
( 27472,50 – 27000,00) 

Задача №6 

 Підприємство подало заявку на придбання 5000 дол. США для 

погашення зобов'язань перед нерезидентом по імпорту товарів відповідно 
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до контракту. Курс НБУ на дату здійснення операції — 5,0 грн за 1 дол. 

США. Протягом п'яти робочих днів підприємство перерахувало 

постачальнику в оплату імпорту товарів 4200 дол. США,  а решту було 

продано банком на УМВБ за курсом 5,15 грн за 1 дол. США. Провести 

необхідні розрахунки та скласти  бухгалтерські записи 

Рішення:  

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбано інвалюту на суму, 
перераховану з поточного рахунку 
підприємства на рахунок УМВБ (за 
біржовим курсом) 

334 

 

312 

311 

 

334 

25000,00 
(5000 х 5,0) 

25000,00 

2 Перераховано суму підприємством 
нерезиденту в оплату поставок по 
імпорту  

632 312 21000,00 
(4200х5,0) 

3 Списано банком з валютногорахунку 
підприємства невикористану валюту 

334 312 4000,00 
(800 х 5,00) 

4 Нараховано на суму переоцінки 
валюти (позитивна курсова 
різниця), проданої на УМВБ  

334 642 120,00 
((5,15 – 5)х800) 

5 Зараховано на поточний рахунок 
підприємства виручку від продажу 
невикористаної валюти  

311 334 4120,00 
(800 х 5,15) 

6 Перерахування до бюджету курсової 
різниці від проданої невикористаної 
інвалюти 

642 311 120,00 

Задача №7 

      На 03 грудня 2007 року підприємство мало такі залишки на рахунках у 

банку: 

 рахунок № 1 – 15600 грн.; 

 рахунок № 2 – 8000 грн.; 

 валютний рахунок – 5000 доларів США (курс $ 1 : 5,2 грн. – на 

03.12.2007; $ 1: 5,0 грн. – на 31.12.2007); 

 депозитний сертифікат з терміном погашення 30.12.2007 р. на 

суму 15000 грн.  

Яку суму грошових коштів та їх еквівалентів відобразить підприємство у 

балансі на 31.12.2007 ? 

Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку списання курсової 

різниці. 
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Рішення:  

У балансі на 31.12. 2007 року підприємство відобразить таку суму 

грошових коштів та їх еквівалентів: 

15600 грн. + 8000 грн. + 5000 х 5,0 грн. = 48600 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Списання курсової різниці 974 312 1000,00 

(5,2 – 5,0) х 

5000 

 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 
 

Задача №1 
Підприємство придбало на УМВБ іноземну валюту в сумі 6000 дол. 

США з метою забезпечення розрахунків з нерезидентами. Біржовий курс 
валюти становить 7,45 грн. за 1 дол. США, курс НБУ — 7,4 грн за 1 дол. 
США, комісійна винагорода банку — 2 % від суми придбаної валюти, 
ставка збору до Пенсійного фонду — 1% від суми операції з придбання 
валюти. Провести необхідні розрахунки та скласти  бухгалтерські записи 

Задача №2 

 Підприємство реалізувало через УМВБ іноземну валюту в сумі 20 000 
дол. США. Біржовий курс валюти – 7,5 грн. за 1 дол. США, балансова 
вартість валюти — 125700 грн., комісійна винагорода — 560 грн. Провести 
необхідні розрахунки та скласти  бухгалтерські записи 

Задача №3 
 На валютному рахунку на початок кварталу залишок валютних коштів 

становить 4000 дол. США за курсом НБУ — 6,20 грн. за 1 дол. США. На 
кінець кварталу курс НБУ — 6,40 грн. за 1 дол. США. Залишок у гривнях 
на кінець кварталу становить 22400 грн. Провести необхідні розрахунки, 
визначити курсову різницю та скласти  бухгалтерські записи 

Задача №4 
Підприємство здійснило передоплату рахунка іноземного постачальника 

за обладнання в сумі 15 000 дол. США (курс НБУ — 7,50 грн. за 1 дол. 
США). Через 25 днів надійшло обладнання. Курс НБУ на дату 
надходження змінився та становив 8,00 грн. за 1 дол. США. Провести 
необхідні розрахунки та скласти  бухгалтерські записи 

Задача №5 
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У результаті здійснення експортних операцій підприємство отримало 
дохід в іноземній валюті в сумі 12000 дол. США. Курс НБУ на дату 

отримання валютного виторгу  7,40 грн.  за 1 дол. США. Курс НБУ на дату 
зарахування коштів в українській валюті – 7,50 грн. за 1 дол. США. 
Комісійна винагорода банку складає 1%. Відобразити на рахунках 
бухгалтерського обліку процес обов’язкового продажу іноземної валюти та 
здійснити необхідні розрахунки. 

Задача №6 

 Підприємство подало заявку на придбання 7000 дол. США для 

погашення зобов'язань перед нерезидентом по імпорту товарів відповідно 

до контракту. Курс НБУ на дату здійснення операції — 8,0 грн. за 1 дол. 

США. Протягом п'яти робочих днів підприємство перерахувало 

постачальнику в оплату імпорту товарів 4200 дол. США,  а решту було 

продано банком на УМВБ за курсом 8,20 грн. за 1 дол. США. Провести 

необхідні розрахунки та скласти  бухгалтерські записи 

Задача №7 

      На 03 грудня 20__ року підприємство мало такі залишки на рахунках у 

банку: 

 рахунок № 1 – 22000 грн.; 

 рахунок № 2 – 10000 грн.; 

 валютний рахунок – 5000 доларів США (курс $ 1 : 8,2 грн. – на 

03.12.20__; $ 1: 8,0 грн. – на 31.12.20__); 

 депозитний сертифікат з терміном погашення 30.12.20__ р. на 

суму 25000 грн.  

Яку суму грошових коштів та їх еквівалентів відобразить підприємство у 

балансі на 31.12.20__ ? 

Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку списання курсової 

різниці. 

ІV. Виконати домашнє завдання 
Підприємство отримало попередню оплату від іноземного покупця в 

розмірі 5000$ США. 02.07.2000 року частина коштів перерахована для 

обов'язкового продажу (50% зарахованої валюти), друга частина отримана 

на поточний валютний рахунок. 04 липня 2000 року валюта продана за 

комерційним курсом 5,40грн за 1 $ США, грошові кошти отримані на 

поточний розрахунковий рахунок. 

        Курс НБУ: 01.07.2000 - 1$ : 5,3грн. 02. 07.2000-1$ :5,32грн. 03.07.2000-

1$ :5,36грн. 31.07.2000-1$ :5,25грн.  

        Необхідно:   відобразити   в   бухгалтерському   обліку   операції,   

пов'язані: 

 з отриманням і продажем іноземної валюти при умові, що банк 

самостійно утримує комісійну  винагороду - 54грн.,   
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 визначити  фінансовий результат  від реалізації іноземної валюти  

 визначити, яка сума буде відображена у балансі підприємства на 

31.07.2000 р. по: 

 кредиторській заборгованості на рахунку 362 в доларах США    та 

гривнях. 

 на валютному рахунку в доларах та гривнях. 

Послідовність виконання: 

І. Скласти бухгалтерські записи, пов'язані з отриманням, 

продажем іноземної валюти. 

1) 1 липня 2000 року - отримання попередньої оплати. Виручка зарахована 

на валютний рахунок. 

2) 2 липня 2000 року - відображення курсової різниці, яка виникла при 

зміні 

курсу.  

3) 2 липня 2000 року - перерахування валютних коштів уповноваженому 

банку для продажу (обов'язковий продаж). 

4) 3 липня 2000 року - нарахування курсової різниці на валютні кошти, 

перераховані для продажу та на поточному рахунку. 

5) одержання укр.  валюти за вирахуванням суми комісійної винагороди 

банку. 

6) одержання укр. валюти від продажу безготівкової іноземної валюти в 

розмірі комісійної винагороди банку. 

7) нарахування комісійної винагороди банку. 

8) відображення   собівартості   реалізованої  іноземної   валюти   

за   курсом 

НБУ, грн. 

9) визначення фінансового результату від реалізації іноземної 

валюти. 

10) 31 липня 2000 року - нарахування курсової різниці на суму 

кредиторської 

заборгованості. 

11) 31  липня 2000 року - нарахування курсової різниці на суму коштів 

валютного рахунку. 

II. Розрахувати: 

1) Фінансовий результат від реалізації іноземної валюти; 

2) Балансову вартість кредиторської заборгованості на 31.07.2000 р.; 

3) Балансову     вартість     грошових     коштів     на     валютному     

рахунку на 31.07.2000 р. 
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Практична робота № 3 

Тема. Облік  дебіторської заборгованості 

Мета:  

 засвоїти  порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

обліку дебіторської заборгованості,  

 уяснити поняття довгострокової та короткострокової заборгованості. 

 вміти складати бухгалтерську інтерпретацію та записи з обліку 

формування резерву сумнівних боргів, операції по векселям 

одержаним та по розрахункам з підзвітними особами 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 
І. Провести економічну характеристику бухгалтерського рахунку 
обліку дебіторської заборгованості: 
 І варіант – рахунок 34; 
ІІ варіант – рахунок 36; 
ІІІ варіант – рахунок 37; 
ІV варіант – рахунок 38; 
V варіант – рахунок 16. 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 

Задача №1 
Працівника відряджено за кордон з 10.01.20__ р. по 21.01.20__ р. 

 (12 днів). Харчування до сплати послуг на проживання не входить. 
Працівник пересувається по території України одну добу по дорозі за 
кордон і одну добу при поверненні. Транзитних зупинок під час дороги 
немає. Визначити суму добових. 

Пояснення: 
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 

квітня 1999 року N 663 для працівників підприємств, установ та 
організацій всіх форм власності (крім державних службовців, а також 
інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, 
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установами та організаціями, що повністю або частково утримуються за 
рахунок коштів бюджетів) встановлена гранична норма добових витрат 
при відрядженні за кордон у національній валюті у сумі 280 грн. (224 
грн., 154 та 98 грн. - при включенні відповідно витрат на одноразове, 
дворазове або триразове харчування до рахунків на оплату вартості 
проживання у готелях). 

Рішення 
У цьому випадку добові будуть розраховані так: 

12 діб х 280 грн. = 3360 грн. 

Задача №2 
     Працівника відряджено за кордон з 07.02.2000 р. по 16.02.2000 р. (10 
днів). Харчування до сплати послуг на проживання не входить. По дорозі за 
кордон (і при поверненні) працівник здійснює транзитну зупинку на 
території України, для пересадки на інший вид транспорту. Дорога до 
кордону у працівника займає одну добу (плюс одна доба при поверненні). 
Визначити суму добових: 

Пояснення: 

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 209 від 

19.03.08 внесені зміни до постанови КМУ «Про норми відшкодування 

витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23.04.99р № 

663. Добові при відрядженнях в межах України становлять 30 грн.  

Якщо до рахунків вартості проживання у готелях включені витрати на 

харчування, розмір добових становить: 

- при одноразовому харчуванні – 24 грн; 

- при дворазовому – 18 грн; 

- при триразовому – 12 грн. 
Рішення 
У цьому випадку добові будуть розраховані так: 

8 діб х 280 грн. + 2 доби х 30 грн. = 2300 грн. 

Задача №3 
Згідно з наказом по підприємству співробітник відбув у відрядження 

в інше місто (на території України) для виконання виробничого 
завдання. 

З каси йому було видано 900 грн. По поверненні з відрядження 
співробітник пред'явив посвідчення на відрядження і склав авансовий 
звіт. 

У посвідченні зазначено дані за реквізитами: 

• дата вибуття у відрядження — 10.01.20__ р.; 
• дата прибуття до місця відрядження — 11.01.20__ р.; 
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• вибуття з місця відрядження — 14.01.20__ р. 
Відповідно до даних авансового звіту та доданих до нього доку-

ментів: вартість квитків( в обидва кінці) — 240 грн, у тому числі ПДВ — 
40 грн; проживання в готелі — 520 грн., у тому числі ПДВ — 87 грн. 
У рахунках готелю вказано вартість двох сніданків. Відобразити у 
бухгалтерському обліку витрати на відрядження. 

Рішення 

       Для відображення в обліку операцій насамперед необхідно визначити 

розмір добових. Кількість діб— 5(10.01,11.01,12.01, 13.01,14.01). 
Оскільки у вартість проживання включено вартість двох сніданків, 

добові за дві доби будуть розраховані виходячи з норми 24 грн. за добу, а за 
три доби — виходячи з норми 30 грн. за добу. Загальна сума добових 
становитиме: 

(2 х 24,00) + (3 х 30,00) = 138,00 грн. 

Авансовий звіт затверджується в сумі фактичних витрат, тобто 898,00 
грн. (240 + 520 + 138), а в регістрах бухгалтерського обліку слід зробити 
такі записи  

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Видано з каси на відрядження 372 301 900,00 

2 Списана сума фактичних витрат без 
ПДВ: 

 добові -  138 грн.; 
 вартість квитків – 200 грн. 

(240 – 40); 
 проживання в готелі –

433грн. (520 – 87)  

91 372 771,00 

3 Відображена сума податкового кре-
диту по ПДВ 

641 372 127,00 

4 Повернуто в касу підзвітною особою 
залишок коштів – 2 грн.(900 – 898) 

301 372 2,00 

      Задача №4 
       На  кінець  звітного  періоду  підприємство  мало таку інформацію про 

дебіторську заборгованість: 

 первинна вартість – 72000 грн.; 

 резерв сумнівних боргів – 50000 грн. 

Якою буде сума чистої реалізаційної вартості? 
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Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес формування 

резерву сумнівних боргів. 
Рішення 

1) Сума чистої реалізаційної вартості складає 

72000 грн. – 50000 грн. = 22000 грн. 

2) Процес формування резерву сумнівних боргів відображається: 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Формування резерву сумнівних 
боргів  

944 38 50000,00 

Задача № 5 
    Фірма оцінює свого дебітора, борг якого становить 30000 грн.., 

неплатоспроможним на 60%. В кінці року створено резерв сумнівних боргів. 

Через два місяці  дебітор перерахував в остаточний рахунок 15000 грн.. 

Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес формування резерву 

сумнівних боргів та перерахування коштів дебітором. 

Рішення:  

1. Сума сумнівного боргу (резерв сумнівних боргів) 

   30000 х 60% = 18000,00 грн. 

2. У бухгалтерському обліку буде відображено наступне: 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Формування резерву сумнівних 
боргів  у кінці року 

944 38 18000,00 

2. Перерахування грошових коштів 
дебітором та списання частини 
боргу за рахунок резерву 

311 

38 

361 

361 

15000,00 

15000,00 

3 Віднесено частину резерву на 
доходи(18000 – 15000) 

38 719 3000,00 

 

Задача № 6 
 Обсяг продаж компанії за звітний період становить 700000 грн.. Розмір 

несплат за попередні три роки становить відповідно 4%; 8%; 6%.. тому у 

кінці року підприємство створило резерв сумнівних боргів.). Але у кінці 

першого кварталу наступного року. один з клієнтів, що банкрутує, надіслав в 

остаточний розрахунок 3000 грн.. з загальної суми боргу 7000 грн.. 
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Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес формування резерву 

сумнівних боргів та перерахування коштів дебітором. 

Рішення:  

1. Сума сумнівного боргу (резерв сумнівних боргів) 

   700000 х (4% + 8% + 6%)/3 = 42000,00 грн. 

2. У бухгалтерському обліку буде відображено наступне: 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Формування резерву сумнівних 
боргів  у кінці року 

944 38 42000,00 

2. Перерахування грошових коштів 
дебітором та списання частини 
боргу за рахунок резерву 

311 

38 

361 

361 

3000,00 

4000,00 
(7000 – 3000) 

Задача № 7 
   Клієнт має заборгованість в сумі 2500 грн.. У кінці року. фірма оцінила 

цього дебітора як неплатоспроможного на 100% та здійснила пряме 

списання дебіторської заборгованості. Проте у першому кварталі наступного 

року дебітор знайшов можливість відшкодувати 1500 грн.. Гроші надійшли 

на рахунок фірми. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес 

прямого списання безнадійного боргу та перерахування коштів дебітором. 

Рішення:  

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Пряме списання безнадійного 
боргу за відсутності резерву 
сумнівних боргів 

944 361 2500,00 

2. Перерахування грошових коштів 
дебітором  

311 

 

361 

 

1500,00 
 

3 Віднесено повернуті кошти на 
доходи періоду 

361 719 1500,00 

Задача № 8 
У  січні  поточного  року  підприємством  було  реалізовано  товари на 

6000 грн. на умовах комерційного кредиту. 

Від покупця було отримано вексель номінальною вартістю 6000 грн. за 

ставкою 20% річних терміном на 3 місяці. 
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Розрахуйте суму відсотка за векселем та відобразіть операцію на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Рішення: 

1) Сума відсотка за векселем  

6000 грн. х 20% / 12 міс.х 3 міс. = 300 грн. 

2) Бухгалтерські записи 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Реалізовано товари на умовах 
комерційного кредиту 

361 701 6000,00 

2. Отримано вексель від покупця в 
оплату заборгованості 

341 

 

361 

 

6000,00 

 

3 Нараховані та отримані відсотки за 
отриманим векселем 

311 

373 

373 

732 

300,00 

300,00 

4 Оплачено вексель  311 341 6000,00 

 

Задача № 9 

Підприємством отримано безвідсотковий вексель від покупця строком 
на 3 місяці номінальною вартістю 2000 грн. в погашення заборгованості 
1500 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку процес отримання та 
погашення  безвідсоткового векселя одержаного. 

Рішення: 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Зараховано вексель на суму 
дебіторської заборгованості 

341 361 1500,00 

2. Віднесено дохід на вексель на 
доходи майбутніх періодів 

341 

 

69 

 

500,00 
(2000 – 1500) 

3 Отримано грошові кошти в 
погашення векселя 

311 

 

341 2000,00 

4 Визнано дохід за векселем  69 719 500,00 

 

 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 
Задача №1 
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Працівника відряджено за кордон  на 10 діб. В документах вказана 
вартість трьох сніданків та трьох обідів. Працівник пересувається по 
території України одну добу по дорозі за кордон і одну добу при повер-
ненні. Транзитних зупинок під час дороги немає. Визначити суму 
добових. 

Задача №2 
     Працівника відряджено за кордон  на 15 діб. Харчування до сплати 
послуг на проживання не входить. По дорозі за кордон (і при поверненні) 
працівник здійснює транзитну зупинку на території України, для пересадки 
на інший вид транспорту. Дорога до кордону у працівника займає дві доби 
(плюс дві доби при поверненні). Визначити суму добових: 

Задача №3 
Згідно з наказом по підприємству співробітник відбув у відрядження 

в інше місто (на території України) для виконання виробничого 
завдання. З каси йому було видано 1000 грн. По поверненні з відряджен-
ня співробітник пред'явив посвідчення на відрядження і склав авансовий 
звіт. 

У посвідченні зазначено дані за реквізитами: 

• дата вибуття у відрядження — 10.02.20__ р.; 
• дата прибуття до місця відрядження — 11.01.20__ р.; 
• вибуття з місця відрядження — 20.01.20__ р. 
Відповідно до даних авансового звіту та доданих до нього доку-

ментів: вартість квитків( в обидва кінці) — 140 грн, у тому числі ПДВ — 
23 грн; проживання в готелі — 320 грн., у тому числі ПДВ — 53 грн. 
У рахунках готелю вказано вартість п’яти обідів та п’яти сніданків. 
Відобразити у бухгалтерському обліку витрати на відрядження. 

   Задача №4 
       На  кінець  звітного  періоду  підприємство  мало таку інформацію про 

дебіторську заборгованість: 

 первинна вартість – 123000 грн.; 

 резерв сумнівних боргів – 5%. 

Якою буде сума чистої реалізаційної вартості?Відобразіть на рахунках 

бухгалтерського обліку процес формування резерву сумнівних боргів. 

Задача № 5 
    Фірма оцінює свого дебітора, борг якого становить 50000 грн.., 

неплатоспроможним на 50%. В кінці року створено резерв сумнівних боргів. 

Через два місяці  дебітор перерахував в остаточний рахунок 20000 грн.. 

Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес формування резерву 

сумнівних боргів та перерахування коштів дебітором. 

Задача № 6 
 Обсяг продаж компанії за звітний період становить 1200000 грн.. Розмір 

несплат за попередні три роки становить відповідно 5%; 10%; 3%.. тому у 
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кінці року підприємство створило резерв сумнівних боргів.. Але у кінці 

першого кварталу наступного року. один з клієнтів, що банкрутує, надіслав в 

остаточний розрахунок 10000 грн.. з загальної суми боргу 25000 грн.. 

Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес формування резерву 

сумнівних боргів та перерахування коштів дебітором. 

Задача № 7 
   Клієнт має заборгованість в сумі 4600 грн.. У кінці року. фірма оцінила 

цього дебітора як неплатоспроможного на 100% та здійснила пряме 

списання дебіторської заборгованості. Проте у першому кварталі наступного 

року дебітор знайшов можливість відшкодувати 2500 грн.. Гроші надійшли 

на рахунок фірми. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес 

прямого списання безнадійного боргу та перерахування коштів дебітором. 

Задача № 8 
У  січні  поточного  року  підприємством  було  реалізовано  товари на 

10000 грн. на умовах комерційного кредиту. 

Від покупця було отримано вексель номінальною вартістю 10000 грн. за 

ставкою 15% річних терміном на 6 місяців. 

Розрахуйте суму відсотка за векселем та відобразіть операцію на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Задача № 9 

Підприємством отримано безвідсотковий вексель від покупця строком 
на 3 місяці номінальною вартістю 8000 грн. в погашення заборгованості 
6500 грн. Відобразити в бухгалтерському обліку процес отримання та 
погашення  безвідсоткового векселя одержаного. 
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Практична робота № 4 

Тема. Облік  поточних фінансових інвестицій 

Мета:  

 засвоїти  порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку  

поточних фінансових інвестицій ;  

 уяснити поняття поточних фінансових інвестицій; 

 вміти складати бухгалтерську інтерпретацію та записи з обліку 

придбання, нарахування доходів від фінансових операцій та 

визначення фінансового результату від операцій з 

короткостроковими фінансовими інвестиціями 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 
І. Провести економічну характеристику бухгалтерського рахунку 
обліку фінансових інвестицій за варіантами: 
 І варіант – рахунок 14; 
ІІ варіант – рахунок 35; 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 

Задача № 1 

     Корпорація "Альбатрос" придбала 1000 простих короткострокових акцій 

корпорації "Крок" за ціною 50 грн.. кожна. Брокерські послуги становлять 

2000 грн.. В кінці року корпорація "Альбатрос" одержала дивіденди у 

розмірі 7грн. з кожної акції. Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи. 

по підприємству «Альбатрос». 

Рішення:  

1. Визначимо фактичну собівартість куплених акцій: 

      1000 х 50 + 2000 = 52000 грн. 

2. Визначимо суму отриманих у кінці року дивідендів: 

       1000 х 7 = 7000 грн. 

3. Відобразимо дані операції на рахунках бухгалтерського обліку   
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Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбання поточних фінансових 
інвестицій 

352 

685 

685 

311 

52000,00 

52000,00 

2. Отримання дивідендів від поточних 
фінансових інвестицій 

373 

311 

 

731 

373 

 

7000,00 

7000,00 

 

Задача № 2 

   Компанія "Діамант" має в активах короткострокові фінансові інвестиції 

(акції корпорації "Крот" 500 шт. за фактичною собівартістю 40000 грн..) У 

кінці року підприємство «Діамант» одержало дивіденди 7 грн. на кожну 

акцію. На початку наступного року компанія продала всі акції:  

варіант № 1 - за 45000 грн..;  

варіант № 2 - за 38000 грн.. 

 Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи. по підприємству «Діамант». 

Рішення:  

1. Визначимо суму отриманих у кінці року дивідендів: 

      500 х 7 = 3500 грн. 

2. Відобразимо дані операції на рахунках бухгалтерського обліку   

варіант № 1 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1. Отримання дивідендів від поточних 
фінансових інвестицій 

373 

311 

 

731 

373 

 

3500,00 

3500,00 

 

2.  Реалізовано акції: 
 

311 

377 

377 

741 

45000,00 

45000,00 
 

3 Списано фактичну собівартість 
акцій 

971 352 40000,00 

4.    Відображено фінансовий результат 
від операцій з фінансовими 
інвестиціями 

792 

731 

741 

 

971 

792 

792 

 

40000,00 

3500,00 

45000,00 
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 У даному прикладі компанія «Діамант» отримала прибуток від операцій з 

поточними фінансовими інвестиціями на суму ( 3500,00 + 5000,00)  

8500,00 грн., у т.ч. : 

 від отриманих дивідендів  - 3500, 00 грн.; 
 у результаті реалізації  поточних фінансових інвестицій на суму 

різниці між продажною вартістю та фактичною собівартістю – (45000 – 
40000) 5000,00 грн.  
варіант № 2 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1. Отримання дивідендів від поточних 
фінансових інвестицій 

373 

311 

 

731 

373 

 

3500,00 

3500,00 

 

2.  Реалізовано акції: 
 

311 

377 

377 

741 

38000,00 

38000,00 
 

3 Списано фактичну собівартість 
акцій 

971 352 40000,00 

4.  Відображено фінансовий результат 
від операцій з фінансовими 
інвестиціями 

792 

731 

741 

 

971 

792 

792 

 

40000,00 

3500,00 

38000,00 

 

 У даному прикладі компанія «Діамант» отримала прибуток від операцій з 

поточними фінансовими інвестиціями на суму ( 3500,00 – 2000,00)  

1500,00 грн., у т.ч. : 

 прибуток від отриманих дивідендів  - 3500, 00 грн.; 
  збиток у результаті реалізації  поточних фінансових інвестицій на 

суму різниці між фактичною собівартістю та продажною вартістю акцій – 
(40000 – 38000) 2000,00 грн.  

Задача № 3 

       Компанія придбала 01.01.20__р. 80 короткострокових облігацій за ціною 

1000 грн. кожна за умови 12% річних та одержання процентів кожні півроку 

(01.07. та 02.01. наступного року). Брокерські витрати становлять 2000 грн.    

     01.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити).  

    31.12.2000р. бухгалтер відобразив в обліку проценти до одержання, що 

відносяться до звітного періоду.  

    Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи.  

Рішення:  

1. Визначимо фактичну собівартість куплених облігацій: 
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      80 х 1000 + 2000 = 82000 грн. 

2. Визначимо суму отриманих  відсотків: 

       80 х 1000 х 12% /12 х 6  = 4800 грн. 

3. Відобразимо дані операції на рахунках бухгалтерського обліку  

 Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1   01.01.20__ 
Придбання поточних фінансових 
інвестицій 

352 

685 

685 

311 

82000,00 

82000,00 

2. 01.07.20__ 
Отримання відсотки від поточних 
фінансових інвестицій 

373 

311 

 

732 

373 

4800,00 

4800,00 

 

Задача № 4 

   Компанія "Дробот" має в активах короткострокові фінансові інвестиції 

(облігації компанії "Крим" за фактичною собівартістю 65000 грн.., в т.ч. 

брокерські витрати - 5000 грн.,  проценти - 12% річних з отриманням кожні 

півроку).  

   01.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити).  

  Наступний термін одержання процентів 2.01.2001р., але компанія продала 

01.09.2000 р. всі облігації за 68000 грн.. Здійснити розрахунки та 

бухгалтерські записи.  

 

 Рішення:  

1. Визначимо номінальну вартість куплених облігацій: 

      65000 - 5000 = 60000 грн. 

2. Визначимо суму отриманих відсотків 01.07.20__ : 

       60000 х 12% /12 х 6  = 3600 грн. 

2. Визначимо суму отриманих відсотків 01.09.20__ : 

       60000 х 12% /12 х 2  = 1200 грн. 

3. Відобразимо дані операції на рахунках бухгалтерського обліку  

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 01.07.20__ 
Отримання відсотків від поточних 
фінансових інвестицій 

373 

311 

 

732 

373 

3600,00 

3600,00 
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2 01.09.20__ 
Отримання відсотків від поточних 
фінансових інвестицій 

373 

311 

 

732 

373 

1200,00 

1200,00 

 

3 Реалізовано облігації 
 

311 

377 

377 

741 

68000,00 

68000,00 

4 Списано фактичну собівартість 
акцій 

971 352 65000,00 

5 Відображено фінансовий результат 
від операцій з фінансовими 
інвестиціями 

792 

732 

 

741 

 

971 

792 

 

792 

 

65000,00 

4800,00  
(3600 + 1200) 

68000,00 

 

У даному прикладі компанія «Дробот» отримала прибуток від операцій з 

поточними фінансовими інвестиціями на суму ( 4800,00 + 3000,00)  

7800,00 грн., у т.ч. : 

 від отриманих дивідендів  -  ( 3600 + 1200) 4800, 00 грн.; 
 у результаті реалізації  поточних фінансових інвестицій на суму 

різниці між продажною вартістю та фактичною собівартістю – (68000 – 
65000) 3000,00 грн.  

Задача № 5 

Підприємством «Чайка» отримано 1000 акцій ВАТ "Альбатрос" з 

метою подальшого перепродажу через півроку за 4000 грн.(4 грн. за акцію). 

Брокерській конторі, котра займалася купівлею цих акцій, було оплачено 400 

грн. за їх послуги. Через три місяці після придбання акцій їх справедлива 

вартість змінилась і становила: 

І варіант – 4200 грн.; 

ІІ варіант – 4500 грн. 

Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи.  

Рішення:  

Справедливою вартістю для фін інвестицій є їх поточна ринкова 

вартість, тому, якщо, собівартість придбаних поточних цінних паперів 

відрізняється від їх ринкової вартості такі інвестиціі слід переоцінити. 

1. Визначимо фактичну собівартість отриманих акцій: 

      4000  + 400 = 4400 грн. 

3. Відобразимо дані операції на рахунках бухгалтерського обліку   

 

варіант № 1 

 

  Фактична собівартість придбання складає 4400 грн., а справедлива - 4200 

грн., тому необхідно провести уцінку короткострокових фінансових 

інвестицій на суму 200 грн. (4200 – 4400) 
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Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбання поточних фінансових 
інвестицій 

352 

685 

685 

311 

4400,00 

4400,00 

2. Проведена уцінка короткострокових 
фінансових інвестицій: 

975 

 

352 

 

200,00 

 

 

варіант № 2 

 

  Фактична собівартість придбання складає 4400 грн., а справедлива - 4500 

грн., тому необхідно провести дооцінку короткострокових фінансових 

інвестицій на суму 100 грн. (4500 – 4400) 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбання поточних фінансових 
інвестицій 

352 

685 

685 

311 

4400,00 

4400,00 

2. Проведена уцінка короткострокових 
фінансових інвестицій: 

352 

 

746 

 

100,00 

 

 

 

Задача № 6 

20 серпня  поточного  року  підприємство  «Горизонт» мало тимчасово 

вільні кошти і керівництво прийняло рішення купити акції інших компаній. 

Цього ж місяця було придбано 5000 акцій підприємства «Хан» номінальною 

вартістю 13 грн. за акцію. В кінці року підприємство «Горизонт» отримало 

дивіденди у розмірі 4% номінальної вартості акцій. 

Відобразіть процес отримання дивідендів на рахунках бухгалтерського 

обліку та визначте їх суму. 

Рішення:  

1. Визначимо фактичну собівартість куплених акцій. Яка у даному випадку 

дорівнює їх номінальній вартості: 

      5000 х 13 = 65000 грн. 

2. Визначимо суму отриманих у кінці року дивідендів: 

       65000 х 4% = 2600 грн. 

3. Відобразимо дані операції на рахунках бухгалтерського обліку   
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Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбання поточних фінансових 
інвестицій 

352 

685 

685 

311 

65000,00 

65000,00 

2. Отримання дивідендів від поточних 
фінансових інвестицій 

373 

311 

 

731 

373 

 

2600,00 

2600,00 

 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 
Задача № 1 

     Корпорація «Альба» придбала 2000 простих короткострокових акцій 

корпорації "Ніл" за ціною 150 грн.. кожна. Брокерські послуги становлять 

5000 грн.. В кінці року корпорація "Альбатрос" одержала дивіденди у 

розмірі 17грн. з кожної акції. Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи. 

по підприємству «Альба». 

Задача № 2 

   Компанія "Десна" має в активах короткострокові фінансові інвестиції 

(акції корпорації "Карат" 50 шт. за фактичною собівартістю 14000 грн..) У 

кінці року підприємство «Десна» одержало дивіденди 25 грн. на кожну 

акцію. На початку наступного року компанія продала всі акції:  

варіант № 1 - за 20000 грн..;  

варіант № 2 - за 12000 грн.. 

 Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи. по підприємству «Десна». 

Задача № 3 

       Компанія придбала 01.01.20__р.  140 короткострокових облігацій за 

ціною 500 грн. кожна за умови 15% річних та одержання процентів кожні 

півроку (01.07. та 02.01. наступного року). Брокерські витрати становлять 

1000 грн.    

     01.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити).  

    31.12.2000р. бухгалтер відобразив в обліку проценти до одержання, що 

відносяться до звітного періоду.  

    Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи.  

Задача № 4 

   Компанія "Дніпро" має в активах короткострокові фінансові інвестиції 

(облігації компанії "Канзас за фактичною собівартістю 55000 грн., в т.ч. 

брокерські витрати - 3000 грн.,  проценти - 20% річних з отриманням кожні 

півроку).  

   01.07.2000р. одержано проценти по облігаціях (визначити).  
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  Наступний термін одержання процентів 2.01.2001р., але компанія продала 

01.09.2000 р. всі облігації за 60000 грн. Здійснити розрахунки та 

бухгалтерські записи.  

Задача № 5 

Підприємством «Либідь» отримано 3000 акцій ВАТ " Ковчег" з метою 

подальшого перепродажу через півроку за 30000 грн.(10 грн. за акцію). 

Брокерській конторі, котра займалася купівлею цих акцій, було оплачено 

5000 грн. за їх послуги. Через три місяці після придбання акцій їх 

справедлива вартість змінилась і становила: 

І варіант – 34000 грн.; 

ІІ варіант – 40000 грн. 

Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи.  

Задача № 6 

20 серпня  поточного  року  підприємство  « Лада» мало тимчасово 

вільні кошти і керівництво прийняло рішення купити акції інших компаній. 

Цього ж місяця було придбано 5000 акцій підприємства «Волга» 

номінальною вартістю 13 грн. за акцію. В кінці року підприємство «Лада» 

отримало дивіденди у розмірі 4% номінальної вартості акцій. 

Відобразіть процес отримання дивідендів на рахунках бухгалтерського 

обліку та визначте їх суму. 
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Практична робота № 5 

Тема. Облік  довгострокових  фінансових інвестицій 

Мета:  

 засвоїти  порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку  

довгострокових фінансових інвестицій ;  

 уяснити поняття довгострокових фінансових інвестицій; 

 вміти складати бухгалтерську інтерпретацію та записи з обліку 

придбання акцій та облігацій, амортизації дисконту (премії) за 

ефективною ставкою відсотку,  

 проводити бухгалтерські записи обліку довгострокових фінансових 

інвестицій за методом участі в капіталі 

 виховувати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 

  І. Дати відповіді на запитання 

1. Описати послідовність операцій із розрахунків з підзвітними особами. 

2. Охарактеризуйте методи обліку безнадійної заборгованості. 

3. Відобразити схематично класифікацію дебіторської заборгованості згідно 

з П(С)БО 10. 

4. Назвати види цінних паперів. 

5. Сформулювати поняття еквівалентів грошових коштів. 

6. Відобразити загальну схему бухгалтерського обліку розрахунків з 

покупцями і замовниками. 

7. Вказати документи, якими оформлюється рух грошових коштів. 

8. Описати загальний порядок одержання готівки в банку. 

9. Дайте визначення фінансових активів. 

10. Назвіть рахунки , які використовуються для обліку векселів отриманих. 

11. Які рахунки використовуються для обліку дебіторської заборгованості? 

12.  Які операції може здійснювати підприємство через підзвітних осіб? 

13. Які фінансові інвестиції вважаються поточними , а які довгостроковими? 

14. 3 якою метою випускаються облігації? 

15. Як визначається ринкова ціна облігацій? 

16. Що таке вексель? 
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17. Визначити основні поняття і терміни П(С)БО 12. 

18.  Визначити основні поняття і терміни П(С)БО 10. 

 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 

Пояснення: 

В залежності від викладених на папері прав, довгострокові цінні папери 

поділяються на : 

 цінні папери, які надають право власності (акції); 

 боргові цінні папери (облігації, казначейські  зобов'язання 

держави довгострокові векселі.)  

Оцінка фін інвестицій що утримуються підприємством до їх погашення 

(боргових цінних паперів)відображаються на дату балансу за 

амортизаційною собівартістю. 

Сума перевищення вартості придбання цінного паперу над вартістю їх 

погашення (премії),чи навпаки-вартості погашення над вартістю 

придбання(дисконт) рівномірно протягом періоду від моменту придбання 

до моменту погашення амортизації за методом ефективної ставки 

відсотку. 

Сума % за ефективною ставкою визначається, як добуток вартості 

інвестицій на попередню дату та ефективної ставки %.  

          Амортизована собівартість інвестицій визначається 

додаванням(відніманням) вартості інвестицій на попередню дату і суми 

амортизації дисконту (премії)за звітний період. 

          Сума амортизації дисконту визначається як різниця між сумою % за 

ефективною ставкою та номінальною сумою %. 

          Сума амортизації премії визначається як різниця між номінальною 

сумою %  та сумою % за ефективною ставкою . 

 

Задача № 1 

Підприємство 3 січня 20__ року придбало довгострокові облігації 

номінальною вартістю 50000 грн. за 46282 грн.   Фіксована ставка відсотку за 

облігацією встановлена 9% річних. Дата погашення облігації відбудеться 

через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. 

Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи з обліку довгострокових 

інвестицій. 

Рішення:  

1.Дисконт по облігаціям становить 3718 грн.(50000-46282). 

2. Номінальна сума відсотка  становить 4500 грн. (50000 х 9%). 

3. Ефективна ставка відсотку дорівнює:   

   (50000 х 9%)+(3718/5)/(46282+50000)/2  ≈ 11% 
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4. Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації. 

 

Дата Номінальна 

сума %,грн 

Сума % за 

ефективною 

ставкою, грн 

Сума 

амортизації 

дисконту 

Амортизована 

собівартість 

інвестицій, грн.. 

03.01.2000    46282 

31.12.2000 4500 5091 591 46873 

31.12.2001 4500 5156 656 47529 

31.12.2002 4500 5228 728 48257 

31.12.2003 4500 5308 808 49065 

31.12.2004 4500 5435 935 50000 

 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбано боргові цінні папери 143 311 46282,00 

2 Нараховано відсотки у кінці першого 

року 

373 

 

732 4500,00 

3 Відображена сума амортизаційного 
дисконту: 

 у кінці першого року; 
 у кінці другого року  

 

 

143 

143 

 

 

733 

733 

 

 

591,00 

656,00 

Задача № 2 

Підприємство 3 січня 20__ року придбало довгострокові облігації 

номінальною вартістю 50000 грн. за 52019 грн.   Фіксована ставка відсотку за 

облігацією встановлена 9% річних. Дата погашення облігації відбудеться 

через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. 

Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи з обліку довгострокових 

інвестицій. 

Рішення:  

1.Премія по облігаціям становить 2019 грн.(52019 - 50000). 

2. Номінальна сума відсотка  становить 4500 грн. (50000 х 9%). 

3. Ефективна ставка відсотку дорівнює:   

(4500-2019/5)/(52019+50000)/2=8% 
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4. Розрахунок амортизаційної премії за інвестиціями в облігації 

 

Дата Номінальна 

сума %,грн 

Сума % за 

ефективною 

ставкою,грн  

Сума 

амортизації 

премії 

Амортизована 

собівартість 

інвестицій, грн.. 

03.01.2000    52019 

31.12.2000 4500 4161 339 51680 

31.12.2001 4500 4134 365 51314 

31.12.2002 4500 4105 395 50919 

31.12.2003 4500 4073 426 50492 

31.12.2004 4500 4008 492 50000 

 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбано боргові цінні папери 143 311 52019,00 

2 Нараховано відсотки у кінці першого 

року 

373 

 

732 4500,00 

3 Відображена сума амортизаційного 
премії: 

 у кінці першого року; 
 у кінці другого року  

 

 

952 

952 

 

 

143 

143 

 

 

339,00 

365,00 

Пояснення: 

Облік інвестицій в асоційованім дочірній і спільній підприємства 

ведеться  за методом  участі в капіталі, який передбачає 

збільшення(зменшення) балансової вартості фінансових інвестицій, які 

оцінюються з початку за собівартістю, а потім їх вартість змінюється на 

величину зміни власного капіталу об'єктів інвестування і на величину 

одержання дивідендів. 

Задача № 3 

   Підприємство «Фарт» на початку звітного року придбало частку 

(30%) у власному капіталі підприємства «Нева» (сума власного капіталу 

підприємства становить 20000 грн.). За звітний рік  підприємство «Нева» 

отримало безоплатно активи на суму 1200 грн., чистий прибуток становив 

6000 грн., з них на суму 4000 грн. прийнято рішення виплатити дивіденди 

учасникам.  Відобразити зміну вартості фінансової інвестиції в результаті 
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зміни власного капіталу підприємства «Нева» в документах бухгалтерського 

обліку підприємства «Фарт» та визначити вартість інвестиції на кінець року. 

Рішення:  

          1. Сума інвестиції підприємства «Фарт» на початок року 

           20000 х 30% = 6000 грн. 

2. Сума прибутку , що належить підприємству «Фарт» у сумі прибутку 

підприємства «Нева» 

6000 х 30% = 1800,00 грн. 

3. Дивіденди , що належить підприємству «Фарт» 

4000 х 30% = 1200,00 грн. 

4. Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу 

1200 х 30% = 360,00 грн. 

5. Вартість інвестиції на кінець року становить 

6000 + 1800 – 1200 + 360 = 6960 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій підприємства «Фарт» 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбано акції підприємства «Нева» 141 311 6000,00 

2 Відображена сума прибутку, що 

належить підприємству «Фарт» 

141 

 

721 1800,00 

3 Нараховано дивіденди , що належить 

підприємству «Фарт»  

373 

 

141 1200,00 

4 Відображена частка інвестора в сумі 

збільшення додаткового капіталу 
 

141 

 

 

424 360,00 

Задача № 4 

   Підприємство «Фарт» на початку звітного року придбало частку 

(30%) у власному капіталі підприємства «Нева» (сума власного капіталу 

підприємства становить 20000 грн.). За звітний рік  підприємство «Нева» 

отримало безоплатно активи на суму 1200 грн., збиток становив 3000 грн.    

Відобразити зміну вартості фінансової інвестиції в результаті зміни власного 

капіталу підприємства «Нева» в документах бухгалтерського обліку 

підприємства «Фарт» та визначити вартість інвестиції на кінець року. 

Рішення:  

          1. Сума інвестиції підприємства «Фарт» на початок року 

           20000 х 30% = 6000 грн. 

2. Сума збитку від участі в капіталі 

3000 х 30% = 900,00 грн. 

4. Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу 
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1200 х 30% = 360,00 грн. 

5. Вартість інвестиції на кінець року становить 

6000 - 900 + 360 = 5460 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій підприємства «Фарт» 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Придбано акції підприємства «Нева» 141 311 6000,00 

2 Відображена сума збитку від участі в 

капіталі 

961 

 

141 1800,00 

3 Відображена частка інвестора в сумі 

збільшення додаткового капіталу 
 

141 

 

 

424 360,00 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 
 

Задача № 1 

Підприємство 2 січня 20__ року придбало довгострокові облігації 

номінальною вартістю 65000 грн. за 63000 грн.   Фіксована ставка відсотку за 

облігацією встановлена 8% річних. Дата погашення облігації відбудеться 

через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. 

Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи з обліку довгострокових 

інвестицій. 

Задача № 2 

Підприємство 4 січня 20__ року придбало довгострокові облігації 

номінальною вартістю 45000 грн. за 46500 грн.   Фіксована ставка відсотку за 

облігацією встановлена 11% річних. Дата погашення облігації відбудеться 

через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. 

Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи з обліку довгострокових 

інвестицій. 

Задача № 3 

   Підприємство «Фенікс» на початку звітного року придбало частку 

(25%) у власному капіталі підприємства «Прометей» (сума власного 

капіталу підприємства становить 120000 грн.). За звітний рік  підприємство 

«Прометей» отримало безоплатно активи на суму 66000 грн., чистий 

прибуток становив 5000 грн., з них на суму 2000 грн. прийнято рішення 

виплатити дивіденди учасникам.  Відобразити зміну вартості фінансової 

інвестиції в результаті зміни власного капіталу підприємства «Прометей» в 

документах бухгалтерського обліку підприємства «Фенікс» та визначити 

вартість інвестиції на кінець року. 

Задача № 4 
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   Підприємство «Норма» на початку звітного року придбало частку 

(35%) у власному капіталі підприємства «Нова» (сума власного капіталу 

підприємства становить 1020000 грн.). За звітний рік  підприємство «Нова» 

отримало безоплатно активи на суму 67000 грн., збиток становив 50000 грн.    

Відобразити зміну вартості фінансової інвестиції в результаті зміни власного 

капіталу підприємства «Нова» в документах бухгалтерського обліку 

підприємства «Норма» та визначити вартість інвестиції на кінець року. 

ІV. Виконати домашнє завдання 
А) 15 грудня 20__ року підприємство „Обрій" придбало як довгострокові 

інвестиції 15 облігацій підприємства „Бриз" номінальною вартістю 15000 

гривень за 18000 грн.  

Облігації мають установлену ставку процентів 6%, які будуть 

сплачуватися кожного року 31 грудня. Облігації мають бути погашені через 

6 років. 

 Б) 15 липня 20__ року підприємство „Обрій" купило 3500 акцій 

підприємства „Енерго"як поточні фінансові інвестиції. Ціна придбання 

склала 4200 грн. Номінальна вартість акції - 1,2 грн.  

15 грудня 20__ року отримані дивіденди у розмірі 30% річних від 

номінальної вартості акції. 

30 грудня 20__ року продано 2000 акцій підприємства „Енерго" по  

2 грн. за акцію. 

Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи з обліку довгострокових  

та поточних інвестицій. 

Послідовність виконання: 

  А) Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи з обліку 

довгострокових   інвестицій 

1) Розрахуємо суму премії по облігаціях:  

   П =  Цр-Цн,  де  

П - премія;  

Цр- ринкова вартість;  

Цн- номінальна вартість. 

  2) Розрахуємо номінальну суму відсотка, яку буде отримувати підприємство 

«Обрій» щорічно: 

%н = Цн х %,  

де %н - номінальна сума відсотка; % - ставка відсотка. 

  3) Розрахуємо ефективну ставку відсотка: 

      %е =
            

             
, де  

           n - кількість років; 

     %е - ефективна ставка. 

4) Розрахунок амортизації відсотку премії представимо у вигляді таблиці. 
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5) Використовуючи таблицю, визначимо балансову вартість облігації на 31 

грудня 2004 року. 

6) Складаємо бухгалтерські записи з обліку облігацій, використовуючи 

дані таблиці 

- 15.12.2000 - придбання облігацій; 

- 31.12.2001 - нарахування відсотків (щорічно до дати погашення); 

- списання суми премії (щорічно до дати погашення); 

- сплата відсотків. 

 

Б). Здійснити розрахунки та бухгалтерські записи з обліку поточних 

інвестицій. 

 

1) Балансова вартість акцій на 31.12.2001 р. визначається: 

Бв = Цп - Ср + Св, де  

Бв - балансова вартість;  

Цп - ціна придбання;  

Ср- середня вартість реалізованих акцій;  

Св - справедлива (ринкова) вартість.  

Для цього необхідно знайти: 

1.1) Св = Цп / кп х кр , де 

кп - кількість придбаних акцій; 

кр - кількість  реалізованих акцій. 

1.2)  Ср = [(Вр - Вп) х(кп - кр)], де 

Вр - ціна першої акції при продажі;  

Вп - номінальна вартість акції. 

 

2) Визначаємо суму отриманих дивідендів 

Д = В н х С%; де 

Вн – номінальна вартість акції,грн.. 

С% - відсоток дивідендів,% 

 

3) Складаємо бухгалтерські записи з обліку акцій: 

- 15.07.2000 р. - придбання акцій; 

- 15.12.2001 р. - отримані дивіденди 

- 30.12.2001 р. - продаж 2000 акцій по 2 грн.:  

 відображення продажної вартості акцій;  

 відображення с/в реалізованих акцій; 

- 31.12.2001 р. - відображення акцій за справедливою (ринковою вартістю). 
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Практична робота № 6 

Тема. Облік  довгострокових і короткострокових зобов’язань  

Мета:  

 засвоїти  порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку  

довгострокових  та поточних зобов’язань ;  

 уяснити поняття «зобов’язання», розуміти різницю між 

довгостроковими та поточними зобов’язаннями; 

 вміти складати бухгалтерську інтерпретацію та записи з обліку 

випуску облігацій, амортизації дисконту (премії) за ефективною 

ставкою відсотку, порядку конвертації облігацій в акції 

 виховувати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 
 І. Провести економічну характеристику бухгалтерського рахунку 
обліку зобов’язань за варіантами: 
 І варіант – рахунок 50; 
ІІ варіант – рахунок 51; 
ІІІ варіант – рахунок 52; 
ІV варіант – рахунок 53; 
V варіант – рахунок 54; 
VІ варіант – рахунок 55; 
VІІ варіант – рахунок 60; 
VІІІ варіант – рахунок 61; 
ІХ варіант – рахунок 62; 
ХІ варіант – рахунок 63; 
ХІІ варіант – рахунок 64; 
ХІІІ варіант – рахунок 65; 
ХІV варіант – рахунок 66; 
ХV варіант – рахунок 67; 
ХVІ варіант – рахунок 68; 
 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
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Пояснення: 

    Важливим джерелом фінансування діяльності підприємства можуть бути 

довгострокові позики у формі облігації. Облігації вважаються 

довгостроковими, якщо вони розраховані на термін більше 1 року від дня їх 

реєстрації. 

  Облігації   - цінні папери(боргові), що засвідчують внесення їх власником   

грошових   коштів   і   підтверджують   зобов'язання відшкодувати йому 

номінальну вартість цих цінних паперів. 

  Емітент - той, хто випускає облігації - позичальник. 

  Власник - той хто придбав облігації - кредитор, позикодавець. 

Облік облігацій на підприємствах емітентах ведеться на рахунку 

521. "Довгострокові зобов’язання за облігаціями". 

   Якщо частина довгострокового зобов'язання полягає погашенню протягом 

поточного року і виплачується з поточних активів, то ця частина 

довгострокового зобов'язання класифікується як короткострокова 

заборгованість. 

    Для обліку частини довгострокового зобов’язання, яка підлягає 

погашенню у поточному році використовують рахунок 61 « Поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями». 

   За умови непогашення кредиту вчасно, кредит переноситься на рахунок 

503" Відстрочені довгострокові кредити банку". 

   На практиці при випуску облігацій номінальна процентна ставка може 

відрізнятися від ринкової, що склалася на інвестиційному ринку. 

Якщо ринкова процентна, ставка більше номінальної, то вартість випуску    

облігації    буде    нижче    номінальної. Тому    облігації випускаються із 

знижкою. Якщо ринкова процентна ставка менша номінальної, то вартість 

випуску буде більша за номінальну, тоді облігації випускаються з премією. 

   Для обліку знижки по облігаціям використовується рахунок 523 « Дисконт 

за випущеними облігаціями», премії – рахунок 522 « Премія за випущеними 

облігаціями».  

   Так як витрати по виплаті % по облігаціях відображаються кожен рік, то 

облігаційна знижка (премія) розподіляється між роками всього періоду на 

який випущено облігації. 

Процес списання облігаційної знижки (премії) є амортизацією.  

Існують 2 методи амортизації облігаційної знижки (премії): 

— прямолінійний (найбільш поширений в Україні) 

При його використанні знижка (премія) ділиться на однакові частини і 

рівномірно погашається. 

— процентний.(ефективної ставки відсотку) 
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Задача № 1 

     Підприємством отримано довгостроковий кредит в  сумі  500тис. грн. 

строком на 5 років під 12% річних.  Через 5 років підприємством було 

погашено 90% кредиту за погодженням з позикодавцем. Здійснити 

розрахунки та відповідні бухгалтерські записи. 

Розв’язок: 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Отримання кредиту 311 501 500000,00 

2 Щорічні нарахування відсотків і їх 

сплата 

951 

684 

 

684 

311 

60000,00 

60000,00 
(500000 х 12%) 

3 Погашення позики через 5 років  501 311 450000,00 
(500000 х 90%) 

4 Відображено відстрочені 

довгострокові кредити  

501 

 

503 50000,00 

Задача № 2 

   Борг у сумі 250 тис. грн. треба погасити частинами по 50 тис. грн. 

протягом   5   років.   Внесок   поточного   року   50   тис.   слід 

класифікувати як короткострокову заборгованість, інші 200 тис. грн., як 

довгострокову. Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи. 

Розв’язок: 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Отримання довгострокового 

кредиту 

311 501 200000,00 

2 Переведено частину довгострокової 

заборгованості в поточну та її 

сплата у поточному році 

501 

61 

 

61 

311 

50000,00 

50000,00 
 

Задача № 3 

01.09.20_х року підприємство «Альфа» видало вексель номінальною 

вартістю 30 000грн. під 20% річних. Вексель підлягає погашенню 

29.02.20_(х + 1) р. Необхідно: скласти усі бухгалтерські записи, пов'язані з 

векселем, за період з 01.09.20_ х до 29.02. 20_(х + 1) р.  (придбання і 

списання бланків векселів, питання оподаткування не відображати). 
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Розв’язок: 

     Оскільки термін погашення векселя складає  6 місяців (з 01.09.20_ х по 

29.02.20_(х + 1)) , то виданий вексель є короткостроковим 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Виданий відсотковий вексель 631 621 30000,00 

2 Нараховані відсотки за векселем за 

період з 01.09.20_х по 31.01.20_х р. 

( 4 місяці) 

952 684 2000,00 
(30000 х 20%/12 

х 4) 

 

3 Нараховані відсотки за векселем за 

період з 01.01.20_(х + 1) р. по 

29.02.20_(х + 1) р.  ( 2 місяці) 

952 684 1000,00 
(30000 х 20%/12 

х 2) 

 

4 Оплачений вексель при його 

пред’явленні 

621 311 30000,00 

5 Оплачені відсотки по векселю 684 311 3000,00 
(2000 + 1000) 

Задача № 4 

     ТОВ" Мрія" вирішило випустити 1 січня поточного року 12 %- ві облігації 

на суму 100 тис. грн. терміном на 5 років. Відсотки повинні виплачуватись 1 

раз на рік (1 січня). Облігації продаються за їх номінальною вартістю. 

Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи. 

Розв’язок: 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Випуск і продаж облігації  311 521 100000,00 

2 Щорічне нарахування відсотків  952 

 

684 12000,00 
( 100000 х 12%) 

 

Задача № 5 

     ТОВ" Мрія" вирішило випустити 1 січня поточного року 12 %- ві облігації 

на суму 100 тис. грн. терміном на 5 років. Відсотки повинні виплачуватись 1 

раз на рік (1 січня). Облігації продаються за їх ринковою вартістю на суму 

95000 грн. Необхідно: розрахувати розмір знижки по облігаціям; скласти 

графік погашення позики прямолінійним методом; скласти бухгалтерські 

записи з випуску облігацій, виплати відсотків і амортизації дисконту. 
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Розв’язок: 

    1. Оскільки номінальна вартість облігацій перевищує їх ринкову вартість, 
то облігації продані зі знижкою (дисконтом) у сумі 5000 грн. (95000 – 
100000).  
     Сума амортизації знижки щорічно дорівнює : 5000 / 5 років = 1000 грн. 
      Сума нарахованих відсотків щорічно: 100000 х 12% = 12000 грн. 
   2. Графік погашення позики і амортизації дисконту прямолінійним 

методом 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номіналь

на 

вартість 

облігацій  

 

Витрати 

на 

відсотки 

 

Амортиз

ація 

знижки  

 

Недоамортизована 

знижка по 

облігаціях  

 

Балансова 

вартість 

облігацій 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 

 

7 

 01.01_(х) 

 

100000 

 

 

- 

 

- 

 

5000 

 

95000 

 200_(х) 

 

 

100000 

 

 

12000 1000 4000 96000 

200_(х + 1) 

 

100000 

 

 

12000 1000 3000 97000 

200_(х + 2) 

200 

 

100000 

 

 

12000 1000 2000 98000 

200_(х + 3) 

2004 

 

100000 

 

 

12000 1000 1000 

 

99000 

 200_(х + 4) 

2004 

 

100000 12000 1000 - 

 

100000 

 Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Випуск і продаж облігації  зі 

знижкою 

311 

523 

521 

521 

95000,00 

5000,00 

2 Відображена сума виплат по 

нарахуванню процентів і погашенню 

дисконту на кінець першого року 

952 

952 

684 

523 

684 

311 

1000,00 

12000,00 

12000,00 

 

Задача № 6 

     ТОВ" Мрія" вирішило випустити 1 січня поточного року 12 %- ві облігації 

на суму 100 тис. грн. терміном на 5 років. Відсотки повинні виплачуватись 1 

раз на рік (1 січня). Облігації продаються за їх ринковою вартістю на суму 

105000 грн. Необхідно: розрахувати розмір премії по облігаціям; скласти 
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графік погашення позики прямолінійним методом;скласти бухгалтерські 

записи з випуску облігацій, виплати відсотків і амортизації премії. 

Розв’язок: 

    1. Оскільки номінальна вартість облігацій менше за їх ринкову вартість, 

то облігації продані з премією у сумі 5000 грн. (105000 – 100000).  
     Сума амортизації знижки щорічно дорівнює : 5000 / 5 років = 1000 грн. 
      Сума нарахованих відсотків щорічно: 100000 х 12% = 12000 грн. 
   2. Графік погашення позики і амортизації премії прямолінійним методом 
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Номіналь

на 

вартість 

облігацій  

 

Витрати 

на 

відсотки 

 

Амортиз

ація 

знижки  

 

Недоамортизована 

знижка по 

облігаціях  

 

Балансова 

вартість 

облігацій 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 

 

7 

 01.01_(х) 

 

100000 

 

 

- 

 

- 

 

5000 

 

105000 

 200_(х) 

 

 

100000 

 

 

12000 1000 4000 104000 

200_(х + 1) 

 

100000 

 

 

12000 1000 3000 103000 

200_(х + 2) 

200 

 

100000 

 

 

12000 1000 2000 102000 

200_(х + 3) 

2004 

 

100000 

 

 

12000 1000 1000 

 

101000 

 200_(х + 4) 

2004 

 

100000 12000 1000 - 

 

100000 

 Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Випуск і продаж облігації  з премією 311 

311 

521 

522 

100000,00 

5000,00 

2 Відображена сума виплат по 

нарахуванню процентів і погашенню 

премії  на кінець першого року 

522 

952 

 

684 

684 

684 

 

311 

1000,00 

11000,00 
(12000 – 1000) 

12000,00 

 

Задача № 7 

Фірма „Барт" 02.01.20 _ р. випустила облігації на загальну суму 2 000 000 

грн. з терміном погашення через 4 роки. Ставка відсотку по облігаціях -

15%). Відсотки сплачуються раз на рік 31 грудня. Облігації було продано за 

курсом 105%. Необхідно:розрахувати ціну продажу облігацій і розмір 
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премії; визначити повну доходність облігаційної позики; скласти графік 

погашення позики за методом ефективної ставки відсотку; скласти 

бухгалтерські записи з випуску облігацій, виплати відсотків і амортизації 

премії на кінець 20_ року. 

Розв’язок: 

1. Ціна продажу облігацій (Цр) = Номінальна вартість облігації (Ц„) х 

курс продажу облігацій (Кп). 

 Цр = 2000000 х 105% = 2100000,00 грн. 

2. Повна дохідність облігаційної позики (Д) визначається за спрощеною 

формулою: 

Д = 
      –       

          
 ,де  

Пр - річний дохід за облігаціями; Пр = Цн  х %; 

Н - номінал облігацій; 

Цр - ринкова вартість облігацій на момент оцінки (ціна 

продажу); 

n - кількість років, що залишилися до погашення облігацій; 

% - ставка відсотку. 

Д = 
                                    

                     
 = 13,31% 

    3.  Графік погашення позики і амортизації премії методом ефективної 

ставки % навести у вигляді таблиці. 
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Номіналь

на 

вартість 

облігацій  

(Цн) 

Виплата 

%   

(Цн х %) 

або  

ст.2 х%  

 

Амортиз

ація 

знижки  

ст. 2- ст.5 

 

Витрати 

на 

виплату 

%  

(Цр х Д) 

або 

ст. 7 хД 

Неаморт

изована 

знижка 

по 

облігація

х  

ст.6 – 

ст.4  

 

Балансова 

вартість 

облігацій 

(Цр) або 

ст. 7 – ст. 4 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 02.01_(х) 

 

2000000 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100000 

 

2100000 

 200_(х) 

 

 

2000000 

 

 

300000 20490 279510 79510 2079510 

200_(х + 1) 

 

2000000 

 

 

300000 23217 276783 56293 2056293 

200_(х + 2) 

200 

 

2000000 

 

 

300000 26307 273693 29986 2029986 

200_(х + 3) 

2004 

 

2000000 

 

 

300000 29986 270014 - 

 

2000000 

 Усього 

 
1200000 100000 1100000 - - 

 

- 
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 Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Випуск і продаж довгострокових 

облігації  з премією 

311 

311 

521 

522 

2000000,00 

100000,00 

2 Відображена сума виплат по 

нарахуванню процентів і погашенню 

премії на кінець першого року 

522 

952 

 

684 

684 

684 

 

311 

20490,00 

279510,00 
 

300000,00 

 

Задача № 8 

    За бажанням володарів, корпорація після п'ятого платіжного періоду 

конвертує довгострокові облігації в прості акції вартістю 10 грн. кожна за 

умови обміну однієї облігації на шість простих акцій. Раніше було випущено 

1000 шт. облігацій номіналом 100 грн.. кожна на 4 роки, квота 105 на 12% 

річних . Процент сплачується два рази в рік. 

Рішення:  

   1. Номінальна вартість облігацій 

100 грн. х 1000  шт. =  100000 грн. 

   2. Ринкова вартість облігацій  

100 грн. х 1000  шт.  х 105% =  105000 грн. 

   3. Одноразова виплата відсотків, тобто за півроку 

100000 х 12% /2 = 6000,00 грн. 

   4. Виплата відсотків за 5 періодів 

6000,00 х 5 = 30000,00 

   5. Премія за один період, тобто за перші півроку, а всього 8 періодів  

(4 роки х 2) 

5000 /(4 х 2) = 625 грн. 

   6 Амортизована премія за 5 періодів  

625 х 5 = 3125,00 грн. 

  5. Недоамортизована премія  за 3 періоди ( 8 періодів – 5 періодів) 

625 х 3 = 1875,00 грн. 

  6. Поповнення статутного капіталу за рахунок конвертації  облігацій в акції 

за їх номінальною вартістю 

 10 грн. х 6 х 1000 = 60000,00 

  7. Емісійний дохід  - різниця між номінальною вартістю розміщених акцій 

та ціною їх придбання власниками облігацій 

100000 – 60000 = 40000,00 грн. 
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Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Випуск і продаж довгострокових 

облігації  з премією 

311 

311 

521 

522 

100000,00 

5000,00 

2 Відображена сума виплат по 

нарахуванню процентів і погашенню 

премії на кінець першого періоду 

952 

522 

684 

 

684 

684 

311 

 

30000,00 

3125,00 

33125,00 

 

3 Процес конвертації облігацій в акції 521 

522 

521 

46 

733 

421 

 

60000,00 

1875,00 

40000,00 

Задача № 9 

    Корпорація після п'ятого платіжного періоду конвертувала 1000 шт. 

довгострокових облігацій в прості акції номіналом кожна 10 грн. Умова 

конвертації: одна облігація в 100 грн. обмінюється на шість простих акцій. 

Довідка: облігації були випущені у кількості 1000 шт. номіналом 100 грн. 

кожна, на 4 роки, квота 92, 12% річних та з оплатою відсотків по півріччях. 

Рішення:  

   1. Номінальна вартість облігацій 

100 грн. х 1000  шт. =  100000 грн. 

   2. Ринкова вартість облігацій  

100 грн. х 1000  шт.  х 92% =  92000 грн. 

   3. Одноразова виплата відсотків, тобто за півроку 

100000 х 12% /2 = 6000,00 грн. 

   4. Виплата відсотків за 5 періодів 

6000,00 х 5 = 30000,00 

   5. Дисконт за один період, тобто за перші півроку, а всього 8 періодів  

(4 роки х 2) 

8000 /(4 х 2) = 1000 грн. 

   6 Амортизована премія за 5 періодів  

1000 х 5 = 5000,00 грн. 

  5. Недоамортизована премія  за 3 періоди ( 8 періодів – 5 періодів) 

1000 х 3 = 3000,00 грн. 

  6. Поповнення статутного капіталу за рахунок конвертації  облігацій в акції 

за їх номінальною вартістю 

 10 грн. х 6 х 1000 = 60000,00 
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  7. Емісійний дохід  - різниця між номінальною вартістю розміщених акцій 

та ціною їх придбання власниками облігацій 

100000 – 60000 = 40000,00 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Випуск і продаж довгострокових 

облігації  з дисконтомю 

311 

523 

521 

521 

92000,00 

8000,00 

2 Відображена сума виплат по 

нарахуванню процентів і погашенню 

премії на кінець першого періоду 

952 

952 

684 

 

684 

523 

311 

 

30000,00 

5000,00 

35000,00 

 

3 Процес конвертації облігацій в акції 521 

952 

521 

46 

523 

421 

 

60000,00 

3000,00 

40000,00 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

Задача № 1 

     Підприємством отримано довгостроковий кредит в  сумі  40000 грн. 

строком на 3 роки під 15% річних.  Через 3 роки підприємством було 

погашено 80% кредиту за погодженням з позикодавцем. Здійснити 

розрахунки та відповідні бухгалтерські записи. 

Задача № 2 

   Борг у сумі 300000 грн. треба погасити частинами по 60000 грн. 

протягом   5   років.   Внесок   поточного   року   60000   слід 

класифікувати як короткострокову заборгованість, іншу суму 

заборгованості, як довгострокову. Здійснити розрахунки та відповідні 

бухгалтерські записи. 

Задача № 3 

01.08.20_х року підприємство «Дубок» видало вексель номінальною 

вартістю 50 000грн. під 25% річних. Вексель підлягає погашенню 

30.04.20_(х + 1) р. Необхідно: скласти усі бухгалтерські записи, пов'язані з 

векселем, за період з 01.08.20_ х до 30.04. 20_(х + 1) р.  (придбання і 

списання бланків векселів, питання оподаткування не відображати). 

Задача № 4 

     ТОВ" Марія" вирішило випустити 1 січня поточного року 15 %- ві 

облігації на суму 200 тис. грн. терміном на 6 років. Відсотки повинні 

виплачуватись 1 раз на рік (1 січня). Облігації продаються за їх номінальною 

вартістю. 
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Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи. 

Задача № 5 

     ТОВ «Тетяна» вирішило випустити 1 січня поточного року 20 %- ві 

облігації на суму 50 тис. грн. терміном на 5 років. Відсотки повинні 

виплачуватись 1 раз на рік (1 січня). Облігації продаються за їх ринковою 

вартістю на суму 42000 грн. Необхідно: розрахувати розмір знижки по 

облігаціям; скласти графік погашення позики прямолінійним методом; 

скласти бухгалтерські записи з випуску облігацій, виплати відсотків і 

амортизації дисконту. 

Задача № 6 

     ТОВ «Вікторія» вирішило випустити 1 січня поточного року 10 %- ві 

облігації на суму 40 тис. грн. терміном на 5 років. Відсотки повинні 

виплачуватись 1 раз на рік (1 січня). Облігації продаються за їх ринковою 

вартістю на суму 43000 грн. Необхідно: розрахувати розмір премії по 

облігаціям; скласти графік погашення позики прямолінійним 

методом;скласти бухгалтерські записи з випуску облігацій, виплати 

відсотків і амортизації премії. 

Задача № 7 

Фірма  «Барс» 02.01.20 _ р. випустила облігації на загальну суму  

300000 грн. з терміном погашення через 3 роки. Ставка відсотку по 

облігаціях -12%). Відсотки сплачуються раз на рік 31 грудня. Облігації було 

продано за курсом 110%. Необхідно:розрахувати ціну продажу облігацій і 

розмір премії; визначити повну доходність облігаційної позики; скласти 

графік погашення позики за методом ефективної ставки відсотку; скласти 

бухгалтерські записи з випуску облігацій, виплати відсотків і амортизації 

премії на кінець 20_ року. 

Задача № 8 

    За бажанням володарів, корпорація після шостого платіжного періоду 

конвертує довгострокові облігації в прості акції вартістю 20 грн. кожна за 

умови обміну однієї облігації на 5 простих акцій. Раніше було випущено 

1000 шт. облігацій номіналом 120 грн.. кожна на 4 роки, квота 110 на 15% 

річних . Процент сплачується два рази в рік. 

Задача № 9 

    Корпорація після п'ятого платіжного періоду конвертувала 1000 шт. 

довгострокових облігацій в прості акції номіналом кожна 5 грн. Умова 

конвертації: одна облігація в 80 грн. обмінюється на шість простих акцій. 

Довідка: облігації були випущені у кількості 1000 шт. номіналом 100 грн. 

кожна, на 4 роки, квота 87, 202% річних та з оплатою відсотків по півріччях. 

 

 

 


