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Практична робота №7 

Тема. Облік  надходження необоротних активів та витрат на їх утримання. 

Мета:  

 уяснити зміст  поняття  необоротних активів  підприємства. 

 вміти складати бухгалтерську інтерпретацію та записи з обліку 

надходження необоротних активів  та витрат на їх утримання 

 навчитись визначати первісну вартість об'єкта основних засобів, 

отриманого за оплату або в рамках обміну на подібний або 

неподібний об'єкт;  

 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 необоротних активів за варіантами: 
 І варіант – рахунок 10; 
ІІ варіант – рахунок 11; 
ІІІ варіант – рахунок 12; 
ІV варіант – рахунок 13; 
V варіант – рахунок 15; 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
1. Необоротними є активи, що тривалий час утримуються підприємством  з 

певною метою. До них належать основні засоби, інші необоротні матеріальні активи 

та нематеріальні активи. 

2. Первісна   вартість матеріальних; нематеріальних необоротних активів, 

придбаних або створених під-м включає: 

1) Суми,    що   сплачені   постачальником   без   врахування   непрямих 

податків; 

2) Суми, що сплачені підрядником за виконання будівельно-монтажних робіт. 

3) Сума реєстраційних зборів, державного мита та аналогічні платежі, 

здійсненні у зв'язку з придбанням прав на об'єкт; 

4) Витрати зі страхування ризиків, пов'язані із доставкою об'єкта 

5) Витрати на установку монтаж та налагодження об'єкта. 

3. Шляхи надходження необоротних активів: 

     1. Отримування від інших юридичних або фізичних осіб. 

а) придбання за кошти; 
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б) обмін на інші активи; 

в) внесок учасників (власників) 

г) безоплатне отримання 

 2. Створення власними силами: 

а) капітальне будівництво господарчим способом; 

б) капітальне будівництво підрядним способом; 

в) розробка нематеріальних активів. 

4. Усі витрати підприємства на придбання або створення необоротних 

активів, що включаються до їх первісної вартості, накопичуються на рахунку 15 

«Капітальні інвестиції». 

5. У разі якщо об'єкт необоротних активів придбано в результаті бартерної операції 

або обміну із частковою оплатою грошовими коштами, його оцінка залежить від 

того, чи мав місце обмін подібними або не подібними об'єктами. 

Подібними є об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та 

однакову справедливу вартість. У свою чергу об'єкти, які не відповідають 

одночасно цим двом критеріям є неподібними. 

6. Первісна вартість об'єкта придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт 

дорівнює залишковій вартості переданого об'єкту, якщо ж залишкова вартість 

переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю 

придбаного об'єкта буде справедлива вартість переданого об'єкта, а різниця між 

залишковою та справедливою вартістю списується на витрати звітного періоду. 

  7. Первісна  вартість  об'єкта  необоротних активі  придбаного  в  обмін  на  

неподібний   об'єкт   дорівнює   справедливої   вартості   переданого   об'єкту, 

збільшеній або зменшеній   на суму   грошових коштів чи їх еквівалентів, що була 

передана або отримана під час обміну. 

8. Первісною   вартістю   об'єкта   необоротних   активів,   що   внесені   до 

статутного капіталу підприємства є погоджена з засновниками підприємства їх 

справедлива вартість. 

9. Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх 

справедливій вартості на дату отримання. 

10. Первісна вартість об'єктів, збудованих власними силами включає : 

1) вартість робіт виконаних субпідрядниками. 

2) вартість устаткування, що підлягає монтажу. 

3) прямі матеріальні витрати. 

4) прямі витрати на оплату праці. 

5) накладні витрат, що безпосередньо пов'язані з будівництвом активу. 

6) вартість ліцензії або дозволу на будівництво. 

7) вартість патентів і ліцензії. 

8) оплата фахових послуг (архітекторів і юристів) 

11.Після надходження необоротних активів на підприємство, підприємство може 

нести витрати пов'язані з їх експлуатацією або поліпшенням їх стану. Підхід до 

відображення таких витрат у бухгалтерському обліку залежить від їх впливу на 

майбутні економічні вигоди, що очікуються від використання об'єкта.: 

1) Якщо витрати виконуються внаслідок поліпшення стану активу і є 

ймовірність зростання майбутніх економічних вигод, то такі витрати 
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відображаються за дебетом рахунку 15 і після завершення робіт списуються з 

кредиту цього рахунку в дебет рахунків необоротних активів(10,11,12). Такі витрати 

називаються капітальними або витратами на модернізацію додаються до балансової 

вартості об'єкту необоротних активів. 

      2) Якщо витрати здійснюються для відновлення або збереження 

майбутніх економічних вигод від об'єкту необоротних активів, то такі витрати 

називаються поточними (поточний ремонт) і відноситься на собівартість 

виготовленої продукції товарів, послуг. При цьому дебетуються відповідні витратні 

рахунки ( 23, 91, 92, 93, 94) і кредитуються рахунки витратних коштів або активів і 

зобов'язань. 

Розглянемо конкретні приклади. 

Задача № 1 

   Підприємство придбало гараж. Вартість,  яка сплачена постачальнику 

склала 42000 грн., у тому числі ПДВ 7000 грн.При реєстрації гаража 

сплачений реєстраційний збір 500 грн. Здійснити розрахунки та відповідні 

бухгалтерські записи враховуючи, що об’єкт придбано на умовах: 

А) подальшої оплати; 

Б) попередньої оплати  

Розв’язок: 

А) Об’єкт придбано на умовах подальшої оплати    

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відображено формування первісної 

вартості придбаного об’єкта у сумі 

яку необхідно сплатити 

постачальнику без ПДВ 

152 631 35000,00 

(42000 / 1,2) 

або  

( 42000 – 

7000) 

2 Відображаємо суму податкового 

кредиту по ПДВ 

641 

 

631 7000,00 

(42000 / 6) 

3 Відображаємо суму реєстраційного 

збору, який включається до первісної 

вартості придбаного об’єкта   

152 

685 

685 

311 

500,00 

500,00 

4 Введено в експлуатацію об’єкт  10 

 

152 35500,00 

(35000 + 

500) 

5 Сплачено постачальнику за гараж 631 311 42000,00 

Розв’язок: 

Б) Об’єкт придбано на умовах попередньої оплати    
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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 

 

Відображено попередню оплату 

вартості об’єкта постачальнику 

371 311 42000,00 

 

2 Відображаємо суму податкового 

кредиту по ПДВ 

641 

 

644 7000,00 

(42000 / 6) 

3 Відображаємо сплату збору за 

реєстрацію 

685 311 500,00 

4 Відображено формування первісної 

вартості придбаного об’єкта  

152 

 

152 

631 

 

685 

35000,00 

 ( 42000 – 

7000) 

500,00 

5 Списуємо суму податкового 

кредиту  по ПДВ 

644 

 

631 7000,00 

 

6 Введено в експлуатацію об’єкт  10 

 

152 35500,00 

(35000 + 

500) 

7 Проводимо взаємозалік 

заборгованостей 

631 371 42000,00 

Задача № 2 

По договору підприємство передає факс іншому підприємству в обмін на 

подібний факс. 

Первісна вартість переданого факсу складає 4800 грн. Сума 

нарахованого зносу 800 грн. Вартість обміну яка обумовлена у договорі 

складає 3600 грн. у тому числі ПДВ 600 грн. Здійснити розрахунки та 

відповідні бухгалтерські записи 

Розв’язок: 

У даному випадку залишкова вартість переданого об'єкта складає 4000 

грн. (4800-800); справедливою вартістю є договірна вартість без ПДВ 3000 

(3600-600) 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 

 

Списана сума зносу по переданному 

об’єкту  

131 104 800,00 
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2 Списана вартість переданого 

об’єкту в межах справедливої 

вартості 

361 104 3000,00 

 

3 Відображаємо податкове 

зобов’язання по ПДВ 

361 641 600,00 

(30000 х 

20%) 

4 Списана різниця між залишковою і 

справедливою вартістю переданого   

об’єкта  

977 104 1000,00 

 ( 4000 – 

3000) 

 

5 Відображено формування первісної 

вартості отриманого об‖єкта  

152 

 

631 3000,00 

 

6 Відображена сума податкового 

кредиту по ПДВ 

641 631 600,00 

6 Введено в експлуатацію об’єкт  104 

 

152 3000,00 

7 Проводимо взаємозалік 

заборгованостей 

631 361 3600,00 

Задача № 3 

Договірна вартість обміну подібними об'єктами   складає 6000   грн., у 

тому числі ПДВ 1000 грн.. Первісна   вартість переданого об'єкту 5000 грн. 

   Сума нарахованого   зносу 500 грн. Здійснити розрахунки та відповідні 

бухгалтерські записи  

Розв’язок: 

В   даному   випадку   справедлива   вартість   5000   грн.   (6000-1000),   а   

залишкова вартість дорівнює 4500 (5000-500). Таким чином первісна 

вартість утриманого   об'єкту      буде   дорівнювати   залишковій   вартості   

переданого  подібного об'єкту. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 

 

Списана сума зносу по переданому 

об’єкту  

131 104 500,00 

 

2 Списана вартість переданого 

об’єкту в межах залишкової 

вартості 

361 104 4500,00 

 

3 Відображаємо податкове 

зобов’язання по ПДВ виходячи зі 

справедливої вартості 

361 641 1000,00 

(5000 х 20%) 
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4 Отримано об’єкт по первісній 

вартості яка дорівнює залишковій 

вартості переданого об’єкта  

152 631 4500,00 

 

6 Відображена сума податкового 

кредиту по ПДВ виходячи із 

договірної вартості 

641 631 1000,00 

(6000 /6) 

6 Введено в експлуатацію об’єкт  104 

 

152 4500,00 

7 Проводимо взаємозалік 

заборгованостей 

631 361 5500,00 

 Задача № 4 

По бартерному договору підприємством відвантажено товар в обмін на  

об'єкт основних засобів (авто). Вартість обміну яка обумовлена в договорі 

складає 6000 грн., в тому числі ПДВ 1000 грн. , собівартість відвантажених 

товарів 4000 грн. 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 

 

Відображено процесс відвантаження 

товару  

361 702 6000,00 

 

2 Відображено податкове 

зобов’язання по ПДВ 

702 641 1000,00 

(6000 / 6) 

 

3 Відображаємо собівартість 

переданного товару 

902 281 4000,00 

 

4 Відображені доходи і витрати 

пов’язані з обміном  

791 

702 

902 

791 

4000,00 

5000,00 

(6000 – 

1000) 

5 Відображено первісну вартість 

отриманого об’єкта необоротних 

активів по договірній вартості без 

ПДВ  

152 

 

631 5000,00 

 

6 Відображена сума податкового 

кредиту по ПДВ 

641 631 1000,00 

7 Введено в експлуатацію об’єкт  105 

 

152 5000,00 
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8 Проводимо взаємозалік 

заборгованостей 

631 361 6000,00 

Задача № 5 
Підприємство придбало об'єкт основних засобів (авто) вартістю 36000  

грн. у тому числі ПДВ 6000 грн. в обмін на продукцію з грошовою 

доплатою. Вартість продукції 24000 грн., в тому числі ПДВ 4000 грн.. Сума 

доплати 12000 ( грн. утому числі ПДВ 2000 грн., собівартість переданої 

продукції 18000 грн.. Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські 

записи 

Розв’язок: 
У даному випадку підприємство здійснює обмін з придбанням об’єкта 

необоротних активів в обмін на неподібний об’єкт з доплатою грошовими 

коштами постачальнику. Первісна вартість придбаного об’єкта буде 

дорівнювати: 

Договірна вартість переданого об’єкта без ПДВ + сума грошових коштів без 

ПДВ = (24000 – 4000) + (12000 – 2000) = 30000 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 

 

Відображено первісну вартість 

отриманого обєкта   

152 631 30000,00 

 

2 Відображено податковий кредит по 

ПДВ 

644 631 6000,00 

(36000 / 6) 

 

3 Відображено податкове зобовязання 

по ПДВ на відвантажену продукцію 

643 641 4000,00 

 

4 Відвантажена продукція 361 701 24000,00 

 

5 Списується сума податкового 

зобов’язання по ПДВ 

701 643 4000,00 

 

6 Відображена собівартість 

відвантаженої продукції 

901 26 18000,00 

7 Відображені доходи і витрати 

пов’язані з обміном  

791 

791 

701 

 

901 

701 

791 

18000,00 

4000,00 

24000,00 

8 Проводимо частковий взаємозалік 

заборгованостей 

631 361 24000,00 
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9 Відображено право на податковий 

кредит по ПДВ у сумі яка 

пропорційна частковому заліку 

641 644 4000,00 

10 Відображена доплата грошовими 

коштами постачальнику 

631 311 12000,00 

11 Відображено право на податковий 

кредит по ПДВ у сумі яка 

пропорційна доплаті 

641 644 2000,00 

12 Введено в експлуатацію об’єкт 

необоротних активів 

105 152 30000,00 

Задача № 6 
Підприємством відвантажена продукція на суму 36000 грн. у тому 

числі ПДВ 36000 грн. в обмін на об'єкт основних засобів (станок) вартістю 

24000 грн. в   тому числі ПДВ 4000 грн. з грошовою доплатою від 

постачальника 12000 грн.. Собівартість відвантаженої продукції 25000 грн. 

Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Розв’язок: 
У даному випадку підприємство здійснює обмін з придбанням об’єкта 

необоротних активів в обмін на неподібний об’єкт з доплатою грошовими 

коштами ві постачальника. Первісна вартість придбаного об’єкта буде 

дорівнювати: 

Договірна вартість переданого об’єкта без ПДВ  -  сума грошових коштів без 

ПДВ = (36000 – 6000) - (12000 – 2000) = 20000 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 

 

Відображено первісну вартість 

отриманого обєкта   

152 631 20000,00 

 

2 Відображено податковий кредит по 

ПДВ 

641 631 4000,00 

(20000  х 

20%) 

 

4 Відвантажена продукція 361 701 36000,00 

 

5 Відображається податкове 

зобов’язання по ПДВ 

701 641 6000,00 

 

6 Відображена собівартість 

відвантаженої продукції 

901 26 25000,00 
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7 Відображені доходи і витрати 

пов’язані з обміном  

791 

791 

701 

 

901 

701 

791 

25000,00 

6000,00 

36000,00 

8 Проводимо частковий взаємозалік 

заборгованостей 

631 361 24000,00 

9 Відображена доплата грошовими 

коштами від постачальника 

311 631 12000,00 

10 Введено в експлуатацію об’єкт 

необоротних активів 

10 152 20000,00 

Задача № 7 
У відповідності з засновницькими документами підприємство  

має 5 власників (з рівними частками власності). Статутний фонд по 

підприємству складає 50000 грн. Один  з засновників підприємства 

справляє внесок у статутний фонд. шляхом внесення комп'ютера (об'єкта 

основних засобів).  

Інші засновники справляють внески грошовими коштами. Здійснити 

розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Розв’язок: 
У даному випадку первісна вартість придбаного об’єкта буде дорівнювати 

справедливій вартості погодженій з іншими засновниками підприємства, а 

саме 10000 грн. ( 50000 / 5) 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 

 

Відображена сума статутного 

капіталу   

46 40 50000,00 

 

2 Відображено формування первісної 

вартості об’єкта отриманого як 

внесок у статутний капітал 

152 46 1000,00 

 

3 Відображені внески інших 

засновників у статутний капітал 

311 46 4000,00 

4 Введено в експлуатацію об’єкт 

необоротних активів 

10 152 1000,00 

Задача № 8 
Підприємство    безкоштовно    отримує    об'єкт    основних    

засобів справедлива вартість якого 50000 грн. Здійснити розрахунки 

та відповідні бухгалтерські записи 

Розв’язок: 
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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 Відображено формування первісної 

вартості об’єкта отриманого як 

благодійний внесок  

152 424 50000,00 

 

2 Введено в експлуатацію об’єкт 

необоротних активів 

10 152 1000,00 

Задача № 9 
Підприємство  придбало право на використання торгівельної марки , 

сплатив за нього 1200 грн. , в тому числі ПДВ 200 грн., крім того 

підприємство понесло витрати на  юридичне оформлення вказаного права у 

сумі 360 у тому числі ПДВ 60 грн.. Здійснити розрахунки та відповідні 

бухгалтерські записи 

Розв’язок: 

  Первісна вартість придбаного об’єкта нематеріальних активів дорівнює 

1300 грн.( ( 1200 – 200) + ( 360 – 60))    

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Проведена оплата за торгову марку 685 311 1200,00 

 

2 Відображаємо суму податкового 

кредиту по ПДВ 

641 

 

685 200,00 

 

3 Оплачені юридичні послуги по 

оформленню права на торгівельну 

марку та відображено податковий 

кредит по ПДВ   

377 

641 

311 

377 

360,00 

60,00 

3   Оприбутковано право на торгову 

марку і відображена вартість об’єкта 

нематеріальних активів    

154 

 

154 

 

123 

 

685 

 

377 

 

154 

1000,00 

(1200 – 200) 

300,00 

(360 – 60) 

1300,00 

(1000 + 300) 

Задача № 10 
    Підприємство  придбало  верстат,  договірна  вартість якого 12000 грн. (у 

т.ч. ПДВ – 20%), окрім того воно сплатило 200 грн. за транспортування та 
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500 грн. відсотків за банківський кредит, одержаний для купівлі верстата. 

Визначити первісну вартість придбаного верстата та відобразити процес 

придбання верстата на рахунках бухгалтерського обліку. Здійснити 

розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Розв’язок: 

Первісна вартість придбаного верстата складає: 10200 грн. ((12000 – 2000) + 

200)    

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відображено формування первісної 

вартості придбаного об’єкта у сумі 

яку необхідно сплатити 

постачальнику без ПДВ 

152 631 10000,00 

(12000 / 1,2) 

 

2 Відображаємо суму податкового 

кредиту по ПДВ 

641 

 

631 2000,00 

(12000 / 6) 

3 Відображаємо суму за 

транспортування  

152 

685 

685 

311 

200,00 

200,00 

4 Введено в експлуатацію об’єкт  10 

 

152 10200,00 

(10000 + 

200) 

5 Сплачено відсотки за кредит 94 311 500,00 

Задача № 11 
 Підприємство  здійснило  обмін  верстата  на  комп’ютер,  здійснивши при 

цьому доплату 500 грн. Знайдіть первісну вартість комп’ютера та відобразіть 

на рахунку бухгалтерського обліку процес обміну, якщо справедлива 

вартість верстата 6000 грн. без ПДВ., залишкова – 4000 грн., сума зносу 500 

грн. Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Розв’язок: 
Первісна вартість об’єкта необоротних активів, придбаного в обмін на 

неподібний об’єкт дорівнює справедливій вартості переданого об’єкта 

збільшеній на суму грошових коштів, що були передані під час обміну. 

Первісна вартість комп’ютера складає (6000 + 500) = 6500 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 
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1 

 

Відображено процесс передачи 

верстата 

- на суму залишкової вартості 

- на суму зносу 

- на суму різниці між справедливою 

і залишкової вартістю   

 

 

377 

131 

976 

 

 

10 

10 

10 

 

 

4000,00 

500,00 

1500,00 

(6000 – 

(4000 + 

500)) 

2 Відображено процес отримання 

комп’ютера : 

- на суму первісної вартості 

- на суму доплати 

-  на суму доходу від бартерної 

операції 

 

 

152 

377 

377 

 

 

 

377 

311 

742 

 

 

6500,00 

500,00 

2000,00 

(1500 + 500) 

 

 

3 Введено в експлуатацію об’єкт 

необоротних активів 

10 152 6500,00 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі  

І варіант 

Задача № 1 

   Підприємство придбало споруду. Вартість,  яка сплачена постачальнику 

склала 30000 грн., у тому числі ПДВ 20% (суму визначити самостійно). При 

реєстрації  був  сплачений реєстраційний збір 300 грн. Здійснити розрахунки 

та відповідні бухгалтерські записи враховуючи, що об’єкт придбано на 

умовах подальшої оплати. 

Задача № 2 

По договору підприємство передає автомобіль іншому підприємству в 

обмін на подібний автомобіль. 

Первісна вартість переданого автомобілю складає 450000 грн. Сума 

нарахованого зносу 360000 грн. Вартість обміну яка обумовлена у договорі 

складає 60000 грн., у тому числі ПДВ (визначити самостійно). Здійснити 

розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Задача № 3 

По бартерному договору підприємством відвантажено готову продукцію 

в обмін на  об'єкт основних засобів . Вартість обміну яка обумовлена в 

договорі складає 12000 грн., в тому числі ПДВ ( суму визначити), 

собівартість відвантаженої готової продукції 8000 грн. Здійснити розрахунки 

та відповідні бухгалтерські записи 

Задача № 4 
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Підприємством відвантажена продукція на суму 60000 грн. у тому 

числі ПДВ (суму визначити) в обмін на об'єкт основних засобів  вартістю 

36000 грн. в   тому числі ПДВ (суму визначити) з грошовою доплатою від 

постачальника 24000 грн.. Собівартість відвантаженої продукції 15000 грн. 

Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Задача № 5 

Підприємство    безкоштовно    отримує    об'єкт    нематеріальних 

активів – програмне забезпечення ,  справедлива вартість якого 3000 

грн.. Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Задача № 6 

Підприємство  придбало  устаткування,  договірна  вартість якого 6000 грн. 

(у т.ч. ПДВ – 20%), окрім того воно сплатило 1200 грн. за транспортування 

та 200 грн. відсотків за банківський кредит, одержаний для купівлі 

устаткування. Визначити первісну вартість придбаного устаткування та 

відобразити процес придбання устаткування на рахунках бухгалтерського 

обліку. Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи. 

ІІ варіант 

Задача № 1 

       Підприємство придбало естакаду. Вартість,  яка сплачена постачальнику 

склала 9000 грн., у тому числі ПДВ (визначити). Здійснити розрахунки та 

відповідні бухгалтерські записи враховуючи, що об’єкт придбано на умовах 

попередньої оплати  

 Задача № 2 

    Договірна вартість обміну комп’ютерами з однаковими технічними 

характеристиками   складає 10000   грн., у тому числі ПДВ ( визначити). 

 Первісна   вартість переданого комп’ютеру 8000 грн. 

   Сума нарахованого   зносу 1000 грн. Здійснити розрахунки та відповідні 

бухгалтерські записи 

Задача № 3 

Підприємство придбало об'єкт основних засобів  вартістю 66000  грн. у 

тому числі ПДВ (визначити) в обмін на товари з грошовою доплатою. 

Вартість товарів 14000 грн., в тому числі ПДВ (визначити). Сума доплати 

42000  грн. утому числі ПДВ (визначити)., собівартість переданої продукції 

10000 грн.. Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Задача № 4 

У відповідності з засновницькими документами підприємство  

має 3 власника (з рівними частками власності). Статутний фонд по 

підприємству складає 180000 грн. Один  з засновників підприємства 

справляє внесок у статутний фонд. шляхом внесення об'єкта інших 

необоротних активів. Другий – шляхом внесення об’єкта нематеріальних 
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активів, а третій -  грошовими коштами готівкою в касу підприємства.. 

Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Задача № 5 

Підприємство  придбало право на використання торгівельної марки , 

сплатив за нього 1200 грн. , в тому числі ПДВ 200 грн., крім того 

підприємство понесло витрати на  юридичне оформлення вказаного права у 

сумі 360 у тому числі ПДВ 60 грн.. Здійснити розрахунки та відповідні 

бухгалтерські записи 

Задача № 6 

   Підприємство  здійснило  обмін  комп’ютера  на програмне забезпечення,  

здійснивши при цьому доплату 1500 грн. Знайдіть первісну вартість 

придбаного об’єкта нематеріальних активів та відобразіть на рахунках 

бухгалтерського обліку процес обміну, якщо справедлива вартість 

комп’ютера  3000 грн. без ПДВ., залишкова – 2000 грн., сума зносу 1500 грн. 

Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

ІV. Виконати домашнє завдання 

Задача № 1 

4 січня 2000 року підприємство здійснило обмін старого автобуса на 

новий з доплатою грошима в сумі 31200 грн. Підприємство є платником 

ПДВ. 

Дані про старий автобус: первісна вартість — 32000., знос - 24000 грн., 

справедлива вартість - 6800 грн. 

Дані про новий автобус: справедлива вартість — 36000 грн., у т. ч. ПДВ. 

Необхідно скласти бухгалтерські записи для відображення обміну 

автобусів. 

Послідовність виконання задачі №1 
1. Списати з балансу старий автобус. 

2. Відобразити передачу старого автобусу з відображенням реалізації 

та ПДВ. 

3. Перерахувати грошові кошти в часткову оплату нового автобусу. 

4. Відобразити отримання нового автобусу. 

5. Провести залік заборгованостей. 

6. Відобразити ввід в експлуатацію отриманого автобусу. 

Методичні вказівки 
1. Необхідно знати, що первісна вартість об'єкта, придбаного в обмін 

на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта, 

збільшеній (зменшеній) на суму доплати, що була передана (отримана) під 

час обміну без ПДВ. 

2. При розв'язанні задачі потрібно пам'ятати, що при передачі об'єкта в 

рамках бартерної угоди виникає дохід, тобто ця операція прирівнюється до 

реалізації. 
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3. Не забувайте, що до передачі об'єктів основних засобів до повного 

заліку треба використовувати рахунок 644 „Податковий кредит", а при 

виникненні заліку при повному здійсненні обмінних та розрахункових 

операцій вводити в кореспонденцію рахунок 641. 

4. Для спрощення складання записів замість рахунків 631 та 361 можна 

використовувати один рахунок 377. 

Задача №2 
 Провести бухгалтерські записи, якщо підприємство придбало з попе-

редньою оплатою токарний верстат за 60000 грн., у т. ч. ПДВ, заплатило за 

транспортування 1200 грн., у т. ч. ПДВ, встановило його власними силами, 

за що нараховано заробітну плату робітникам 200 грн., і ввело в 

експлуатацію. 

Послідовність виконання задачі №2 
1. Відобразити попередню оплату за токарний верстат. 

2. Відобразити податковий кредит по ПДВ на суму передоплати. 

3. Відобразити придбання верстата: 

а) у сумі, сплаченій постачальнику; 

б) у сумі, сплаченій за транспортування; 

в) у сумі заробітної плати, нарахованій робітникам за встановлення 

верстата. 

Примітка: В сумі, сплаченій за транспортування, не забудьте виділити 

ПДВ. 

4. Відобразити введення верстата в дію. 

5. Дайте відповідь на запитання: 

Якою є первісна вартість придбаного верстата? 

Задача №3 
Торгівельне підприємство придбало вантажівку в обмін на цукор 

Собівартість цукру складає 9 грн. за 1 кг . Всього по бартерному договору 

передано 12 т цукру по справедливій вартості 10 грн. за кг. Здійснити 

розрахунки та відповідні бухгалтерські записи 

Послідовність виконання задачі №3 
1. Пригадайте, як визначається первісна вартість об'єкта основних 

засобів, придбаного в обмін на неподібний об'єкт (у даному випадку 

придбано вантажівку в обмін на цукор). 

2. Відобразити придбання вантажівки. 

3. Відобразити процес реалізації цукру: 

а) реалізація по справедливій вартості; 

б) податкове зобов'язання по ПДВ; 

в) списання собівартості цукру. 

4. Відобразити взаємозалік розрахунків та податковий кредит по ПДВ 

за придбану вантажівку. 
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Практична робота №8 

Тема. Амортизація необоротних активів 

Мета:  

 засвоїти поняття амортизації необоротних активів; 

 засвоїти методику нарахування амортизації із застосуванням різних 

методів,  

 навчитись складати бухгалтерські записи з обліку амортизації 

необоротних активів.  

 засвоїти принципи та методику нарахування амортизації для цілей 

оподаткування. 

 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. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання 

завдання 

   Приклад.  
     Первісна вартість придбаного підприємством виробничого обладнання 

склала 81000 грн. На підприємстві було прийняте рішення про граничний 

термін експлуатації обладнання — 4 роки, після чого в результаті фізичного 

і морального зношення, а також зміни технології буде закуплене нове облад-

нання. Натомість через 4 роки підприємство планує отримати виручку за 

використане обладнання у розмірі 16000 грн. Виходячи із цього, вартість, 

яка підлягає амортизації, складає 65000 гри. (8 1000 - 16000 = 65000). За 

період експлуатації обладнання планується випустити 130000 одиниць 

продукції, зокрема: 1 рік - 30000 штук, 2 рік — 40000 штук, 3 рік — 40000 

штук, 4 рік -20000 штук. 

Метод 1 — прямолінійний, за яким річна сума амортизації визначається 

діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання 

об'єкта основних засобів. 

Виходячи із зазначеного: 

   1. Річна норма амортизації = 25% (100% : 4 = 25%).  

   2. Річна сума амортизації - 16250 грн. (65000x25%: 100% = 16250).   

   3. Місячна сума амортизації = 1354 грн. (16250 : 12 = 1354). 

Розрахунок річної суми амортизації на протязі строку роботи обладнання 

покажемо у табл. 8.1. 
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Розрахунок річної суми амортизації обладнання  використанням 

прямолінійного методу  

Роки 

експлуатації 

Залишкова 

вартість, грн. 

Річна норма 

амортизації, % 

Річна сума амортизації, 

грн.  

1 81000 25 16250 

2 64750 25 16250 

3 48500 25 16250 

4 32250 25 16250 

всього 16000 х 65000 

Метод 2 - зменшення залишкової вартості, за яким річна сума 

амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок 

звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та 

річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як 

різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного 

використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його 

первісну вартість. 

Виходячи із зазначеного: 

Річна норма амортизації = 33,3 %. 

1 - 4

81000

16000
 = 1 - 4

81

16
 = 1 - 

4

4

81

16
 = 1 - 

3

2
 = 0,3 

Розрахунок річної суми амортизації на протязі строку роботи обладнання 

покажемо у табл.8. 2. 

Розрахунок річної суми амортизації обладнання  використанням методу 

зменшення залишкової вартості 

Роки 

експлуатації 

Залишкова 

вартість, грн. 

Річна норма 

амортизації, % 

Річна сума амортизації, 

грн.  

1 81000 33,33 26973 

2 54027 33,33 17991 

3 36036 33,33 12000 

4 24036 33,33 8036 

всього 16000 х 65000 

Як видно із табл. 2 амортизація об'єкта за весь строк його експлуатації склала 

65000 грн., тобто дорівнює вартості обладнання, яке підлягало амортизації з самого 

початку. 

      Метод 3 — прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума 

амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок 

звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та 

річної норми амортизації. яка обчислюється, виходячи із строку корисного 

використання об'єкта, і подвоюється.  

Виходячи із зазначеного: 

Річна норма амортизації = 50% (100% : 4 х 2 = 50). 
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Розрахунок річної суми амортизації обладнання па протязі строку його 

використання покажемо у табл. 8.3 

Розрахунок річної суми амортизації обладнання і використанням методу 

прискореного зменшення залишкової вартості 

Роки 

експлуатації 

Залишкова 

вартість, грн. 

Річна норма 

амортизації, % 

Річна сума амортизації, 

грн.  

1 65000  

( 81000 – 16000) 

50 32500 

2 32500 50 16250 

3 16250 50 8125 

4 8125  8125 

всього 16000 х 65000 

 

Метод 4 — кумулятивний, за яким річна сума амортизації визначається як 

добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. 

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що 

залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, 

на суму кількості років його корисного використання. 

Сума кількості років використання = 10 (1+2+3+4 = 10). 

Річна норма амортизації за перший рік = 40% (4 : 10 = 0,4), за другий рік = 

30% (3 : 10 - 0,3), за третій рік = 20% (2 : 10 = 0,2), за четвертий рік 
:
= 10% (1 : 10 = 

0,1). 

Розрахунок річної суми амортизації на протязі строку роботи обладнання 

покажемо у табл. 8.4.                                                                                                            

Розрахунок річної суми амортизації обладнання з використанням 

кумулятивного методу 

Роки 

експлуатації 

Вартість, що 

амортизується, 

грн. 

Річна норма 

амортизації, % Річна сума амортизації, 

грн.  

1 65000  

( 81000 – 16000) 

40 26000 

2 65000  30 19500 

3 65000  20 13000 

4 65000  10 6500 

всього х х 65000 

Метод 5 — виробничий, за яким місячна сума амортизації визначається 

як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та 

виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється 

діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, 

послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта 

основних засобів. 

Вартість, яка амортизується — 65000 грн. Кількість продукції, яку 

передбачається виробити за чотири роки роботи обладнання - 130000 шт. 

Виходячи із цього, сума амортизації обладнання розрахунку на одиницю виробленої 

продукції = 0,5 грн. 
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Розрахунок річної суми амортизації обладнання в залежності від кількості 

виробленої продукції показано у табл. 8.5. 

Розрахунок річної суми амортизації обладнання з використанням виробничого 

методу 

Роки 

експлуатації 

Вартість, що 

амортизується, 

грн. 

Виробництво 

продукції, шт.. 

Сума 

амортизації 

на одиницю 

продукції, 

грн.  

Річна сума 

амортизації, 

грн.  

1 65000  

( 81000 – 16000) 

30000 0,5 15000 

2 65000  40000 0,5 20000 

3 65000  40000 0,5 20000 

4 65000  20000 0,5 10000 

всього 16000 130000 х 65000 

Метод 6 — податковий, згідно якого суб'єкт господарювання може 

застосовувати методи І норми нарахування амортизації, які передбачені 

податковим законодавством. 

Так, згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

№334/94-ВР від 28.12.1994 р. передбачено, Ідо амортизації підлягають витрати на: 

 придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного 

виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної 

худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень 

до початку плодоношення; 

 самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих 

потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які 

були зайняті на виготовленні таких основних фондів; 

 проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших 

видів поліпшення основних фондів; 

 поліпшення якості земель, не пов'язаних з будівництвом, зокрема 

Іригація, осушення, збагачення та інше капітальне покращення землі. 

Суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не підлягають, а 

також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків, зборів 

(обов'язкових платежів). 

Не підлягають амортизації витрати платника податку на: 

 придбання і відгодівлю продуктивної худоби; 

 вирощування багаторічних плодоносних насаджень; 

 придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх 

подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих 

інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим 

особам; 

 утримання основних фондів, що знаходяться на консервації. 

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

№334/94-ВР від 28.12.1994 р. (із змінами та доповненнями) передбачено з метою 
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нарахування амортизації для визначення в подальшому оподатковуваного прибутку 

підприємства, основні фонди підлягають розподілу за такими групами: 

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

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

користування), вартість капітального покращення землі; 

група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього, 

меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше 

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

* Слова «включаючи електронно-обчислювальні машини, інші 

машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, 

телефони, мікрофони і рації» виключені. 

група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 і 4. 

група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини для 

автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними 

засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у 

тому числі сотові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоційнних 

товарів (предметів). 

До групи 4 включають відповідні основні фонди, придбані (виготовлені) після 1 

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

Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості 

кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому 

розмірі (в розрахунку на календарний квартал): 

- група 1 — з 1.01.04 — 2 відсотка; 

- група 2 — з 1.01.04 — 10 відсотків; 

- група 3 — з 1.01.04 — 6 відсотків; 

- група 4 — 15 відсотків. 

Увага! Враховуючи зміни, які періодично відбуваються у законодавств 

класифікація основних засобів з метою оподаткування у майбутньому може 

змінюватися! 

Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду 

розраховується за формулою: 

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

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

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

звітному; 

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення 

капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних 

фондів протягом періоду, що передував звітному; 

В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, 

що передував звітному; 

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

передував звітному. 

Треба зауважити, що і річна норма і сума амортизації основних засобів не є 

в чотири рази більшою, аніж квартальна. 
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Так, враховуючи, що вищезгадане придбане підприємством виробниче 

обладнання відноситься до третьої групи основних засобів (згідно податкового 

законодавства), норма його амортизації від балансової вартості обладнання на 

початок звітного (податкового) періоду (в розрахунку на календарний квартал) 

складає — 6%. На перший погляд річна норма амортизації є у 4 рази більшою, аніж 

квартальна і складає 6% * 4 = 24%. Виходячи із цього річна сума амортизації 

обладнання буде 81000 грн. 
х
 24% = 19440 грн. Проте треба зауважити, що даний 

розрахунок не є правильним. 

Правильним же буде наступний порядок розрахунку амортизації 

обладнання за рік: 

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

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

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

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

Виходячи із даного розрахунку річна сума амортизації обладнання складе: 

4860 грн. + 4568 грн. + 4294 грн. + 4037 грн. = 17759 грн.  

Як видно із зазначеного,  різниця при нарахуванні амортизації складе 19440 

грн. – 17759 грн. = 1681 грн. 

ІІІ. Розв’язати самостійно завдання за варіантами 

Завдання. 

Первісна вартість придбаного підприємством виробничого обладнання 

склала 100000 грн. На підприємстві було прийнято рішення про граничний 

термін експлуатації обладнання – 4 роки, після чого в результаті фізичного 

і морального зношення, а також зміни технології буде закуплене нове 

обладнання. Натомість через 4 роки підприємство планує отримати виторг 

за використане обладнання у розмірі 20000 грн. За період експлуатації 

обладнання планується випустити 250000 од. продукції, зокрема: 1 рік - 

50000 шт., 2 рік — 100000 шт., 3 рік - 60000 шт., 4 рік - 40000 шт. 

Необхідно: нарахувати амортизацію за кожен рік експлуатації 

обладнання та зробити бухгалтерські проводки: 

1 варіант - виробничим методом;прямолінійним методом; 

2 варіант - методом прискореного зменшення залишкової вартості; 

кумулятивним методом; 

3 варіант - методом зменшення залишкової вартості; податковим 

методом 

Розв’язок задачі представити у вигляді таблиці 8.6.. 4  
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Роки експлуатації 
Вартість, яка 

амортизується, 

грн. (Ва) 

Річна норма 

амортизації, 

% 

(На) 

Річна сума аморти-

зації, грн.(А) 

1 2 3 4 

1 рік    

2 рік    

3 рік    

4 рік    

Всього    
5  

Бухгалтерську кореспонденцію представити у вигляді таблиці 8.7. 

Роки 

експлуатації 
Бухгалтерська 

кореспонденція 

Річна                   

сума амортизації, 

грн. (А) 
 

 

Місячна             

сума амортизації, 

грн. (А: 12) 
 

 

 

 
Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 рік 20 131   

2 рік     

3 рік     

4 рік     

Всього     

ІІІ. Виконати домашнє завдання 

Задача № 1 

У грудні 1996 року підприємство придбало споруду за 30000 грн. 

Споруда немає ліквідаційної вартості , а очікуваний строк її експлуатації 

становить 20 років. Амортизація споруди нараховується за 

прямолінійним методом . Через 10 років був здійснений капітальний 

ремонт споруди, вартість якого становила 9000 грн. У результаті 

очікується , що строк експлуатації споруди збільшиться на 2 роки. 

 Необхідно визначити річну суму амортизації споруди після 

капітального ремонту. 

Задача № 2 

Підприємство  01 січня придбано автомобіль за 20000 грн. і визначило 

термін його корисного використання – 6 років, а ліквідаційну вартість 200 

грн. Для нарахування амортизації встановлено прямолінійний метод. Якою 

буде залишкова вартість автомобіля 31 грудня п. р.? Здійсніть бухгалтерські 

записи. 
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Задача № 3 

Нарахувати   амортизацію   на   об’єкт   нематеріальних   активі,  якщо 

первісна вартість складає 1000 грн., а очікуваний термін корисного 

використання 5 років. Здійснити бухгалтерські записи. 

Задача № 4 

 Підприємство придбало споруду за 30000 грн., яка немає ліквідаційної 

вартості, а очікуваний термін корисного використання 3 роки. Нарахувати 

річну суму амортизації за кожен рік експлуатації кумулятивним методом. 

Здійснити бухгалтерські записи 
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Практична робота № 9 

Тема. Облік  оренди необоротних активів. Переоцінка та зменшення 

корисності необоротних активів. 

Мета:  

 вміти визначати розмір збитку від нестачі основних засобів та складати 

бухгалтерську інтерпретацію результатів інвентаризації;  

 знати порядок переоцінки основних засобів, порядок відображення у 

бухгалтерському обліку першої та послідуючих переоцінок, вміти 

визначати індекс переоцінки. 

 знати різницю між фінансовою та операційною орендою, 

  засвоїти бухгалтерську кореспонденцію з обліку оренди в орендаря та 

орендодавця,  

 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. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
1.1. Оренда — це угода, за якою орендар набуває права користування 

необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. 

Виходячи з умов, на яких орендарю передається орендодавцем у користування 

власність, оренда поділяється на операційну й фінансову. 

Операційна оренда — це господарська операція фізичної чи юридичної особи, 

що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на 

строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням 

таких основних засобів їхньому власнику після закінчення строку орендної угоди. 

При цьому право власності на орендовані засоби залишається в орендодавця 

протягом усього строку дії договору оренди. 

Прийняті в операційну оренду основні засоби зараховуються на позабалансовий 

рахунок 01 ―Орендовані необоротні активи‖ за вартістю, що зазначається в договорі. 

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

вигод, пов’язаних із правом користування та володіння активом. 

Оренда, відповідно до П(С)БО 14 ―Оренда‖, вважається фінансовою за наявності 

хоч би однієї з наведених нижче ознак: 

1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення 

строку оренди; 

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

його справедливу вартість на дату придбання; 
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3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання 

(експлуатації) об’єкта оренди; 

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди 

дорівнює або перевищує справедливу вартість  

об’єкта оренди. 

   Розглянемо приклад оренди, яка не передбачає права викупу устаткування 

Задача №1 
1 січня поточного року. компанія А отримала від компанії Б в оренду 

устаткування за такими умовами: 
1)строк оренди п'ять років, строк корисної експлуатації устаткування — 

шість років;ліквідаційна вартість відсутня; метод амортизації - 

прямолінійний 
2) справедлива вартість устаткування — 200 000 грн; 

3) орендар сплачує всі витрати, пов'язані з експлуатацією об'єкта; 

4) орендні платежі за відсотками (25 %) сплачуються щороку на кінець 

року; 

5) договір оренди не передбачає права викупу устаткування. 

Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи: 

А) у орендаря; Б) у орендодавця 

Розв’язок: 

А) Бухгалтерські записи з фінансової оренди у орендаря будуть такими  

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Одержано об’єкт в оренду 152 531 200000,00 

2 Обєкт оренди введено в 

експлуатацію 

10 152 200000,00 

3 Нараховано орендні платежі за рік  531 61 40000,00 

(200000 /5) 

4 Нараховано відсотки за оренду  952 684 10000,00 

(40000 х 

25%) 

5 Сплачено щорічну суму платежів 

орендодавцю 

61 

684 

311 

311 

40000,00 

10000,00 

6 Нараховано амортизацію 

устаткування за рік  

23 131 40000,00 

(200000/5) 

7 Повернено устаткування 

орендодавцю у кінці терміну оренди 

 

131 10 200000,00 
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Б) Бухгалтерські записи з фінансової оренди у орендодавця будуть   

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Списано з балансу устаткування , 

яке передане в оренду 

97 10 200000,00 

2 Відображено дохід від передачі 

устаткування в оренду: 

- орендний платіж за рік : 200000 / 5 

= 40000; 

- відсотки за оренду: 40000 х 25% = 

10000  

161 74 250000,00 

(200000  + 

40000 + 

10000) 

 

3 Нараховано суму заборгованості 

орендаря за перший рік оренди  

37 161 50000,00 

(40000 + 

10000) 

4 Отримано орендні платежі за перший 

рік оренди 

311 37 50000,00 

 

5 Надійшло устаткування від орендоря 

у кінці терміну оренди 

 

10 37 200000,00 

Якщо після завершення строку оренди право власності на устаткування 

переходить орендарю, то проводяться відповідні розрахунки теперішньої вартості 

мінімальних орендних платежів орендаря, загальної суми фінансових витрат, 

фінансових втрат у складі орендних платежів у орендаря та визначення сум 

фінансового доходу та її розподіл між відповідними звітними періодами, розрахунки 

фінансового доходу у складі орендних платежів у орендодавця ( див. додаток до 
П(С)БО 14 «Оренда»,  Подібні розрахунки представлені у розрахунковій 

самостійній роботі № 2. 

1.2. Переоцінка основних засобів — це доведення залишкової вартості 

основних засобів до справедливої.  

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

вартості представлено в таблиці 9.1.  

Об’єкт визначення  
справедливої 

вартості 
Визначення справедливої вартості 

Земля й будівлі Ринкова вартість 

Машини  
та устаткування 

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову 
вартість — відновлювана вартість (сучасна собівартість 
придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки 
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Інші основні 
засоби 

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) 
за вирахуванням суми зносу на дату оцінки 

Основні вимоги П(С)БО 7 до переоцінки: 

1) переоцінюється кожний об’єкт основних засобів, якщо його залишкова 

вартість значно (більш як на 10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату 

балансу. Наприклад, залишкова вартість об’єкта — 7500 грн, а справедлива (за 

прайсами) — 8400 грн. Тут величина, на яку залишкова вартість відрізняється від 

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

можна переоцінювати; 

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

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

3) дооцінюється або уцінюється залишкова вартість об’єкта; 

4) сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до 

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

5) перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок 

залишкової вартості об’єкта основних засобів за чергової дооцінки вартості цього 

об’єкта включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між 

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

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

6) перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок 

залишкової вартості об’єкта основних засобів за чергової такої уцінки 

спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу з включенням різниці 

між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості й указаним 

перевищенням до витрат звітного періоду (п. 20 П(С)БО); 

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

перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової 

вартості цього об’єкта включається до складу нерозподіленого прибутку з 

одночасним зменшенням додаткового капіталу (п. 21 П(С)БО). 
Підприємство самостійно вибирає найбільш обґрунтований метод оцінки 

справедливої вартості, виходячи з особливостей функціонування й експлуатації 

своїх основних засобів. 

Задача №2 
   Устаткування придбано в грудні й у цьому самому місяці введено в 

експлуатацію. Вартість устаткування 200 000 грн. Термін використання — 

10 років. Метод амортизації — прямолінійний. Ліквідаційна вартість 

дорівнює нулю. Відобразити переоцінку устаткування, якщо його 

справедлива вартість змінювалася протягом трьох років, так: 

31.12.2001 — 220 000; 

31.12.2002 — 126 000; 

31.12.2003 — 129 600; 

Розв’язок: 

Сума нарахованого зносу за 2001 рік за прямолінійного методу становитиме: 

220 000 : 10 = 22 000. Такою самою вона буде й у 2002 р.  
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Розрахунок переоціненої вартості наведено в таблиці 9.2.  

Дата Показник 
До 

переоцінки 

Після 

переоцінки 
Зміни 

31.12.2000 

Первинна вартість 200 000 — — 

Знос 22 000 — — 

Балансова  

(залишкова 

вартість) 

178 000 — — 

31.12.2001 

Первинна вартість 200 000 282 000 + 82 000 

Знос 44 000 62 040 + 18 040 

Балансова 

(залишкова 

вартість) 

156 000 219 960 + 63 960 

Розрахунок балансової вартості проведено на основі індексу. 

1,41.
вартість)(залишкова000156

вартість)ва(справедли000220

переоцінки
Індекс

  

Переоцінена первісна вартість визначена так:  

200 000 · 1,41 = 282 000;  

знос: 44 000 · 1,41 = 62 040. 

Результатом операції стане дооцінка первинної вартості на 82 000 грн, 

зносу — на 8040 грн. На рахунках бухгалтерського обліку це буде 

відображено в такому порядку  

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відображається дооцінка вартості 

устаткування на 31.12.2001 

104 423 82000,00 

2 Відображається дооцінка зносу на 

31.12.2001 

423 131 18040,00 

 

У результаті зазначених записів на субрахунку 423 ―Дооцінка активів‖ 

з’явилась величина додаткового капіталу, що дорівнює 63 960 грн. На 

01.01.2002 переоцінена вартість об’єкта становить 282 000 грн, знос —  

62 040 грн, залишкова вартість — 219 960 грн. Зазначимо, що до закінчення 

терміну експлуатації залишилось 8 років. Розрахуємо суму зносу за 2002 рік: 
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49527
8

960219
Знос  . 

Розрахуємо накопичений знос устаткування на 31.12.2002 р. (див. табл. 9.2.). 

62 040 (знос на 01.01.2002 р.) + 27 495 (знос за 2002 р.) =  

= 89 535 грн.  

На 31.12.2002 р. справедлива вартість устаткування дорівнює 126 000 грн. 

Здійснимо розрахунок сум переоцінки: 

650,
960219

000126
переоцінкиІндекс  . 

Розрахунок переоціненої вартості наведено в таблиці 9.3.  

Дата Показник 
До 

переоцінки 

Після 

переоцінки 
Зміни 

31.12.2002 

Первинна вартість 282 000 183 300 – 98 700 

Знос 89 595 58 198 – 31 337 

Залишкова  вартість 192 465 125 102 – 67 363 

Як видно з табл. 9.3. вартість об’єкта зменшилась на 98 700 грн. Уцінка 

повинна бути відображена з урахуванням попередньої дооцінки. Нагадуємо, 

що сальдо кредитове на субрахунку 423 «Дооцінка активів» на 31.12.2002 р. 

становить 63 960 грн. Відображення уцінки наведено в такому порядку 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відображається уцінка зносу на 

31.12.2002 

131 104 31337,00 

2 На суму уцінки залишкової вартості 

в межах сальдо фонду дооцінки 

423 104 63960,00 

 

3 Відображається перевищення суми 

уцінки над фондом дооцінки  

(98 700 – 31 387 – 63 960) 

975 104 3403,00 

Названі операції зменшать до нуля величину фонду дооцінки на 

субрахунку 423 «Дооцінка активів», і, крім того, на витрати періоду буде 

віднесено 3403 грн. На 01.01.2003 р. нова переоцінена вартість устаткування 

дорівнює 183 300 грн., знос — 58 198 грн.( див табл.. 9.3.) До закінчення 

терміну залишилось 7 років. Визначимо знос устаткування на 2003 рік. 
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87217
7

102125
Знос  . 

Розрахуємо накопичений знос устаткування на 31.12.2003 р. (див. табл. 

9.4.).  58 198 (знос на 01.01.2003 р.) + 17 872 (знос за 2003 р.) = 76 070. На цю 

дату справедлива вартість устаткування дорівнює 129 600 грн. Здійснимо 

розрахунок сум переоцінки. 

2,1
87217102125

600129

переоцінки
Індекс




 .
 

Розрахунок переоціненої вартості наведено в таблиці 9.4.  

Дата Показник 
До 

переоцінки 

Після  

переоцінки 
Зміни 

31.12.2003 

Первинна  

(переоцінена)  

вартість 

183 300 219 960 + 36 660 

Знос 76 070 91 284 + 15 214 

Залишкова вартість 107 230 128 676 + 214 446 

Як видно з таблиці вартість устаткування зросла на 36 660 грн. Ця операція, 

урахуванням попередньої уцінки, з урахуванням, віднесення 3403 грн . на 

витрати призвела до зменшення прибутку  

Відображення дооцінки наведено в такому порядку 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 У межах сум, раніше віднесених на 

витрати 

104 746 3403,00 

2 Понад суми, що раніше віднесені на 

витрати  (36 660 – 3403) 

104 423 33257,00 

 

3 Відображається дооцінка зносу 423 131 7200,00 

Виходячи з наведеного вище, можна зробити важливий висновок: 

відображення переоцінки на рахунках завжди повинно проводитися на основі 

аналізу попередніх переоцінок  
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1.3. Втрати від нестачі основних засобів, виявленої інвентаризацією, або їх 

крадіжка визначаються та відображаються в обліку залежно від того, встановлені 

винні особи, чи ні. 

Під час встановлення винних осіб сума відшкодування розраховується 

відповідно до пункту 10 ―Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, 

нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей‖, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів від 22.01.96 р. № 116, за формулою: 

2,акциз]ПДВІА)(Б[Р інфвз   

де Рз — розмір збитків, грн; 

Бв — балансова вартість об’єкта на дату встановлення факту нестачі (крадіжки), 

грн; 

А — амортизація (знос) об’єкта, грн;  

Іінф — загальний індекс інфляції;  

ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн. 

Якщо винні особи не встановлені у звітному періоді, залишкова вартість із 

донарахуванням на неї податкового зобов’язання списується на фінансові 

результати і відображається в позабалансовому обліку згідно з чинним 

законодавством до 5 років, а потім списується. У разі встановлення винної особи в 

одному зі звітних періодів до п’ятирічного строку позову списана сума з 

позабалансового обліку знімається та згідно з Порядком № 116, здійснюється 

нарахування на винуватця, за вищенаведеною формулою. 

Задача №3 
   Виявлена нестача кондиціонера первісною вартістю 5000 грн. і зносом — 
2000 грн. Коефіцієнт інфляції – 1,002.Відшкодування відбувається шляхом 
утримання із заробітної плати винної особи. 
  Здійснити розрахунки і відповідні бухгалтерські записи за умови, якщо: 
І.  винні особи встановлені в одному звітному періоді з нестачею; 
ІІ. винні особи не встановлені в одному звітному періоді з нестачею; 
ІІІ. винні особи встановлені в іншому звітному періоді протягом п’яти років 
після виявлення нестачі. 
Розв’язок: 

Нестача відображається записами, відповідними до умов виявлення 
нестачі. 

І. У випадку, коли нестача й винна особа встановлені в одному звітному 
періоді, розмір збитку Рз визначається за наведеною формулою:  

Рз = [(5000 – 2000) · 1,002 + (3006 · 20 %) + 0] х 2 = 7214 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 
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1 Відображається списання зносу 

нестачі кондиціонера 

131 106 2000,00 

2 Відноситься на винну особу 

залишкова вартість 

кондиціонера(5000 – 2000) 

375 106 3000,00 

 

3 Донараховується на винного різниця 

між сумою збитку, яка підлягає 

відшкодуванню (згідно з п. 2 

Порядку № 116), і залишковою 

вартістю нестачі (7214 – 3000) 

375 719 4214,00 

4 Відображається сума відшкодування 

збитку, яка підлягає сплаті до 

бюджету: 

 штрафні санкції (7214 /2) 

 ПДВ(3000 х 1,002 х 20%) 

 

 

 

719 

719 

 

 

 

642 

641 

 

 

 

3607,00 

601,00 

5 Отримано відшкодування від винної 
особи 

661 375 7214,00 

6 Перераховується до бюджету:  
— сума збитку (штрафні санкції),  
— сума ПДВ 

642 

641 

311 

311 

3607,00 

601,00 

II. Якщо нестача й винна особа не встановлені у звітному періоді їх виявлення, 
здійснюється списання нестачі на фінансові результати (збитки) в розмірі 
залишкової вартості (3000 грн) і нарахованого на нього ПДВ (600 грн.), з 
відображенням на забалансовому рахунку 07 «Списані активи», субрахунку 072 
«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відображається списання зносу 

нестачі кондиціонера 

131 106 2000,00 

2 Списується залишкова вартість 
кондиціонера 

976 106 3000,00 

 

3 Нараховується податкове 
зобов’язання  по ПДВ на залишкову 
вартість (3000 х 20%) 

976 641 600,00 

4 Списується на фінансові результати 
втрати від нестачі кондиціонера  
( 3000 + 600) 

793 

 

976 

 

3600,00 
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5 Сума нестач відображається на 
позабалансовому обліку 

072  3600,00 

III. У разі, коли винна особа встановлена в інші періоди протягом 
п’ятирічного обліку на забалансовому рахунку. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховується заборгованість за 

винною особою після визнання нею 

(добровільно чи за рішенням суду). 

Сума визначається згідно з п. 2 

Порядку № 116. 

375 716 7214,00 

2 Списана сума недостачі з 

позабалансового обліку 

 072 3600,00 

 

3 Відноситься на винну особу 

залишкова вартість кондиціонера 

375 106 3000,00 

4 Відображається сума відшкодування 

збитку, яка підлягає сплаті до 

бюджету: 

 штрафні санкції (7214 /2) 

 ПДВ(3000 х 1,002 х 20%) 

 

 

 

719 

719 

 

 

 

642 

641 

 

 

 

3607,00 

601,00 

5 Отримано відшкодування від винної 
особи 

661 375 7214,00 

6 Перераховується до бюджету:  
— сума збитку (штрафні санкції),  
— сума ПДВ 

642 

641 

311 

311 

3607,00 

601,00 

7 Списується на фінансові результати 

сума доходу 

716 793 3600,00 

ІІ. Розв’язати самостійно задачі за варіантами  
І варіант 

Задача №1 
1 січня поточного року компанія  «Троянда» отримала від компанії 

«Роза» в оренду устаткування за такими умовами: 
1)строк оренди чотири роки,  строк корисної експлуатації устаткування 

— сім років;ліквідаційна вартість відсутня; метод амортизації - 

прямолінійний 
6) справедлива вартість устаткування — 350 000 грн; 
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7) орендар сплачує всі витрати, пов'язані з експлуатацією об'єкта; 

8) орендні платежі за відсотками (15 %) сплачуються щороку на кінець 

року; 

9) договір оренди не передбачає права викупу устаткування. 

Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи: 

А) у орендаря; 

Б) у орендодавця 

Задача №2 
   Устаткування придбано в січні й з 1.січня введено в експлуатацію. 

Вартість устаткування 100 000 грн. Термін використання — 5 років. Метод 

амортизації — прямолінійний. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. 

Відобразити переоцінку устаткування, якщо його справедлива вартість 

змінювалася протягом трьох років, так: 

31.12.2001 — 120 000; 

31.12.2002 — 86 000; 

31.12.2003 — 96000; 

Задача №3 
   Виявлена нестача інвентарю первісною вартістю 20000 грн. і зносом — 
10000 грн. Коефіцієнт інфляції – 1,15. Відшкодування відбувається шляхом 
внесення коштів на поточний рахунок підприємства. 
  Здійснити розрахунки і відповідні бухгалтерські записи за умови, якщо: 
І.  винні особи встановлені в одному звітному періоді з нестачею; 
ІІ. винні особи не встановлені в одному звітному періоді з нестачею; 
ІІІ. винні особи встановлені в іншому звітному періоді протягом п’яти років 
після виявлення нестачі. 

ІІ варіант 

Задача №1 
На початку  року фірма  «Барс» отримала від компанії «Тренд» в оренду 

нерухомість за такими умовами: 
1)строк оренди десять років,  строк корисної експлуатації будівлі — 

двадцять п’ять  років; ліквідаційна вартість відсутня; метод амортизації - 

прямолінійний 
10)справедлива вартість будівлі — 1000 000 грн; 

11)орендар сплачує всі витрати, пов'язані з експлуатацією об'єкта; 

12)орендні платежі за відсотками (10 %) сплачуються щороку на кінець 

року; 

13)договір оренди не передбачає права викупу устаткування. 

Здійснити розрахунки та відповідні бухгалтерські записи: 

А) у орендаря; 

Б) у орендодавця 
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Задача №2 
   Автомобіль придбано на початку року і введено в експлуатацію. Вартість 

автомобіля 210 000 грн. Термін використання — 7 років. Метод амортизації 

— прямолінійний. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Відобразити 

переоцінку устаткування, якщо його справедлива вартість змінювалася 

протягом трьох років, так: 

31.12.2001 — 220 000; 

31.12.2002 — 100 000; 

31.12.2003 — 120000; 

Задача №3 
   Виявлена нестача меблів первісною вартістю 1000 грн. і зносом — 100 грн. 
Коефіцієнт інфляції – 1,1. Відшкодування відбувається шляхом внесення 
коштів у касу підприємства. 
  Здійснити розрахунки і відповідні бухгалтерські записи за умови, якщо: 
І.  винні особи встановлені в одному звітному періоді з нестачею; 
ІІ. винні особи не встановлені в одному звітному періоді з нестачею; 
ІІІ. винні особи встановлені в іншому звітному періоді протягом п’яти років 
після виявлення нестачі. 

ІІІ. Виконати домашнє завдання 

Задача №1 
   Підприємство прийняло рішення про переоцінку основних засобів. На день 

переоцінки первісна вартість основних засобів – 2500 тис. грн., знос – 500 

тис. грн., справедлива вартість – 3500 тис. грн. Знайдіть переоцінену суму 

зносу та здійсніть бухгалтерські записи. 

Задача №2 
Об’єкт основних засобів має первісну вартість 40000 грн., а сума його 

зносу на дату переоцінки становила 10000 грн. У результаті переоцінки 

балансова вартість об єкта була уцінена до 21000 грн. Під час наступної 

переоцінки справедлива вартість об єкта зросла до 32000 грн. На цей 

момент балансова вартість об єкта дорівнювала 20000 грн., а сума зносу - 

8000 грн. Скласти відповідні бухгалтерські записи для відображення 

переоцінок та провести усі необхідні розрахунки. 
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Практична робота № 10 

Тема. Облік  вибуття необоротних активів. 

Мета:  

 засвоїти принципи відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

процесу вибуття необоротних активів,  

 уяснити шляхи вибуття об’єктів необоротних активів з балансу 

підприємства. 

 засвоїти  порядок відображення на рахунках фінансових результатів 

від реалізації та списання об’єктів необоротних активів; 

 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.    Назвати критерії визнання основних засобів активами. 

2. 3азначити порядок документального оформлення операцій з 

основними засобами. 

3. Навести порядок формування вартості основних засобів при їх 

надходженні на підприємство. 

4. 3азначити особливості проведення та відображення в обліку 

переоцінки вартості основних засобів. 

5. Назвати,  які активи є об’єктом амортизації. 

6. Описати порядок обліку орендних та лізингових операцій(операційної 

та фінансової оренди). 

7. 3азначити відмінності між орендою та лізингом. 

8. 3азначити, яким чином проводиться оцінка нематеріальних активів. 

9. Як визначається первісна вартість необоротних активів, які придбані у 

результаті обміну? 

10. Як визначається первісна вартість безоплатно переданих необоротних 

активів? 

11. Як слід відображати в обліку витрати, пов язані з експлуатацією, 

ремонтом, удосконаленням(поліпшенням) необоротних активів? 

12. Що означає зменшення корисності необоротних активів? 

Чому і як його відображають у бухгалтерському обліку? 

13. Як визначається строк корисного використання необоротних активів? 

14. Як відображаються операції з фінансової оренди в обліку орендаря? 
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15. Як відображаються операції з фінансової оренди в обліку орендодавця? 

16. Які методи застосовуються при нарахуванні амортизації 

необоротних активів? Поясніть їх сутність. 

17. Поясніть сутність та необхідність застосування податкового методу 

нарахування амортизації. 

18. На які класифікаційні групи поділяються необоротні активи ?  

19. Що таке подібні та неподібні активи? 

20. Як визначити первісну вартість об’єктів  придбаних у результаті 

обміну на подібні та неподібні активи? 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
Об’єкт основних засобів відповідно до п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби» 

вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, 

безоплатної передачі або неможливості визнання активом. 

1.1. У процесі реалізації об’єктів основних засобів за грошові кошти в 

бухгалтерському обліку на відповідних рахунках відображаються: 

 дохід від реалізації в сумі продажної вартості об’єктів; 

 податкові зобов’язання з ПДВ; 

 списання суми нарахованого зносу й залишкової вартості проданих об’єктів; 

 списання витрат, пов’язаних із продажем основних засобів; 

 розрахунки з покупцем; 

 фінансовий результат, пов’язаний із продажем об’єкта основних засобів. 

1.2. Списання з балансів підприємств (організацій) об’єктів основних засобів, що 

ліквідуються, здійснюється згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків 

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

підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 

30.11.99 р. № 291, та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби». 

Фінансовий результат від ліквідації об’єктів основних засобів внаслідок 

фізичного або морального зносу визначається як різниця між доходом від вибуття 

(за вирахуванням непрямих податків) та залишковою вартістю об’єкта й витратами, 

пов’язаними з його ліквідацією. 

Якщо об’єкт основних засобів ліквідується внаслідок надзвичайних подій 

(пожежі, повені, землетрусу тощо), то фінансовий результат визначається як 

різниця між величиною втрат (залишкова вартість об’єкта плюс витрати на 

остаточну ліквідацію) і величиною доходу у вигляді оприбуткованих матеріалів і 

страхового відшкодування. 

1.3. Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби» безоплатно переданий об’єкт 

виключається з активів, тобто списується з балансу. 

Безоплатна передача об’єктів основних засобів згідно з Законом України ―Про 

оподаткування прибутку підприємств‖ (п. 1.31) та Законом України ―Про податок на 

додану вартість‖ належать до операцій реалізації та оподатковується. Зобов’язання з 

податку на додану вартість нараховується передаючою стороною, на залишкову 
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вартість об’єкта. Податок на прибуток сплачує одержувач об’єкта, якщо він не 

зареєстрований як неприбуткова або благодійна організація. 

1.4. Передача основних засобів як внесок у статутний капітал іншого 

підприємства регламентується Законом України ―Про підприємства в Україні‖ від 

27.03.91 р. за № 887-ХІ та Законом України ―Про господарські товариства‖ від 

19.09.91 р. № 1576-ХП та П(С)БО 12 ―Фінансові інвестиції‖, затвердженого наказом 

Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91 та зареєстрованого в Мінюсті України 

17.05.2000 р. № 284. 

Підприємство, що здійснює внески, виступає інвестором, а одержувач — 

об’єктом інвестування або емітентом корпоративних прав. 

Оцінка внесків основними засобами узгоджується установчими документами 

учасників, виходячи зі справедливої вартості на дату внесення, а якщо її визначити 

неможливо, — то за собівартістю, з урахуванням зменшення корисності (П(С)БО 12, 

п. 9). 

Задача № 1 

Підприємство прийняло рішення про ліквідацію автомобіля у зв’язку з 

його повним зносом. Первісна вартість автомобіля 10000 грн. У результаті 

ліквідації  були оприбутковані запасні частини на суму 1000 грн. Здійснити 

бухгалтерські записи та визначити суму фінансового результату від 

ліквідації об’єкта. 

Розв’язок: 

Фінансовий результат від ліквідації об’єкта прибуток у сумі 1000 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Списано об’єкт у зв’язку з його 

повним зносом 

131 105 10000,00 

2 Оприбутковано запасні частини від 

ліквідованого об’єкта 

207 746 3000,00 

 

Задача № 2 

Підприємство   реалізує    об’єкт    нематеріальних   активів,   первісна 

вартість якого 16000 грн., знос – 4000 грн., договірна вартість – 18000 грн. (у 

т.ч. ПДВ). Здійснити бухгалтерські записи та визначити фінансовий 

результат від реалізації об’єкта. 

Розв’язок: 

Фінансовий результат від реалізації об’єкта складає 3000 грн. – це прибуток 

(18000 / 1,2 – 16000 + 4000) 
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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 Відображено процес реалізації  

об’єкта нематеріальних активів 

361 742 18000,00 

2 Відображено податкове 

зобов’язання по ПДВ ( 18000 /6) 
742 641 3000,00 

 

3  Списана балансова вартість об’єкта: 

- на суму зносу 

- на суму залишкової вартості  

( 16000 – 4000) 

 

132 

972 

 

12 

12 

 

4000,00 

12000,00 

4 

Відображені доходи і витрати 

пов’язані з реалізацією об’єкта 

742 

 

793 

793 

 

972 

15000,00 

(18000 – 

3000) 

12000,00 

Задача № 3 

Підприємство реалізує автомобіль. Вартість реалізації 36000 грн., у т.ч. 
ПДВ . Первісна вартість об’єкта 25000 грн., нарахований знос 5000 грн., 
інші витрати пов’язані з реалізацією 500 грн. 

Розв’язок: 

Фінансовий результат від реалізації об’єкта складає 9500 грн. – це прибуток 

(36000 / 1,2 – 25000 + 5000 - 500) 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відображено процес реалізації  

об’єкта  

361 742 36000,00 

2 Відображено податкове 

зобов’язання по ПДВ ( 36000 /6) 
742 641 6000,00 

 

3  Списана балансова вартість об’єкта: 

- на суму зносу 

- на суму залишкової вартості  

( 25000 – 5000) 

 

132 

972 

 

105 

105 

 

5000,00 

20000,00 

4 Списуються інші витрати пов’язані з 

реалізацією об’єкта  

972 685 500,00 

5 Відображені доходи і витрати 742 793 30000,00 
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пов’язані з реалізацією об’єкта  

793 

 

972 

(36000 – 

6000) 

20500,00 

(20000 + 

500) 

 Задача № 4 

Споруду, первісна вартість якої 270000 грн., а знос – 120000 грн., було 

знищено внаслідок повені. Втрата була частково відшкодована страховою 

компанією, яка сплатила підприємству 105000 грн. Здійснити 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 Списано знос знищеного об’єкта  131 10 120000,00 

2 Списано залишкову вартість 

знищеного об’єкта 

 (270000 – 120000) 

991 10 150000,00 

 

3 Відображена сума страхового 

відшкодування  

311 751 105000,00 

Задача № 5 

  ВАТ ―Київприлад‖ передало до статутного капіталу пов’язаній особі ВАТ 

―Станкозавод‖ будівлю цеху первісною вартістю 150 000 грн з нарахованим 

зносом 45 000 грн. В установчому договорі будівля оцінена в 135 000 грн. 

Здійснити 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 Списано знос  об’єкта  131 103 45000,00 

2 Відображається залишкова вартість 

будівлі як передана інвестиція  

( 150000 – 45000) 

143 103 105000,00 

 

3 Різниця між справедливою й 

залишковою вартістю інвестиції 

143 746 30000,00 
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відображається в складі доходів 

(135000  - 105000)  

Задача № 6 

  Підприємство передає безоплатно іншому підприємству об’єкт основних 

засобів, первісна вартість якого 45000 грн., сума нарахованого зносу – 30000 

грн. 

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 Списана сума зносу переданого об’єкта 131 10 30000,00 

2 Списується залишкова вартість 

(45000 – 30000) 

976 10 15000,00 

 

3  Відображається податкове зобов’я-

зання з ПДВ  

(15 000  х 20 %) 

 

976 

 

641 

 

3000,00 

 

4 Списується на фінансові результати 

витрати з передачі об’єкта 

(15000 + 3000) 

793 976 18000,00 

5 
Відображається збиток від 

безоплатної передачі 

442 793 

 

 

18000,00 

 

Задача № 7 

Підприємство прийняло рішення про ліквідацію устаткування у зв’язку з 

його частковим фізичним та повним моральним  зносом. Первісна вартість 

устаткування 50000 грн. сума зносу на момент ліквідації – 20000 грн.. У 

результаті ліквідації  були понесені наступні витрати та отримані наступні 

доходи: 

 оприбутковано металобрухт на суму 500 грн.; 

 нараховано заробітну плату та внески на соціальне страхування 

робітникам за демонтаж об’єкту  у сумі 1000 грн.. 

 Здійснити бухгалтерські записи та визначити суму фінансового результату 

від ліквідації об’єкта. 

Розв’язок: 

    Фінансовим результатом ліквідації об’єкта є збиток у сумі 36500 грн. (500 

– 37000) 
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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 Списується сума зносу устаткуван-

ня, що ліквідується 

131 104 20000,00 

2 Списується залишкова вартість об-

ладнання, що ліквідується 

(50000 – 20000) 

976 104 30000,00 

3  Нараховуються податкові зобов’язан-

ня на залишкову вартість  

(30000 х 20%) 

976 641 6000,00 

4 Списуються витрати, пов’язані з 

ліквідацією об’єкта 

976 661,65 1000,00 

5 Оприбутковується металобрухт, отри-

маний у результаті ліквідації устат-

кування 

209 746 500,00 

6 Списуються на фінансові результати 

витрати, пов’язані з ліквідацією 

об’єкта (30000 + 6000 + 1000)  

793 976 37000,00 

7 Списуються на фінансові результати 

доходи, отримані від ліквідації 

об’єкта 

746 793 500,00 

Задача № 8 

Споруду, первісна вартість якої 50000 грн., а знос – 20000 грн., було 

частково знищено внаслідок землетрусу. Втрата була частково відшкодована 

страховою компанією, яка сплатила підприємству 13000 грн. Були проведені 

роботи з остаточної ліквідації об’єкта. за що  оплачено підрядній організації 

3000 грн, у т.ч. ПДВ. У результаті було оприбутковано допоміжні матеріали 

від демонтажу споруди на суму 4000 грн.. Здійснити бухгалтерські записи. 

Розв’язок: 

    Фінансовим результатом ліквідації об’єкта є збиток у сумі 15500 грн.  

(17000 – 32500) 

 Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 
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1 Списується сума зносу устаткуван-

ня, що ліквідується 

131 10 20000,00 

2 Списується залишкова вартість об-

ладнання, що ліквідується 

(50000 – 20000) 

991 10 30000,00 

3  Нараховується підряднику за 

виконані роботи з остаточної 

ліквідації об’єкта ( 3000 /1,2) 

991 631 2500,00 

4 Нараховується податковий кредит по 

ПДВ ( 3000 /6) 

641 631 500,00 

5 
Оприбутковуються різні матеріали 

від остаточної ліквідації об’єкта 

209 751 4000,00 

6 Одержано часткове відшкодування 

від страхової компанії 

311 751 13000,00 

7 Списуються на фінансові результати 

витрати від надзвичайних подій  

(30 000 + 2500) 

794 991 32500,00 

8 Списується на фінансові результати 

одержаний дохід у вигляді 

відшкодування збитків  

(4000 + 13 000) 

751 794 17000,00 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

І варіант 

Задача № 1 

Підприємство прийняло рішення про ліквідацію споруди у зв’язку з її 

повним зносом. Первісна вартість споруди 56000 грн. У результаті ліквідації  

були оприбутковані допоміжні матеріали  на суму 1000 грн. та будівельні 

матеріали на суму 500 грн. Здійснити бухгалтерські записи та визначити 

суму фінансового результату від ліквідації об’єкта. 

Задача № 2 

Будівлю, первісна вартість якої 150000 грн., а знос – 120000 грн., було 
частково знищено внаслідок землетрусу. Втрата була частково 
відшкодована страховою компанією, яка сплатила підприємству 30000 
грн. Були проведені роботи з остаточної ліквідації об’єкта. за що  

оплачено підрядній організації 12000 грн, у т.ч. ПДВ. У результаті було 
оприбутковано допоміжні матеріали від демонтажу споруди на суму 
14000 грн.. Здійснити бухгалтерські записи. 

Задача № 3 
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Підприємство реалізує господарський інвентар. Вартість реалізації 6000 
грн., у т.ч. ПДВ . Первісна вартість об’єкта 5000 грн., нарахований знос 

4000 грн., інші витрати пов’язані з реалізацією 100 грн. 
Задача № 4 

  Підприємство передає безоплатно іншому підприємству об’єкт основних 

засобів, первісна вартість якого 15000 грн., сума нарахованого зносу – 10000 

грн. 

ІІ варіант 
Задача № 1 

Підприємство прийняло рішення про ліквідацію комп’ютера  у зв’язку з 

його частковим фізичним та повним моральним  зносом. Первісна вартість 

комп’ютера  5000 грн. сума зносу на момент ліквідації – 3000 грн.. У 

результаті ліквідації  були понесені наступні витрати та отримані наступні 

доходи: 

 оприбутковано радіоелементи на суму 200 грн.; 

 нараховано заробітну плату та внески на соціальне страхування 

робітникам за демонтаж об’єкту  у сумі 500 грн.. 

 Здійснити бухгалтерські записи та визначити суму фінансового результату 

від ліквідації об’єкта. 

Задача № 2 

  Підприємство передало до статутного капіталу пов’язаній особі ‖ будівлю 

складу первісною вартістю 50 000 грн. з нарахованим зносом 5 000 грн. В 

установчому договорі будівля оцінена в 35 000 грн. Здійснити бухгалтерські 

записи. 

Задача № 3 

Споруду, первісна вартість якої 20000 грн., а знос – 12000 грн., було 

знищено внаслідок повені. Втрата була частково відшкодована страховою 

компанією, яка сплатила підприємству 5000 грн. Здійснити бухгалтерські 

записи. 

Задача № 4 

Підприємство   реалізує    комп’ютерне забезпечення,   первісна вартість 

якого 3000 грн., знос – 1000 грн., договірна вартість – 4000 грн. (у т.ч. ПДВ). 

Здійснити бухгалтерські записи та визначити фінансовий результат від 

реалізації об’єкта. 

ІV. Виконати домашнє завдання 
Задача № 1 

Нарахувати   амортизацію   на   об’єкт   нематеріальних   активі,  якщо 

первісна вартість складає 1000 грн., а очікуваний термін корисного 

використання 5 років. Здійснити бухгалтерські записи. 

Задача № 2 
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  Підприємство придбало споруду за 30000 грн., яка немає ліквідаційної 

вартості, а очікуваний термін корисного використання 3 роки. Нарахувати 

річну суму амортизації за кожен рік експлуатації кумулятивним методом. 

Здійснити бухгалтерські записи. 

Задача № 3 

 Підприємство  01 січня придбано автомобіль за 20000 грн. і визначило 

термін його корисного використання – 6 років, а ліквідаційну вартість 200 

грн. Для нарахування амортизації встановлено прямолінійний метод. Якою 

буде залишкова вартість автомобіля 31 грудня п. р.? Здійсніть бухгалтерські 

записи. 

Задача № 4 

31 грудня 2010 року підприємство придбало три машини для 

цеху № 7 про які є така інформація: 

№  

п/п 
 

Показник Машина №1 Машина №2 Машина №3 

Метод 

амортизації 

Прямолінійний Кумулятивний Прискореного 

зменшення 

залишкової 

вартості 

2. Первісна вартість , 

грн,грн. 
19000 50000 80000 

3. Ліквідаційна 

вартість, грн. 
1000 5000 8000 

4. Очікуваний строк 

експлуатації років 
6 5 8 

5. Дата вибуття 30.09.2011 31.12.2011 31.12.2011 

6. Дохід від продажу 

без ПДВ, грн.. 
0 29000 48000 

Машина 1 була повністю знищена в наслідок повені , а машина 2 і 3 

були продані, оскільки підприємство вирішило взяти в оренду більш сучасні 

та продуктивні машини. 

            Необхідно  скласти бухгалтерські записи ,пов’язані з придбанням 

амортизацією та вибуттям машин. 
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Практична робота № 11 

Тема. Облік  виробничих запасів 

Мета:  

 засвоїти методи оцінки запасів, передбачені П(С)БО 9 „Запаси",  

 вміти проводити розрахунки із застосуванням цих методів,  

 навчитись складати бухгалтерську кореспонденцію з придбання та 

вибуття запасів на підприємстві. 

 уяснити поняття товарно-матеріальних цінностей та виробничих 

запасів; 

 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 виробничих запасів: 
 І варіант – рахунок 20; 
ІІ варіант – рахунок 21; 
ІІІ варіант – рахунок 22; 
ІV варіант – рахунок 28; 

Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

    ІІ. Дати відповіді на запитання 

1. Що таке запаси? 

2. Як класифікуються запаси для цілей бухгалтерського обліку? 

3. Навести критерії визнання запасів активами. 

4. Які фактичні витрати формують первісну вартість запасів, придбаних за 

плату? 

5. Як визначається первісна вартість запасів, виготовлених 

власними силами підприємства? 

6. Що таке справедлива вартість запасів? 

7. У яких випадках використовується справедлива вартість при визначенні 

первісної вартості запасів? 

8. Які витрати виключаються із собівартості запасів? 

9. Які методи оцінки вибуття запасів Ви знаєте? 

10. У чому полягає сутність методу оцінки ФІФО? 
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11. У чому полягає сутність методу оцінки ЛІФО? 

12. У чому полягає сутність методу оцінки ідентифікованої собівартості 

запасів? 

13. У чому полягає сутність методу оцінки середньозваженої собівартості? 

14. У чому полягає сутність методу оцінки нормативних затрат? 

15. У чому полягає сутність методу оцінки ціни продажу? 

16. Що таке чиста вартість реалізації запасів? 

17. 3а якою оцінку відображаються запаси на дату балансу? 

18. Які рахунки використовуються для відображення наявності та руху 

запасів? Дайте загальну характеристику цих рахунків. 

19. Який із П(С)БО регламентує облік запасів? Назвати основні його 

засади. 

ІІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
3.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

запаси регулюються П(С)БО 9 ―Запаси‖.  

Запаси — це активи, які утримуються підприємством для подальшого продажу 

за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з 

метою подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для споживання 

під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління 

підприємством.  

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство 

отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та 

коли їхня вартість може бути достовірно визначена. 

Важливою умовою раціональної організації обліку виробничих запасів є 

обґрунтуванна їх класифікація. 

Розрізняють такі групи виробничих запасів: 

 сировина й матеріали; 

 купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; 

 паливо; 

 тара й тарні матеріали; 

 будівельні матеріали; 

 матеріали, що переробляються; 

 інші матеріали. 
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю. 

До первісної вартості запасів, придбаних за плату, включаються такі фактичні 

витрати: 

 суми, що сплачуються згідно з договорами постачальнику (продавцю), за 

вирахуванням непрямих податків; 

 суми ввізного мита під час імпортування запасів; 

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

відшкодовуються підприємству; 
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 транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата 

тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи та перевезення запасів усіма 

видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування 

ризиків транспортування запасів). 

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

до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях. 

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами 
підприємства, уважається їхня виробнича собівартість; тих, що одержані 

підприємством безоплатно, — їхня справедлива вартість з урахуванням витрат на 

доведення їх до стану можливого використання. 

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні 

запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість 

переданих запасів перевищує їхню справедливу вартість, то первісною вартістю 

отриманих запасів є їхня справедлива вартість. Різниця між балансовою та 

справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного 

періоду. 

Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні одиніці, 

визнається справедлива вартість отриманих запасів. 

Справедлива вартість виробничих запасів визначається відповідно до П(С)БО 

19 ―Об’єднання підприємств‖. 

Не включаються до первісної вартості запасів, а відносяться до витрат 

звітного періоду: 

 понаднормові витрати та нестачі запасів; 

 проценти за користування позиками; 

 витрати на збут; 

 загальногосподарські та інші витрати, які безпосередньо не пов’язані з 

придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні 

для використання в запланованих цілях. 

Первісна вартість запасів, зазвичай, не змінюється, але П(С)БО 9 п. 24 

передбачає, що останні відображаються в бухгалтерському балансі за найменшою з 

двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу 

знизилася їхня ціна, або вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратили 

первісно очікувані економічні вигоди. 

Чиста вартість реалізації запасів визначається в результаті їх переоцінки 

(уцінки). Втрати від уцінки запасів є витратами звітного періоду. 

Задача № 1 

Підприємство закупило деревину для виготовлення меблів на суму 36000 

грн., у т.ч. ПДВ. Витрати на транспортування склали 1200 грн., у т.ч. ПДВ. 

Крім того оприбутковано безоплатно наданий папір для виготовлення 

конвертів на суму 500 грн. Визначити первісну вартість виробничих запасів і 

здійснити бухгалтерські записи та необхідні розрахунки за умови, що: 

А) оплата витрат відбудеться раніше одержання запасів; 

Б) оплата витрат відбудеться після одержання запасів. 
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Розв’язок:    Варіант А 

 Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Перераховано передоплату (аванс) 

постачальникам 

371 311 36000,00 

2 Відображено суму податкового 

кредиту (36000 /6) 

641 644 6000,00 

3  Оприбутковані виробничі запаси в 

умовах передоплати (авансу): 

— покупна вартість (без ПДВ) 

— відображена сума ПДВ 

— закриті розрахунки з передоплати 

(авансах) 

 

 

201 

644 

631 

 

 

631 

631 

371 

 

 

30000,00 

6000,00 

36000,00 

4 Відображені розрахунки з 

транспортними підприємствами 

щодо перевезення виробничих 

запасів (без ПДВ) (1200/1,2) 

Відображено ПДВ (1200/6) 

 

 

201 

641 

 

 

685 

685 

 

 

1000,00 

200,00 

5 
Перераховано транспортній 

організації за послуги  

685 311 1200,00 

6 Оприбутковані безоплатно одержані 

виробничі запаси за справедливою 

вартістю 

209 719 500,00 

Первісна вартість деревини складає 31000 грн. (30000 + 1000), первісна 

вартість паперу 500, 00 грн. 

    Варіант Б 

 Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1  Оприбутковані виробничі запаси в 

умовах передоплати (авансу): 

— покупна вартість (без ПДВ) 

— відображена сума ПДВ 

(36000 /6) 

 

 

201 

641 

 

 

 

631 

631 

 

 

 

30000,00 

6000,00 
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2 Перерахування постачальникам 

вартості одержаних виробничих 

запасів 

631 311 36000,00 

3 Відображені розрахунки з 

транспортними підприємствами 

щодо перевезення виробничих 

запасів (без ПДВ) (1200/1,2) 

Відображено ПДВ (1200/6) 

 

 

201 

641 

 

 

685 

685 

 

 

1000,00 

200,00 

4 
Перераховано транспортній 

організації за послуги  

685 311 1200,00 

5 Оприбутковані безоплатно одержані 

виробничі запаси за справедливою 

вартістю 

209 719 500,00 

Первісна вартість деревини складає 31000 грн. (30000 + 1000), первісна 

вартість паперу 500, 00 грн. 
3.2.Транспортно-заготівельні витрати включаються до складу собівартості 

придбаних запасів безпосередньо прямим способом або відображаються загальною 

сумою на окремому субрахунку обліку запасів і щомісячно розподіляються між 

сумою залишку останніх на кінець звітного місяця та сумою запасів, що вибули 

(використані, реалізовані, безоплатно передані тощо). Методика їх розподілу 

викладена нижче; 

Задача № 2 

    За даними наведеними в таблиці скласти розрахунок розподілу 

транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) та визначити середній відсоток ТЗВ 

Показники 
Вартість запасів  

за обліковими 

цінами 
ТЗВ 

1. Залишок запасів на початок 

місяця 
125 000 10 000 

2. Придбано запасів за місяць 1 175 000 55 000 
4. Списано запасів 1 150 000 ? 
5. Залишок запасів на кінець 

місяця 
? ? 

Розв’язок: 

Показники 

Вартість 

запасів  

за обліковими 

цінами 

ТЗВ 
Фактична 

собівартість 

запасів 

1 2 3 4 
1. Залишок запасів на 125 000 10 000 135 000 
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початок місяця 
2. Придбано запасів за 

місяць 
1 175 000 55 000 1 230 000 

Разом  1 300 000 65 000 1 365 000 
3. Середній відсоток ТЗВ  

(гр. 2 : гр. 3 х 100) 
— 5 % — 

4. Списано запасів 1 150 000 57 500 1 207 500 
5. Залишок запасів на 

кінець місяця 
150 000 7500 157 500 

 
3.3. Важливим моментом при списанні запасів є визначення їхньої вартості. 

Згідно з П(С)БО оцінки вибуття запасів можуть бути такі: 

1) оцінка за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів 

застосовується при відпускання запасів, що виконуються для спеціальних замовлень 

і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного; 

2) оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться за кожною 

одиницею запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок 

звітного місяця та вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість 

запасів на початок звітного місяця й одержаних у звітному місяці запасів; 

        Сс = 
     

     
  , де 

     Сс- середньозважена собівартість; 

Сп і Кп - відповідно собівартість та кількість запасів на початок періоду; 

Со і Ко - відповідно собівартість та кількість придбаних запасів. 

3) оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси 

використовуються (списуються на виробництво, на продаж) у тій послідовності, в 

якій вони надходили на підприємство та відображені в бухгалтерському обліку 

(перший надійшов — перший списаний). При цьому вартість залишку запасів на 

кінець звітного місяця визначається за собівартістю останніх за часом їх 

надходження; Метод ФІФО(перші прибули - перші вибули) 

4) оцінка вибуття запасів за методом ЛІФО базується на припущенні, що 

запаси використовуються в послідовності, що є протилежною їх надходженню на 

підприємство та відображенню в бухгалтерському обліку. Запаси, які 

відпускаються у виробництво, списуються за первісною вартістю останніх за 

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

місяця визначається за собівартістю перших за часом одержання запасів. Метод 

ЛІФО(останні прибули - перші вибули).. 

5) оцінка за нормативними затратами полягає в застосуванні норм витрат на 

одиницю продукції, встановлених підприємством з урахуванням нормальних рівнів 

використання запасів, праці, виробничих потужностей і чинних цін. Для 

забезпечення максимального наближення нормальних затрат до фактичних норм 

затрат і ціни повинні регулярно в нормативній базі перевірятися та переглядатися; 

ЗВ = ФС – НС, де 

ЗВ – загальне відхилення; 

ФС – фактична собівартість; 
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НС – нормативна собівартість 

6) оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами 

роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод 

застосовують підприємства, що мають значну та змінну номенклатуру товарів із 

приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих 

товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих 

товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Означена сума визначається як 

добуток продажної (роздрібної) націнки на реалізовані товари і вартості 

реалізованих товарів та середнього відсотку торговельної націнки. Останній 

визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного 

місяця та торговельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці 

товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок 

звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці 

товарів. 

СВТН = 
         

         
 х 100% ,  

СРТ = ПВРТ - ТНРТ,   

ТНРТ = ПВРТ * СВТН,   де    

СВТН - середній відсоток торгівельної націнки, 

ЗТНП - залишок торгівельної націнки у товарах на початок періоду,  

ТНОТ - торгівельна націнка на одержані( придбані) товари,  

ПВЗТ - продажна(роздрібна) вартість залишку товарів на початок періоду,  

ПВТО - продажна вартість одержаних товарів за період, 

СРТ - собівартість реалізованих товарів,  

ПВРТ - продажна вартість реалізованих товарів, 

ТНРТ - сума торгівельної націнки на реалізовані товари. 

Задача № 3 

За первинні дані поданими в таблиці розрахувати невідомі показники та 

визначити собівартість реалізації запасів за різними методами:ФІФО, ЛІФО 

або середньозваженої собівартості. Провести порівняння зміни собівартості 

реалізації за різних методів оцінки вибуття запасів. 

При обранні оцінки вибуття запасів за методом ФІФО, ЛІФО або 

середньозваженої собівартості допускається ведення системи періодичного 

обліку запасів. 

Запаси 
Кількість 

одиниць, 

шт. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість,  

грн 

Залишок на 01.01.2010 р. 300 30,00 ? 

Придбано 10.01.2010 р. 100 31,00 ? 

15.01.2010 р. 200 35,00 ? 

20.01.2010 р. 400 38,00 ? 
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Усього придбано 700 ? ? 

Реалізовано 12.01.2010 р. 200 ? ? 

                  25.01.2010 р. 500 ? ? 

Залишок на 01.02.2010 р. 300 ? ? 
Розв’язок: 

Метод ФІФО: перше надходження — перший видаток  

Запаси 
Кількість 

одиниць, 

шт. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість,  

грн 

Залишок на 01.01.2010 р. 300 30,00 9000,00 

Придбано 10.01.2010 р. 100 31,00 3100,00 

15.01.2010 р. 200 35,00 7000,00 

20.01.2010 р. 400 38,00 15 200,00 

Усього придбано 700 — 25 300,00 

Реалізовано 300 30,00 9000,00 

 

100 31,00 3100,00 

200 35,00 7000,00 

100 38,00 3800,00 

Усього реалізовано 700 — 22 900,00 

Залишок на 01.02.2010 р. 300 38,00 11 400,00 
Метод середньозваженої собівартості 

Розрахунок середньозваженої собівартості: 

34 300 грн : 1000 шт. = 34,30 

Запаси 
Кількість 

одиниць, 

шт. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість,  

грн 

Залишок на 01.01.2010 р. 300 30,00 9000,00 

Придбано 10.01.2010 р. 100 31,00 3100,00 

15.01.2010 р. 200 35,00 7000,00 

20.01.2010 р. 400 38,00 15 200,00 

Усього придбано 700 — 25 300,00 

Усього товарів для 

продажу  
1000 — 34 300,00 

Реалізовано 700 34,30 24 010,00 
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Залишок на 01.02.2010 р. 300 34,30
 

10 290,00 
      Метод ЛІФО: останнє надходження — перший видаток  

Запаси 
Кількість 

одиниць, 

шт. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість,  

грн 

Залишок на 01.01.2010 р. 300 30,00 9000,00 

Придбано 10.01.2010 р. 100 31,00 3100,00 

15.01.2010 р. 200 35,00 7000,00 

20.01.2010 р. 400 38,00 15 200,00 

Усього придбано 700 — 25 300,00 

Реалізовано  300 38,00 15 200,00 

 100 35,00 7000,00 

 200 31,00 3100,00 

Усього реалізовано 700 — 25 300,00 

Залишок на 01.02.2010 р. 300 30,00 9000,00 
Як ми бачимо, найбільша вартість списаних запасів при методі ЛІФО, за 

якого найменший прибуток у підприємства від операційної діяльності у 

фінансовій звітності. 

ІV. Розв’язати самостійно задачі 

І варіант 
Задача № 1 

Швейна фабрика закупила тканину для пошиття верхнього одягу у 

кількості 100 м по 60 грн./м., у т.ч. ПДВ. Витрати на транспортування 

склали 600 грн., у т.ч. ПДВ. Крім того оприбутковано безоплатно наданий 

папір для писання на суму 300 грн. Визначити первісну вартість виробничих 

запасів і здійснити бухгалтерські записи та необхідні розрахунки за умови, 

що: 

А) оплата витрат відбудеться раніше одержання запасів; 

Б) оплата витрат відбудеться після одержання запасів. 

Задача № 2 

    За даними наведеними в таблиці скласти розрахунок розподілу 

транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) та визначити середній відсоток ТЗВ 

Показники 
Вартість запасів  

за обліковими 

цінами, тис. грн 

ТЗВ, тис. 

грн.. 

1. Залишок запасів на початок 

місяця 
220 15 
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2. Придбано запасів за місяць 750 90 
4. Списано запасів 580 ? 
5. Залишок запасів на кінець 

місяця 
? ? 

Задача № 3 

За первинні дані поданими в таблиці розрахувати невідомі показники та 

визначити собівартість реалізації запасів за різними методами:ФІФО, ЛІФО 

або середньозваженої собівартості. Провести порівняння зміни собівартості 

реалізації за різних методів оцінки вибуття запасів. 

При обранні оцінки вибуття запасів за методом ФІФО, ЛІФО або 

середньозваженої собівартості допускається ведення системи періодичного 

обліку запасів. 

Запаси 
Кількість 

одиниць, 

шт. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість,  

грн 

Залишок на 01.01.2011 р. 100 20,00 ? 

Придбано 12.01.2011 р. 50 22,00 ? 

15.01.2011 р. 120 21,00 ? 

25.01.2011 р. 60 18,00 ? 

Усього придбано ? ? ? 

Реалізовано 12.01.2011 р. 120 ? ? 

27.01.2011 р. 300 ? ? 

Залишок на 01.02.2011 р. ? ? ? 
ІІ варіант 
Задача № 1 

Будівельна організація закупила цеглу 1000 шт. по 5грн./шт.. і цемент 10 

мішків по 50 грн. за мішок , у т.ч. ПДВ. Витрати на транспортування склали 

300 грн., у т.ч. ПДВ. Крім того оприбутковано безоплатно надане паливо для 

легкового автомобіля на  суму 200 грн. Визначити первісну вартість 

виробничих запасів і здійснити бухгалтерські записи та необхідні 

розрахунки за умови, що: 

А) оплата витрат відбудеться раніше одержання запасів; 

Б) оплата витрат відбудеться після одержання запасів. 

Задача № 2 

    За даними наведеними в таблиці скласти розрахунок розподілу 

транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) та визначити середній відсоток ТЗВ 

Показники 
Вартість запасів  

за обліковими 

ТЗВ, тис. 

грн.. 
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цінами, тис. грн.. 
1. Залишок запасів на початок 

місяця 
200 25 

2. Придбано запасів за місяць 580 78 
4. Списано запасів 620 ? 
5. Залишок запасів на кінець 

місяця 
? ? 

Задача № 3 

За первинні дані поданими в таблиці розрахувати невідомі показники та 

визначити собівартість реалізації запасів за різними методами:ФІФО, ЛІФО 

або середньозваженої собівартості. Провести порівняння зміни собівартості 

реалізації за різних методів оцінки вибуття запасів. 

При обранні оцінки вибуття запасів за методом ФІФО, ЛІФО або 

середньозваженої собівартості допускається ведення системи періодичного 

обліку запасів. 

Запаси 
Кількість 

одиниць, 

шт. 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість,  

грн 

Залишок на 01.04.2011 р. 30 10,00 ? 

Придбано 11.04.2011 р. 100 11,00 ? 

25.04.2011 р. 70 12,00 ? 

28.04.2011 р. 40 11,00 ? 

Усього придбано ? ? ? 

Реалізовано 12.04.2011 р. 100 ? ? 

25.04.2011 р. 90 ? ? 

Залишок на 01.05.2011 р. ? ? ? 
V. Виконати домашнє завдання 

Задача №1 

 Підприємство (неплатник ПДВ), що займається реалізацією товарів у 

роздрібній торгівлі, при цьому використовує виробничі запаси для збуту 

товарів має такі відомості про діяльність за певний проміжок часу: 

1.1.  Залишок виробничих запасів на початок періоду — 20 од. по ціні 

12грн.; 

1.2. Придбано за звітний період виробничих запасів:  

 12.01.03. - 100 од. по ціні 15 грн.;  

 18.01.03. - 40 од. по ціні 18 грн. 

1.3.Використано на підприємстві виробничих запасів: 

 16.01.03 - 60 од. по ціні ? грн.;  
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 24.01.03 - 30 од. по ціні ? грн. 

2.1. Залишок товарів на початок періоду: 

-    за собівартістю 28000 грн.; 

- за ціною реалізації 43000 грн. 

 2.2. Придбано товарів протягом періоду:  

 за собівартістю — 122000 грн., 

 за ціною реалізації — 157000 грн. 

2.3. Реалізовано замовнику товарів: 

- за ціною продажу — 140000 грн. 

Необхідно:зробити відповідні розрахунки та скласти бухгалтерські 

записи. 

Задача №2 

Інформація про рух запасів підприємства «Весна» така: 

 Показник Кількість, од. Собівартість, грн.. 
Залишок на 01.05. 8000 14 
Придбано 08.05 13000 12 
Придбано 19.05 5000 13 
Вибуло 22.05 10000 ? 

Визначити  вартість  вибулих  запасів  та  вартість  залишку запасів за 

методом ЛІФО. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес 

вибуття запасів. 

Задача №3 

Інформація про рух запасів підприємства «Десна» така: 

 Показник Кількість, од. Собівартість, грн.. 
Залишок на 01.05. 8000 14 
Придбано 08.05 13000 12 
Придбано 19.05 5000 13 
Вибуло 22.05 10000 ? 

Визначити  вартість  залишку  запасів  за методом ФІФО та здійснити 

бухгалтерські записи щодо процесу придбання запасів. 
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Практична робота № 12 

Тема. Облік  праці та  її оплати  

Мета:  

 засвоїти  порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку  

нарахування заробітної плати;  

 уяснити основні поняття теми; 

 вміти нараховувати з/пл. за різними формами та видами, 

розраховувати відпускні та оплату лікарняних,  

 знати методику розрахунку середньої з/пл. для різних видів виплат; 

 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 праці, її оплати і відрахувань на соціальне страхування   за 

варіантами: 
 І варіант – рахунок 64; 
ІІ варіант – рахунок 65; 
ІІІ варіант – рахунок 66; 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
Методологічні  засади  формування у бухгалтерському обліку  інформаціі про 

виплати  ( у грошовій і негрошовій формі)  за  роботи, виконані працівниками 

сформульовані у  П(С)БО 26 „Виплати працівникам‖. Норми цього стандарту 

поширюються на  підприємства    незалежно від форми власності (крім бюджетних 

установ). 

Виплати працівникам включають: 

ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

Поточні виплати Виплати при 

звільненні 

Виплати при 

закінченні трудової 

діяльності 

Інші виплати 
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 Визнання виплат 

 Склад виплат Порядок визнання 

Поточні виплати 

а)Заробітна плата за окладами та 

тарифами, інші нарахування з оплати 

праці; 

 

- Нарахована сума виплат  протягом 

звітного періода – поточне зобовязання 

. 

b) Виплати за невідпрацьований 

час; 

 

 

 

 

 

 

 

- Витрати за  невідпрацьований час, 

 що підлягають накопиченню- 

забовязання через створення 

забезпечень у звітному періоді; 

- Витрати за невідпрацьований час, що 

не підлягають накопиченню – 

зобовязання того періоду у якому час 

відсутності працівника  на роботі 

підлягає оплаті. 

c) Премії та інщі заохочувальні 

виплати, що підлягають сплаті протігом 

12 місяців по закінченні періоду, у якому 

працівники виконують відповідну роботу. 

 

 - Визнаються  зобовязханнями через 

створення забезпеченя у звітному 

періоді. 

Виплати при звільненні 

а)Виплати при звільненні що підлягають 

сплаті  у звітному періоді; 

- Витрати того періоду у  якому 

виникають зобовязання  за такими 

виплатами. 

b) Витрати при звільненні, що не 

підлягають сплаті у повному обсязі  

протягом 12 місчяців  після дати балансу. 

- Обчислюються за теперішньою 

віартістю. 

 

Виплати по закінченні трудової 

діяльності 

 Зобовязання та активи повязані з 

виплатами по закінченню трудової 

діяльності за кожною програмою виплат 

по закінченні трудової діяльності 

a) нарахування за програмою з 

визначеним внеском; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні зобовязання у періоді, 

протягом якого працівники 

виконували роботу 
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b) нарахування за програмою з 

визначеним внеском, що не 

підлягає сплаті в повному 

обсязі протягом 12 місяців по 

закінченні періоду у якому 

працівник виконував відповідну 

роботу 

 

-  обчислюється за теперішньою 

вартістю. 

Інші виплати працівникам 

а) Зобовязання щодо  виплат 

інструментами власного капіталу 

підприємства 

 

- визнаються згідно  П(С)БО 13 

„Фінансові інструменти‖; 

 

b) Інші довгострокові виплати 

працівникам 

 

- визнаються  через створення  на дату 

балансу забезпечення у сумі 

теперішньої  вартості цього 

зобовязання на дату балансу  за 

вирахуванням справедливої вартості на 

дату балансу активів програми, якими 

буде погащаться зобовязання. 

Економічний термін заробітна плата, сформульований  ст.1 Закону України 

«Про оплату праці» №108/95ВР від 24.03.1995. 

Розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної роботи, 

професійних якостей, результатів праці, фінансового положення підприємства.  

Максимальним розміром вона не обмежується. Держава здійснює 

регулювання оплати праці, шляхом установлення мінімальної заробітної плати. 

Мінімальна заробітна плата – законодавчо встановлений розмір заробітної 

плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може вироблятися оплата за 

виконану працівником погодинну, місячну норму (обсяг робіт).  

До складу мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, 

заохочувальні і компенсаційні виплати. 

У відповідності зі ст.2 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата  - 

винагорода, розрахована, як правило, у грошовій формі, що за трудовим договором, 

чи власник уповноважений їм орган, виплачує працівнику за виконану роботу. 

У відповідності ст.96 Кодексу Законів про працю України, основою 

організації оплати праці є тарифна система оплати праці. Яка складається з 

тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-

кваліфікаційних характеристик. 

 Оплата понаднормових робіт. 

Оплата праці за понаднормовий час здійснюється по ст.106 КЗПП: 

- при погодинній системі оплати праці в подвійному розмірі годинної ставки; 

-  по відрядній оплаті виплачується доплата в розмірі 100% тарифної ставки 

працівника відповідної кваліфікації. 

Компенсація понаднормової роботи, шляхом надання відгулів не допускається. 

 Оплата роботи в нічний час. 
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У відповідності зі ст.108 КЗПП оплата роботи в нічний час здійснюється 

виробляється в підвищеному розмірі, встановленому в генеральній, галузевій і 

регіональній угоді, колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки 

(окладу) за кожну годину роботи в нічний час. 

 Оплата роботи у святкові і неробочі дні. 

Святкові і неробочі дні зазначені в 1-ої і в 2-ий частинах ст.79 КЗПП. У ці дні 

допускаються роботи на безперервно діючих підприємствах, де припинення робіт не 

можливо по виробничо-технологічних умовах. 

Оплата праці в ці дні у відповідності ст.107 КЗПП здійснюється в подвійному 

розмірі: 

- відрядникам по подвійних відрядних розцінках; 

- працівникам, праця яких оплачується по годинних чи денних ставках – у 

розмірі подвійний чи вартовий денній ставці; 

- працівникам, що одержують місячний оклад -  у розмірі одинарної  чи  денної 

ставки понад оклад, якщо робота вироблялася понад місячну норму. 

За бажанням працівника, що працював у святковий чи неробочий день, йому 

може бути наданий інший  день відпочинку. 

 Оплата браку. 

У цьому випадку оплата праці проводиться  у відповідності зі ст.112 КЗПП 

України. Якщо брак допущений не з вини працівника, то оплата праці по 

виготовленню цієї продукції здійснюється за зниженими розцінками. Місячна 

заробітна плата працівника в цих випадках не може бути нижче 2/3 тарифної ставки 

(окладу). 

Якщо брак відбувся в результаті схованого дефекту в оброблюваному 

матеріалі, а також не з вини працівника і виявлений після прийняття виробу 

технічним контролем, оплата праці здійснюється нарівні з оплатою праці за 

придатні вироби. 

Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. 

Частковий брак з вини працівника оплачується в залежності від ступеня 

придатності продукції за зниженими розцінками. 

Порядок оплати часу простою, допущеного не з вини працівника. 

Цей порядок регламентується ст.113 КЗПП України. Час простою не з вини 

працівника оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу), але 

працівник повинний попередити  власника або бригадира (майстра) про початок 

простою. 

За час простою не з вини працівника, коли виникає виробнича ситуація 

небезпечна для життя і чи здоров'я оточуючих людей (природного середовища) за 

цим працівником зберігається середній заробіток. 

Час простою з вини працівника не оплачується. 

 Поєднання (суміщення ) професій чи посад 

Оплата роботи із сумісництва здійснюється за фактично виконану роботу. У 

випадку встановлення погодинної оплати праці нормованих завдань, оплата праці 

здійснюється за кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг робіт. 

 Оплата праці неповнолітніх. 
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Заробітна плата працівникам молодше 18 років виплачується в розмірах, 

передбачених для працівників відповідних категорій при повній тривалості 

робочого дня. 

Оплата праці учнів шкіл, профтехучилищ, вищих навчальних закладів 1-2 

рівнів акредитації, що працюють у вільне від навчання час проводиться пропорційно 

відпрацьованому часу. 

Розрахунок і виплата вихідної допомоги. 

У відповідності ст.144 КЗПП при припиненні трудового договору, працівнику 

виплачується вихідна допомога в розмірі не менш середньомісячного заробітку, а у 

випадку вступу на військову службу – не менш 2-х місячного середнього заробітку. 

У результаті порушення власником законодавства про оплату  праці умов трудового 

договору – у розмірі, передбаченому в трудовому договорі, але не менш 3-х 

місячних середніх заробітних плат. 

 Середньомісячна заробітна плата для розрахунку вихідної допомоги 

обчислюється виходячи з виплат за останні 2  календарних місяці, що передують 

звільненню. Якщо, протягом цих місяців перед звільненням, працівник не працював, 

то середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні 2 місяці 

роботи.  

Відшкодування індексації заробітної плати. 

Відповідно п. 11. Порядку 1078 додаткові витрати, зв’язані з індексацією 

грошових доходів громадян відображають у складі витрат, до яких відноситься 

індексовані доходи. 

Сума індексації заробітної плати включається  у фонд оплати праці на 

підставі п.2.2.7 Інструкції по статистиці заробітної плати  №5 від 13.01.2004р. Крім 

того сума індексації підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб. 

Сума індексації входить у заробітну плату при визначенні  загальної суми 

заробітної плати  для застосування податкової соціальної пільги. 

Оплата відпусток 

Нормативний документ, який встановлює виплату відпусток є Закон України 

―Про відпустки‖ від 15.11.1996 р. 

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 

24 календарних дні.  

Сума відпускних визначається множенням середньоденного заробітку на 

кількість календарних днів відпустки.  

Для визначення середньоденного заробітку сумарний заробіток за останні 12 

місяців перед наданням відпустки необхідно поділити на кількість календарних днів 

розрахункового періоду, за вирахуванням святкових і неробочих днів.( 365 днів – 10 

днів) 

Допомога з тимчасової непрацездатності ( оплата лікарняних) 

Допомога з тимчасової непрацездатності визначаються на підставі Порядку 

обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. 

Сума допомоги з тимчасової непрацездатності визначається множенням 

середньоденного заробітку на кількість днів тимчасової непрацездатності і на 

коефіцієнт страхового стажу. 
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Середньоденний заробіток обчислюється діленням заробітної плати за 

останні шість місяців перед наданням допомоги або за менший фактично 

відпрацьований період на кількість днів відпрацьованих особою за цей період. 

Перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок підприємства, 

починаючи з шостого дня – за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової 

непрацездатності. 

Допомога за тимчасовою непрацездатністю, згідно чинного законодавства, 

виплачується застрахованим особам, залежно від страхового стажу в таких розмірах: 

60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) особам, які мають стаж до 5 років; 

80 відсотків – від 5 до 8 років; 100 відсотків – понад 8 років. Якщо втрата 

працездатності відбулася внаслідок трудового каліцтва або професійного 

захворювання, допомога виплачується у розмірі 100 відсотків незалежно від стажу.  

Резерв відпусток  

Якщо виробництво має сезонний характер, то з метою рівномірного 

включення витрат на оплату відпускних у витрати виробництва, підприємство 

може попередньо створювати резерв відпусток. Для цього розраховується сума 

резерву відпускних шляхом множення середнього проценту відпускних на суму 

нарахованої оплати праці у звітному періоді. Середній процент відпускних 

розраховується як частка від ділення запланованої суми відпускних за звітний 

період на загальну суму фонду заробітної плати за даний пе ріод. 

№

№ 

з/п 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Нарахована заробітна плата, доплати, премії  та відпускні (стр1),  створено резерв 

на оплату відпусток (стр.2),   

1 

1 

Робітникам 

основного 

виробництва 

23 ―Виробництво‖ 66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 

23 ―Виробництво‖ 

 

471 ―Забезпечення 

виплат відпусток‖ 

2

2 

Загальновиробничому 

персоналу 

91 ―Загальновиробничі 

витрати‖ 

66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 

91 ―Загальновиробничі 

витрати‖ 

471 ―Забезпечення 

виплат відпусток‖ 

3

3 

Адміністративно-

управлінському 

персоналу 

92 ―Адміністративні 

витрати‖ 

66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 

92 ―Адміністративні 

витрати‖ 

471 ―Забезпечення 

виплат відпусток‖ 

3

4 

Працівникам відділу 

збуту 

93 ―Витрати збуту‖ 66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 

93 ―Витрати збуту‖ 471 ―Забезпечення 

виплат відпусток‖ 

5

5 

Працівникам, що 

займаються 

94 ―Інші витрати 

операційної діяльності‖ 

66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 
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дослідженнями та 

розробками 

94 ―Інші витрати 

операційної діяльності‖ 

471 ―Забезпечення 

виплат відпусток‖ 

6

6 

Працівникам, що 

займаються 

ліквідацією основних 

засобів 

976 ―Списання 

необоротних активів‖ 

66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 

976 ―Списання 

необоротних активів‖ 

471 ―Забезпечення 

виплат відпусток‖ 

7

7 

Нараховано відпускні 

за рахунок створеного 

резерву 

471 ―Забезпечення 

виплат відпусток‖ 

66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 

8

8 

Нараховано допомогу 

з тимчасової втрати 

працездатності за 

рахунок коштів 

соціального 

страхування 

652 «Розрахунки за 

страхуванням» 

66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 

9

9 

Нараховано допомогу 

з тимчасової втрати 

працездатності за 

рахунок підприємства 

94 ―Інші витрати 

операційної діяльності‖ 

66 ―Розрахунки з 

оплати праці‖ 

Задача № 1 
Робітник перебував на лікарняному сім днів у травні. Робітник фактично 

відпрацював на даному підприємстві 2 місяці У березні заробітна плата 
працівника становила 1700 грн., у квітні – 1600 грн.  при кількості робочих 
днів 23 та 22 дні відповідно. Загальний стаж роботи працівника 3 роки.  
Розв’язок: 

Розраховують середньоденну заробітну плату: 
(1700 + 1600) : (23 + 22) = 73,33 грн. 

Сума лікарняних дорівнює середньоденній заробітній платі, помноженій 
на кількість днів хвороби та розмір щоденної допомоги по хворобі 
(залежить від стажу роботи працівника). 

73,33грн. х 7днів х 60% = 308,00 грн.,у т.ч.  

• за рахунок підприємства  - 308,00 грн./7днів х 5днів = 220 грн.; 
• за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок 
тимчасової втрати працездатності – 308,00грн.  /7 днів х(7 днів – 5 днів) 
= 88грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано лікарняні: 

• за рахунок підприємства; 

 

949 

 

661 

 

220,00 
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•  за рахунок коштів фонду 

соціального страхування на 

випадок тимчасової втрати 

працездатності  

652 661 88,00 

Задача № 2 

Підприємством нараховано заробітну плату загальновиробничому 

персоналу у сумі 100000 грн., середній процент відпускних – 6 відсотків. 
Сума нарахованих відпускних буде становити 6000 грн. Визначити суму 
резерву відпусток та здійснити записи. 

Розв’язок: 

1. 100000 х 6% = 6000,00 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Створено резерв забезпечення 

виплат відпусток робітникам 

основного виробництва  

91 471 6000,00 

Задача № 3 
 Працівнику основного виробництва надається чергова відпустка, при  

заробітній платі за останні 12 місяців 25000,00 грн. Із цих 12 місяців 15 днів 
працівник перебував у неоплачуваній відпустці (за згодою сторін), чергова 
відпустка робітника — 24 дні. Необхідно розрахувати суму відпускних та 
здійснити бухгалтерські записи, якщо підприємство не створює резерв на 
оплату відпусток.. 

Розв’язок: 

1. Розраховують середньоденну заробітну плату: 
     

         
 = 73,53 грн. 

 

2. Сума відпускних  

73,53 грн. х 24 дня = 1764,72 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано  відпускні  23 661 

 

1764,72 
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Задача № 4 
Робітник з погодинною оплатою праці відпрацював у святковий день 6 

год. Розрахувати суму заробітної плати за цей день, якщо погодинна ставка 
становить 10,80 грн,  

Розв’язок: 
Робітнику буде нараховано за роботу в святковий день  
129,60 грн (10,80 грн. х 6 год х 2). 

Задача № 5 
 Інженер відділу експлуатації відпрацював в святковий день 5 год. 

Місячний фонд робочого часу — 176 год. Оклад — 2600 грн. Розрахувати 
суму заробітної плати, якщо робота в цей день перевищує норму робочого 
часу.  

Розв’язок: 
За роботу в святковий день доплата становить 147,73 грн. [(2600 грн./ 

176 год. ) х 5 год. х 2]. 
Задача № 6 

 Загальна сума заробітної плати за 12 місяців — 31680 грн. Число днів 
відпустки — 28. Розрахувати відпускні та здійснити бухгалтерські записи , 
якщо підприємство створює резерв на оплату відпусток 

Розв’язок: 
Розрахуємо оплату за дні відпустки: 
1) середньоденна заробітна плата: 31680 / (365 – 10) = 89,24 грн. 
2) розмір суми за дні відпустки: 89,24 х 28 = 2498,72 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано  відпускні  471 661 

 

2498,72 

Задача № 7 
Розрахувати компенсацію за невикористану відпустку, якщо робітник 

працював з 14 квітня по 8 серпня, середньоденна заробітна плата складає 
100,00 грн..  

Розв’язок: 

1. Якщо в місяці відпрацьовано 15 і більше днів, то такий місяць є 
повним. В даному разі повних чотири місяці. На чотири місяці припадає 8 
днів відпустки (4міс. х 2 днів на міс.). Якщо  на 12 міс.,24 дні, то на 1 міс. 2 
дні ( 24/12 = 2) 

2. Розмір компенсації за невикористану відпустку становить 800,00 грн. 
(8 х 100,00). 
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Задача № 8 

 У розрахунковому періоді з липня 2010 р. по липень 2011 р. при 

п'ятиденному робочому тижні робітник працював за режимом: 
• з 1 липня по 31 грудня 2010 р. — по три дні на тиждень; 

• з 1 січня по 16 лютого робітник перебував у відпустці без збереження 

заробітної плати за домовленістю сторін; 

• з 17 лютого по 30 червня — працював за режимом п'ятиденного тижня. 

Потрібно визначити суму відпускних за умови, що тривалість відпустки 

— 24 робочих дні (32 календарних), а загальна сума заробітної плати — 

21570 грн. 
Розв’язок: 

1. Визначимо число днів, необхідних для розрахунку середньоденної 

заробітної плати: 

365 - 10 - 50 - 45 = 260. 

У цьому розрахунку 50 днів — не відпрацьовані при скороченому режимі 

роботи, а 45 днів — впродовж яких робітник перебував у відпустці без 

збереження заробітної плати. 
2. Розрахуємо середньоденну заробітну плату: 

21570 / 260 = 82,96 грн.. 
3. Визначимо розмір відпускних: 

82,96 х 32 = 2654,72 грн.. 
Задача № 9 

      Робітник складу готової продукції за графіком відпрацював 15 робочих 
днів, з них 2 вихідні дні та понаднормово 12 год. і 5 год. у нічний час. У 

цьому місяці робітник хворів 2 робочі дні, 3 дні знаходився у цілозмінному 
простої не з вини працівника та 1 день в адміністративній відпустці зо 
домовленістю сторін. Крім того наказом підприємства у поточному місяці 
передбачена премія у розмірі 25% від заробітної плати по тарифу. 
Тривалість робочої зміни 8 год. Стаж роботи – 6 років. Здійснити 
розрахунок суми нарахованих доходів робітнику у даному місяці та 

відобразити операції у бухгалтерському обліку, якщо місячний тарифний 
заробіток складає 2100,00 грн. , а середньоденна заробітна плата за останні 
шість місяців – 130,00 грн. 

Розв’язок: 

1. Визначимо кількість робочих днів у періоді 

      15 + 3 + 2 + 1 = 21 робочий день 

2. Розрахуємо середньоденну заробітну плату  

    2100 / 21 = 100, 00 грн. 

3. Визначимо середньогодинну заробітну плату 

    100 / 8 = 12,50 грн.   
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4. Розрахуємо заробітну плату по тарифу   
15 днів х 8 год. х 12,50 грн. = 1500,00 грн. 

2. Розрахуємо суму премії  
1500 х 25% = 375,00 грн. 

3. Розрахуємо доплату за понаднормову роботу  
      12,50 х 12 = 150,00 грн. 
4. Визначимо доплату у вихідний день 
      100,00 х 2 = 200,00 грн. 
5. Визначимо доплату за роботу у нічний час 
      12,50 х 5 х 20% = 12,50 грн. 
6. Всього нараховано за відпрацьований час 
     1500 + 375 + 150 + 200 + 12,50 = 2237,50 грн. 
7. Розрахуємо суму виплат за вимушений простой 
     100 х 3 х 2/3 = 200,00 грн. 
8. Визначимо суму допомоги з тимчасової непрацездатності 
      130 х 2 х 80% = 208,00 грн. 
9. Всього нараховано доходів робітнику у даному місяці 
     2237,50 + 200 + 208,00 = 2645,50 

     Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано  за відпрацьований час 

робітнику складу готової продукції  

93 661 

 

2237,50 

2 Нараховано за невідпрацьований 

час: 

- лікарняні за рахунок підприємства; 

- оплата просоїв 

 

 

 

949 

949 

 

 

661 

661 

 

 

208,00 

200,00 

      ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 
Задача № 1 

Бухгалтер нарахував суму компенсації робітнику в зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю по лікарняному листку. Стаж роботи 

робітника – 15 років.  Середньоденна  заробітна плата  складає 17,50 грн. 

Робітник хворів з першого вівторка у березні 12 календарних днів. 

Необхідно розрахувати кількість робочих днів хвороби працівника та 

нарахувати суму компенсації за листком непрацездатності, який надійшов до 

бухгалтерії ( у розрахунках використовувати календарні данні поточного 

року), відобразити операції в обліку. 

Задача № 2 

      Інженера Семенову О.О. залучили до роботи в святковий день 9 травня. 
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Нею було відроблено 6 годин. Місячний оклад складає 1430 грн. У травні 

було 19 робочих днів. Тривалість зміни 8 годин. Необхідно провести 

розрахунок доплат за час роботи у вихідні дні. 

Задача № 3 

      Фрезерувальник за графіком відпрацював 12 робочих днів, з них 4 
вихідні дні та понаднормово 23 год. і 7 год. у нічний час. У цьому місяці 
робітник хворів 6 робочих днів, 2 дні знаходився у цілозмінному простої не 
з вини працівника та 2 дня в адміністративній відпустці за домовленістю 

сторін. Крім того наказом підприємства у поточному місяці передбачена 
премія у розмірі 20% від заробітної плати по тарифу. Тривалість робочої 
зміни 8 год. Стаж роботи – 8 років. Здійснити розрахунок суми нарахованих 
доходів робітнику у даному місяці та відобразити операції у 
бухгалтерському обліку, якщо місячний тарифний заробіток складає 
3100,00 грн. , а середньоденна заробітна плата за останні шість місяців – 

140,00 грн. 
Задача № 4 

 Бухгалтеру підприємства надається чергова відпустка, при  заробітній 
платі за останні 12 місяців 22300,00 грн. Із цих 12 місяців 6 днів працівник 
перебував у неоплачуваній відпустці (за згодою сторін), чергова відпустка 
робітника — 24 дні. Необхідно розрахувати суму відпускних та здійснити 
бухгалтерські записи, якщо підприємство створює резерв на оплату 
відпусток.. 

Задача № 5 

Нарахувати з/пл. швачці, яка працює вдома, за пошиття дитячих сорочок, 

якщо відомо, що вартість пошиття однієї сорочки складає 42,00грн., 

прасування готового виробу - 4,50грн. Усього за місяць виготовлено 90 

сорочок. 

Задача № 6 

Розподілити суму відрядного заробітку бригади будівельників за місяць 

між членами бригади, якщо відомо, що в бригаді 4 робітника. Всього за 

місяць бригаді нараховано600грн., а бригадиру доплачується 10% з 

сукупного заробітку. 

Задача № 7 

      Оператору, який працює на персоналъному комп 'ютері, встановлений 

оклад 1195 грн., а за роботу більше ніж 5 годин у день доплата за кожну  

годину 10,00 грн.  

Необхідно : 

1. нарахувати заробітну плату оператору за листопад, якщо відомо, що 

у листопаді 23 робочі дні, з них він фактично відпрацював 20 днів, 

у.т.ч. 8 годин більше ніж 5 годин денної норми; 

2. нарахувати лікарняні, якщо оператор хворів у листопаді 3 дні, його 

середньоденний заробіток за останні 6 місяці складає 50 грн., що не 
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перевищує подвійну тарифну ставку. Його загальний трудовий стаж 

3 роки; 

3. нарахувати відпускні, якщо він йде у відпустку з 1 грудня по23 

грудня, загальна заробітна плата за 12 місяців складає 23000 грн.; 

4. визначити суму усього нараховано за листопад; 

5. скласти відповідні бухгалтерські записи; 

Задача № 8 

За наведеними в таблиці даними розрахувати суму забезпечення 
виплат відпусток при нормативі нарахувань 8,5% від нарахованої заробітної 
плати. Зробити всі можливі бухгалтерські записи. 

Категорія працівників Нарахована 
сума 

заробітної 
плати, грн.. 

Нараховано 
суму резерву 
на виплату 
відпусток 

1. Адміністративно-управлінський персонал 18000,00 ? 

2. Маркетинговий відділ 5000,00 ? 

3. Адміністрація цеху 22000,00 ? 

4. Основні робітники зайняті виробництвом 

продукції 

65000,00 ? 

5. Персонал об’єкта соціально-культурного 
призначення 

4000,00 ? 

РАЗОМ ? ? 

ІV. Виконати домашнє завдання 
    Розв’яжіть задачу № 7 за індивідуальними даними, номер варіанта обрати 

за номером у списку групи, а саме дві цифри номеру додати та відняти 3. 

Наприклад № у списку групи 24, тоді слід обрати варіант ІІІ  ( 2 + 4 – 3)  

Показник І в ІІв ІІІв ІVв Vв VІв VІІв 

1. Оклад, грн.. 2600 1100 2500 4300 3200 1270 2340 

2. Дні хвороби  5 4 6 7 9 10 3 

3. Дні роботи 18 18 15 13 17 12 20 

4. Середньоденний 

заробіток за 2 останні 

місяці, грн.. 

113 100 110 230 156 95 124 

5.Загальний трудовий 

стаж, років 

5 3 8 10 2 1 15 

6.Загальний заробіток 

за 12 місяців, грн.. 

35000 24000 34560 68790 56430 22350 34000 

Практична робота № 13 

Тема. Облік  праці, її оплати і відрахувань на соціальне страхування  

Мета:  
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 уяснити основні поняття теми; 

 вміти розраховувати податок з доходу фізичних осіб, який 

представлений у вигляді заробітної плати, проводити утримання із 

заробітної плати в різні соціальні фонди,  

 навчитися визначати суму заробітної плати до видачі на руки; 

 з ясувати процес нарахування єдиного соціального внеску  на фонд 

заробітної плати,  

 вміти складати бухгалтерську інтерпретацію вище вказаних 

розрахунків. 

 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. Назвіть нормативні документи по обліку нарахування з/пл. та інших 

виплат, які належать до фонду оплати праці. 

2. Які форми трудового договору Ви знаєте? 

3. Що являє собою штатний розклад? 

4. Чим додаткова з/пл. відрізняється від основної? 

5. Які виплати відносяться до фонду основної з/пл.? 

6. Які виплати не входять у фонд з/пл.? 

7. Як проводиться розрахунок середньої з/пл. для виплати чергової 

відпустки? 

8. Як проводиться розрахунок середньої з/пл. для оплати лікарняних? 

9. Які види відпусток Ви знаєте? 

10. Як проводиться нарахування компенсації за невикористану чергову 

відпустку? 

11. У яких випадках призначається оплата лікарняних у розмірах 100%, 

80%,60%? 

12. Порядок утримання із з/пл. податку на дохід з фізичних осіб. 

13. Якими нормативними документами регламентується порядок 

нарахування відрахувань у Пенсійний фонд? 

14. Які ставки відрахувань до Пенсійного фонду Ви знаєте? 

15. Якими нормативними актами регламентується нарахування збору на 

соціальне страхування на випадок безробіття? Які ставки Ви знаєте? 

16. Що таке соціальна пільга? Як вона використовується при 
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нарахуванні податку з доходу фізичних осіб? 

17. Які документи є підставою для утримання із заробітної плати по 

виконавчим листам? 

18. Якими нормативними актами регламентується нарахування збору на 

соціальне страхування : а) на випадок тимчасової втрати працездатності; 

б) на випадок травматизму на виробництві. 

19. Які утримання можуть справлятися зі згоди виробника? 

20. Як відбувається персоніфікований облік страхових внесків в 

Пенсійний фонд? 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
Для цілей Закону України  «Про податок з доходів громадян» від 22.05.2003  

№889 -ІУ під терміном «заробітна плата»  розуміється також інші  заохочувальні та 

компенсаційні виплати, або інші виплати та винагороди, які виплачуються платнику 

податку у зв’язку з відношенням трудового  найму згідно  закону. 

Виплата заробітної плати проводиться 2 рази на місяць чи 1 разів, відповідно 

до того, як прийнято в колективному договорі.  Податок з  доходу громадян  

утримується відповідно до Закону України «Про  податок з доходу громадян»  від 

22.05.2003 № 889- ІУ.  

Нарахування, утримання і перерахування в бюджет податку з доходів 

громадян  здійснюється підприємствами, установами  й організаціями самостійно. 

Розрахунок податку протягом усього року проводиться  із суми місячного 

сукупного оподатковуваного доходу по ставці  встановленій згідно ст. 7 Закону 

№889. 

Об'єктом  оподатковування громадян, що мають постійне місце проживання 

на Україні, є сукупний оподатковуваний дохід  за календарний рік, що складається з 

місячних сукупних оподатковуваних доходів, отриманих з різних джерел на 

території України, а так само за її межами. 

Для громадян, що не мають постійного місця проживання на Україні, об'єктом 

оподатковування є доход, отриманий із джерел на Україні. 

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу, враховуються доходи як 

у натуральної, так і в грошовій формі. 

Доход, отриманий у натуральній формі зараховується в оподатковуваний 

доход за ринковими цінами, крім доходів сільськогосподарських підприємств, що 

визначаються за цінами продажу. 

Відповідно до п.п. 6.5.1. п.6.5 Закону №889 податкова соціальна пільга 

застосовується  до доходу, одержаного  платником податку у вигляді заробітної 

плати на протязі звітного місяця, якщо її розмір не перевищує суми місячного 

мінімального прожиткового рівня для працездатної особи,  встановленого 

законодавством, помноженої на 1,4 та округленої до ближчих 10 гривень . 

Податкова соціальна пільга (ПСП) — сума, на яку платник податку з доходів 

фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного 

оподатковуваного доходу, отриманого з джерел на території України від одного 

працедавця у вигляді заробітної плати. 
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Місячний прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня 2011 р. 

затверджено в розмірі 941 грн., таким чином розмір заробітної плати, в межах якої 

особа має право на податкову соціальну пільгу, становить 1320 гривень. 

Загальна пільга для платників, у яких дохід не перевищує граничного розміру 

доходу, з 1 січня 2011 року становить 50 % прожиткового мінімуму для 

працездатної особи станом на 1 січня 2011 р., тобто 470 грн. 50 коп. 

Для тих, хто утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, застосовується 

загальна пільга, кратна кількості дітей. 

На 150 % суми загальної пільги мають право такі платники : одинока матір 

(батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник - у розрахунку на кожну дитину 

віком до 18 років; хто утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку 

дитину-інваліда віком до 18 років; є особою, віднесеною законом до першої або 

другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку 

з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; є учнем, студентом, 

аспірантом, ординатором, ад’юнктом; є інвалідом I або II групи, у тому числі з 

дитинства; є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що 

зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; є 

учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової 

війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»(афганці) 

На 200-відсоткову пільгу претендують: Герої України, Герої Радянського 

Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордена Слави чи ордена 

Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»; 

учасники бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час 

працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на 

території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час 

Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; 

особи, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої 

світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР 

або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; особи, які 

перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, 

Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. 

У разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної 

пільги з двох і більше підстав, застосовується одна податкова соціальна пільга з 

підстави, що передбачає її найбільший розмір. Але якщо особа утримує двох і 

більше дітей до 18-ти років, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів), то на 

дітей-інвалідів надається пільга в розмірі 150 відсотків від основної пільги і 

одночасно на інших дітей — 100 відсотків від основної пільги. 

Пільгу застосовуватимуть за одним місцем роботи на підставі поданої платником 

податку заяви разом з підтверджуючими документами ( крім державних службовців, 

які можуть не подавати заяви, але зобов’язані надати підтверджуючі документи). 

Податкова соціальна пільга не застосовується до доходу: 
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- самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також від 

іншої професійної діяльності; 

- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 

- зарплати, яку особа отримує одночасно зі стипендією, грошовим чи майновим 

забезпеченням учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, 

військовослужбовців, що виплачуються з бюджетів. 

У разі перевищення місячної заробітної плати понад встановлений розмір 

питання щодо надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від 

категорії платника податку, що її одержує. До доходів, відмінних від заробітної 

плати, застосування податкової соціальної пільги не передбачено. 

У 2011 році податкова соціальна пільга буде застосовуватись до нарахованої 

місячної заробітної плати при умові неперевищення такої заробітної плати суми 

1320 грн. (941 грн. х 1,4).  

При цьому, податкова соціальна пільга (ПСП) у 2011 році дорівнює:  

100 % ПСП – 470 грн. 50 коп.; 

150 % ПСП – 705 грн. 75 коп.; 

200 % ПСП – 941,00 грн. 

   Ставка податку на доходи фізичних осіб – 15% , якщо сума доходу не перевищує 

десять мінімальних заробітних плат.  та 17% на суму перевищення (п.167.1 ст.167 

ПК). 

   Розмір мінімальної заробітної плати станом на перше січня 2011 року – 941 грн. 

(ст.22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 

р. № 2857-VI); відповідно до цього, десять мінімальних заробітних плат складає : 

941 х 10 = 9 410,00 грн.; 

Страхові внески  по нарахуваннях на заробітну плату та  утримання  

Вид страхового  внеску 

Нормативні документи, що 

регулюють порядок стягування цих 

страхових внесків  

Внесок на обов'язкове державне 

пенсійне страхування (ПФ) 

Про внесення змін у Закон 

України «ПРО збір на державне 

пенсійне страхування» від 24.06.2004 

№1878 

Страховий внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від нещасливого 

випадку на виробництві і професійному 

захворюванні, які причинили за собою 

втрату працездатності (СНС) 

Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасливого випадку 

на виробництві і професійному 

захворюванні, які причинили за собою 

втрату працездатності» від 23.09.1999 

№1105 зі змінами і доповненнями. 

Закон України «ПРО страхові 

тарифи на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від 

нещасливого випадку на виробництві і 

професійному захворюванні, які 

причинили за собою втрату 
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працездатності» від 03.04.2003 № 660 

Страховий внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування в зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності і 

витратами, обумовленими 

народженням і похованням (СН) 

Закон України «Про  

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування в зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності і витратами, 

обумовленими народженням і 

похованням» від 18.01.2001 №2240-III 

Закон України від 9.04.2004 № 

1678 «Про внесення змін у деякі пункти 

закону України з питань 

загальнообов'язкового соціального 

страхування» 

 

Внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування на 

випадок безробіття (СБ) 

Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» від 

2.03.2000 №1533-III, та Закону України  

„Про розмір внесків  не деякі види  

загальнодержавне  соціальне 

страхування‖ від 6.02.2003 №492-1У. 

Об'єкти оподатковування перерахованих вище страхових внесків  

Для роботодавців Для найманих 

робітників 

ПФ 

Фактичні витрати на оплату праці, що 

включають виплату основної, додаткової 

заробітної плати й інших заохочувальних  і 

компенсаційних виплат відповідно до закону «Про 

оплату праці», а так само винагороди, виплачувані 

по цивільно-правових договорах. 

Сукупний оподатковуваний 

доход відповідно до 

законодавства України 

СНС 

Фактичні витрати на оплату праці 

працівників, що включають основну, додаткову 

заробітну плату й інші заохочувальні  і 

компенсаційні виплати відповідно до закону «Про 

оплату праці» 

Утримання не проводиться 

СН 

Фактичні витрати на оплату праці найманих 

робітників, що включають виплати основної, 

додаткової заробітної плати й інших 

заохочувальних  і компенсаційних виплат 

Сума оплати праці, що 

включають основну, 

додаткову заробітну плату й 

інші заохочувальні  і 
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відповідно до закону «Про оплату праці» і підмети 

оподаткуванню. 

компенсаційні виплати, що  

оподатковується податком з 

доходів фізичних осіб. 

 

СБ 

Фактичні витрати на оплату праці найманих 

робітників, що включають  витрати на виплату 

основної, додаткової заробітної плати й інших 

заохочувальних  і компенсаційних виплат 

відповідно до закону «Про оплату праці» і підмети 

оподаткуванню 

Сума оплати праці, 

що включають основну, 

додаткову заробітну плату й 

інші заохочувальні  і 

компенсаційні виплати, що 

оподатковується податком з 

доходів фізичних осіб. 

 

                     Ставки страхових внесків  

Для роботодавців 

(нарахування) 

Для найманих робітників (утримання і з 

заробітної плати ) 

ПФ 

32% об'єкта 

оподатковування 

1%, якщо сукупний оподатковуваний доход, не 

включає 150 грн. включно; 

2% - у випадку перевищення сукупного 

оподатковуваного доходу – 150 грн. 

СНС 

Страхові тарифи 

встановлюються в 

залежності від класів 

професійних ризиків 

виробництва і галузей 

економіки. Розміри 

встановлені Законом 

України №2272 

Утримання немає 

СН 

2,9% відповідно 

до змін №2980 від 

17.01.2002 

     0,25  процента  -   для найманих працівників – 

інвалідів, які працюють  на підприємствах та 

організаціях  УТОГ и УТОС; 

     0,5  процента  - для наймних  працівників, зарабітна 

плата  яких 

нижче прожиткового  мінімума, встановленного для 

працездатної  особи; 

     1,0  процента  - для наймних  працівників, зарабітна 

плата  яких 
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вище прожиткового  мінімума, встановленного для 

працездатної  особи 

 

 

СБ 

З 9.02.2002 внесок 

складає 1,9% 
0,5% 

Увага!!! З 2011 року діє Єдиний соціальний внесок, в якому об'єднані 

перераховані вище платежі, крім податку з доходів фізичних осіб. 

           Ставка єдиного соціального внеску для найманих працівників – 3,6% (п.7 ст.8 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» №2464-V от 08.07.2010); 

Кореспонденція рахунків з обліку відрахувань на соціальне страхування 

Господарські операції Дт Кт 

1. Нарахована заробітну плату: 

- робітникам основного виробництва; 

- адміністративному персоналу; 

- робітникам збуту; 

- цеховим працівникам заводоуправління; 

- робітникам соціально-культурної сфери підприємства   

 

23 

92 

93 

91 

94 

661 

661 

661 

661 

661 

2. Нарахування єдиного соціального внеску  

- робітникам основного виробництва; 

- адміністративному персоналу; 

- робітникам збуту; 

- цеховим працівникам заводоуправління; 

- робітникам соціально-культурної сфери підприємства   

 

23 

92 

93 

91 

94 

65 

65 

65 

65 

65 

3. Утримання єдиного соціального внеску з доходів 

найманих працівників  
661 65 

4. Утримання податку з доходів фізичних осіб 661 641 

5. Утримання аліментів та інших стягнень по 

виконавчим листам 

 

661 685 

6. Утримання сум заподіяної матеріальної шкоди 661 375 

8. Видано заробітну плату  661 301 

З кожною виплатою заробітної плати розмір всіх утримань не має перевищувати 

20 %, а у випадках, передбачених законом, 50 % заробітної плати, яка підлягає 

виплаті. (Обмеження не діє  при утриманні аліментів і утриманні сум із заробітної 

плати працюючих на примусових роботах). 
Деякі підприємства виплачують заробітну плату своїм робітникам один раз на 

місяць. Деякі підприємства, що дотримуються законодавства про оплату праці, 

виплачують заробітну плату два рази на місяць. Заробітна плата складається із двох 
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частин: заробітної плати за першу половину місяця (так званий «аванс») та за другу 

половину місяця (безпосередньо заробітна плата). 

Необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць обумовлена вимогами 

статті 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 Закону України «Про 

оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995, згідно яких: 

«…заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, 

встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, але 

не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти 

календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 

здійснюється виплата…;розмір заробітної плати за першу половину місяця 

визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця <…>, 

але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки 

(посадового окладу) працівника.». Міністерство праці та соціальної політики у 

своєму Листі №912/13/155-10 від 09.12.2010 роз’яснює, що заробітна плата, за 

першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 

число, а за другу – з 1 по 7 число. 

Отже, ті підприємства, які виплачують заробітну плату один раз на місяць 

порушують законодавство про оплату праці. 

УВАГА!!! У звязку зі змінами податкового законодавства можливі 

зміни в умовах   розрахунку,  ставках і порядку стягнення  податків та 

соціальних платежів. 

Задача № 1 

 Заробітна плата майстра цеху склала 3000 грн., допомога по 

тимчасовій непрацездатності (5 днів хвороби) - 200грн. Розрахувати податок 

з доходів та здійснити відповідні бухгалтерські записи 

Розв’язок: 

1. У 2011 році податкова соціальна пільга буде застосовуватись до 

нарахованої місячної заробітної плати при умові неперевищення такої 

заробітної плати суми 1320 грн. (941 грн. х 1,4). У нашому випадку 3200 > 

1320, а це означає що ПСС не застосовується. 

2. Податок з доходів буде  розрахований таким чином 

     ((3000 + 200) - (3000 + 200) х 3,6%) ) x 0,15 = 462,72(грн.), 

     Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано  заробітну плату  та 

допомога по тимчасовій непрацездат. 

91 

94 

661 

661 

3000,00 

200,00 

2 Утримання єдиного соціального 

внеску з доходів найманих 

працівників  (3000 + 200) х 3,6% 

661 65 115,20 

3  Утримання податку з доходів 661 64 462,72 
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фізичних осіб 

Задача № 2 

    Заробітна плата вантажника  становить 1000 грн. допомога по тимчасовій 

непрацездатності, у тому числі  за перші п’ять діб тимчасової 

непрацездатності – 130 грн. Є заява на застосування податкової 

соціальної пільги. Розрахувати податок з доходів та здійснити відповідні 

бухгалтерські записи 

Розв’язок: 

1. У 2011 році податкова соціальна пільга буде застосовуватись до 

нарахованої місячної заробітної плати при умові неперевищення такої 

заробітної плати суми 1320 грн. (941 грн. х 1,4). У нашому випадку 1130 < 

1320, а це означає що ПСС  застосовується. 

2. Податок з доходів буде  розрахований таким чином 

     ((1000 + 130) - (1000 + 130) х 3,6%  - 470,50) ) x 0,15 = 92,82(грн.), 

     Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано  заробітну плату  та 

допомога по тимчасовій непрацездат. 

93 

94 

661 

661 

1000,00 

130,00 

2 Утримання єдиного соціального 

внеску з доходів найманих 

працівників  (1000 + 130) х 3,6% 

661 65 40,68 

3  Утримання податку з доходів 

фізичних осіб 

661 64 92,82 

Задача № 3 

    Працівниця технічної служби підприємства є одинокою матірю, яка 

виховує двох дітей, її заробітна плата   становить 1200 грн. Є заява на 

застосування податкової соціальної пільги. Розрахувати податок з 

доходів та здійснити відповідні бухгалтерські записи 

Розв’язок: 

1. У 2011 році податкова соціальна пільга буде застосовуватись до 

нарахованої місячної заробітної плати при умові неперевищення такої 

заробітної плати суми 1320 грн. (941 грн. х 1,4). У нашому випадку 1200 < 

1320, а це означає що ПСС  застосовується. 

2. Як одинока матір працівниця має право на 150% ПСП. 

3. Жінка виховує двох дітей, тому ПСП = 705,75 х2 =1411,50 

2. Податок з доходів буде  розрахований таким чином 

     (1200  - 1200 х 3,6%  - 1411,50) x 0,15 = 0 (грн.), 

     Журнал реєстрації господарських операцій  
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№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано  заробітну плату   91 

 

661 

 

1200,00 

 

2 Утримання єдиного соціального 

внеску з доходів найманих 

працівників  1200  х 3,6% 

661 65 43,20 

Задача № 4 

   Заробітна плата працівника 1000 грн. Є заява на застосування податкової 

соціальної пільги. Розрахувати податок з доходів та здійснити відповідні 

бухгалтерські записи, якщо підприємство здійснює виплату заробітної плати 

двічі за місяць 

Розв’язок: 

    І етап.  
 1. Нараховуємо заробітну плату за першу половину місяця (аванс), тобто за 

дні, що відпрацьовані до 15 січня. 

     Припустимо, що у підприємства звичайний графік роботи п’ять днів у 

тижні. Отже, до 15 числа включно працівник відпрацював 4, 5, 6, 10, 11, 12, 

13, 14 = 8 робочих днів. 

     Нарахована заробітна плата за 8 відпрацьованих днів складає: 1000 грн. / 

19 (кількість робочих днів у січні за календарем) х 8 = 421,05 грн. 

 

    2. Утримання єдиного соціального внеску: 421,05 х 3,6% = 15,16 грн. 

    3. Визначаємо базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

        421,05 – 15,16 = 405,89 грн.  

    4.Податок на доходи фізичних осіб: 405,89 х 15% = 60,88 грн. 

    5.Нарахування єдиного соціального внеску: 421,05 х 36, 8% = 154,95 грн. 

    6. Заробітна плата, що отримує працівник на руки:  

        421,05 – 15,16 (єдиний соціальний внесок) – 60,88 (ПДФО) = 345,01 грн.    

Виплату здійснюємо 16.01.2011 так, як радить Мінпраці. 

     ІІ етап.  

   1. Нараховуємо заробітну плату за другу половину місяця 31 січня за 11 

відпрацьованих днів. 

       Нарахована заробітна плата за другу половину місяця складає: 

       1000 – 421,05 = 578,95 грн. 

    2.Утримуємо єдиний соціальний внесок: 578,95 х 3,6% = 20,84 грн. 

    3. База оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

       578,95 – 20,84 = 558,11 грн.  
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    4. Податок на доходи фізичних осіб (застосовуємо податкову соціальну 

пільгу. Оскільки загальна заробітна плата не перевищує 1320 грн.): 

        (558,11 – 470,5) х 15% = 13,14 грн. 

    5. Нараховуємо єдиний соціальний внесок: 578,95 х 36,8% = 213,05 грн. 

    6. Заробітна плата за другу половину місяця, що працівник отримує на 

руки складає:  578,95 – 20,84 (ЄСВ) – 13,14 (ПДФО) = 544,97 грн. 

        Виплату здійснюємо 01.02.2011 так, як радить Мінпраці. 

Бухгалтерські записи робимо в цілому за місяць 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано  заробітну плату   91 

 

661 

 

1000,00 

 

2 Утримання єдиного соціального 

внеску з доходів найманих 

працівників  (15,16  + 20,84)  

661 65 36,00 

3  Утримання податку з доходів 

фізичних осіб ( 60,88 + 13,14) 

661 64 74,02 

4 Нараховуємо єдиний соціальний 

внесок(154,95 + 213,05) 

91 65 368,00 

5 Видана заробітна плата за місяць 

(345,01 + 544,97) 

 

661 301 889,98 

Задача № 5 
 Посадовий оклад бухгалтера становить 2300 грн. Було відпрацьовано 20 

днів, п'ять днів він перебував на лікарняному. Листок з тимчасової 
непрацездатності не надано. Службовець сплачує аліменти на одну дитину 
(25%) . Потрібно розрахувати суму заробітної плати, яка підлягає видачі, 
якщо підприємство розраховується з працівниками один раз на місяць,  
здійснити усі відповідні розрахунки, пов’язані з видачею заробітної плати, 
та зробити бухгалтерські записи.  

Розв’язок: 

1. Нараховуємо заробітну плату за фактично відпрацьований час: 

2300 /25 х 20 = 1840,00 грн; 
2. Утримуємо єдиний соціальний внесок: 1840,00 х 3,6% = 66,24 грн. 

3. База оподаткування податком на доходи фізичних осіб. ПСП не 

застосовується, оскільки 1840 > 1320 

                                       1840,00 – 66,24 = 1773,76 грн.  

4. Податок на доходи фізичних осіб : 1773,76 х 15% = 266,06 грн. 
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5. Нараховуємо єдиний соціальний внесок: 1840,00 х 36,8% = 677,12 грн. 

6. База для утримання алиментів : 1773,76 – 266,06 = 1507,70 грн. 

7. Утримуємо аліменти: 1507,70  х 25% = 376,93 грн. 

   8. Заробітна плата, що отримує працівник на руки: 

                      1840 – 66,24 – 266,06 – 376,93 = 1130,77грн.  

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Нараховано  заробітну плату   92 

 

661 

 

1840,00 

 

2 Утримання єдиного соціального 

внеску з доходів найманих 

працівників   

661 65 66,24 

3  Утримання податку з доходів 

фізичних осіб  

661 64 266,06 

4 Нараховуємо єдиний соціальний 

внесок 

92 65 677.12 

5  Утримання аліментів  661 685 376,93 

5 Видана заробітна плата за місяць  

 

661 301 1130,77 

Задача № 6 

    Заробітна плата за місяць працівника корпорації складає 10000 грн. 

Розрахувати податок з доходів 

Розв’язок: 

Вихідні дані для розрахунку: 

1.  ПДФО у 2011 році: ставка податку на доходи фізичних осіб – 15% та 

17% (п.167.1 ст.167 ПК); 

2. Розмір мінімальної заробітної плати станом на перше січня 2011 року 

– 941 грн. (ст.22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 

рік» від 23.12.2010 р. № 2857-VI); 

3. Відповідно до цього, десять мінімальних заробітних плат складає 941 

х 10 = 9 410,00 грн.; 

4. Ставка єдиного соціального внеску для найманих працівників – 3,6% 

(п.7 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-V від 

08.07.2010); 

Рішення: 

1. Визначаємо базу оподаткування окремо для суми десяти мінімальних 

зарплат і суми перевищення. 
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             1.1. Сума перевищення 

                    10 000,00 – 9 410,00 = 590,00 грн. 

             1.2. База оподаткування  для суми десяти мінімальних зарплат 

                     9 410,00 – (9 410,00 х 3,6%) = 9 410,00 – 338,76 = 9 071,24 грн. 

             1.3. База оподаткування  для суми перевищення 

                    590,00 – (590 х 3,6%) = 590,00 – 21,24 = 568,76 грн. 

2 Визначаємо суму утриманого податку з доходів 

             2.1. ПДФО від суми десяти мінімальних зарплат 

                    9 071,24 х 15% = 1 360,69 грн. 

             2.2.ПДФО від суми перевищення 

                    568,76 х 17% = 96,69 грн. 

             2.3. ПДФО до сплати в бюджет складає : 

                     1 360,69 + 96,69 = 1 457,38 грн. 

Задача № 7 

 Для робітника підприємства — слюсаря  О.М.Смірнова було 
встановлено посадову ставку в розмірі 1100 грн. У березні працівник 
відпрацював 18 днів, чотири дні хворів. За підсумками роботи минулого 
року нараховано премію — 160 грн. Він має двох дітей, на утримання яких 
сплачує аліменти (33%). Є заява на застосування ПСП.Робітник є членом 

профсоюзу і сплачує профспілкові внески – 1%. 
Слід здійснити:  
1) нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час;  
2) визначити суму допомоги з тимчасової непрацездатності;  
3) здійснити утримання із заробітної плати. 

Дані для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності: 
• сума заробітку за попередні півроку — 7000,00 грн; 
• кількість робочих днів за шість місяців — 132; 
• загальний стаж роботи — 7,5 року. 

Розв’язок: 

1. Нараховуємо заробітну плату за фактично відпрацьований час: 

1100 /22 х 18 = 900,00 грн; 

2. Нараховуємо допомогу по тимчасовій втраті працездатності 

                                           7000/132 х 4 х 80% = 169,70 грн. 

3. Всього нараховано доходу за місяць 

                                         900 + 169,70 + 160 = 1229,70 грн. 
   4. Утримуємо єдиний соціальний внесок: 1229,70 х 3,6% = 44,27 грн. 

   5. База оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Застосовуємо 

ПСП, оскільки 1229,70< 1320 

                                       1229,70 –44,27 – 470,50 = 714,93 грн.  

   6. Податок на доходи фізичних осіб : 714,93  х 15% = 107,24 грн. 
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   7. База для утримання алиментів : 1229,70 – 107,24 = 1122,46 грн. 

   8. Утримуємо аліменти: 1122,46 х 33% = 370,41 грн. 

   9. Утримуємо профвнески : 1229,70 х 1% = 12,30 грн. 

Загальна сума утримань становить  534,22 грн. ( 44,27 + 107,24 + 370,41 + 

12,30) 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

І варіант 

Задача № 1 

Відповідно до виконавчого листка робітником Петровим К.А. 

виплачуються аліменти на утримання однієї неповнолітньої дитини. У 

грудні 2011 р. робітнику нарахована заробітна плата в сумі 2830 грн. 

Необхідно розрахувати суму аліментів і відобразити усі нарахування і 

утримання із заробітної плати. Здійснити бухгалтерські записи. 

Задача № 2 

      Заробітна плата працівника 3000 грн. Є заява на застосування податкової 

соціальної пільги. Одинокий батько виховує одну доньку. Розрахувати 

податок з доходів та здійснити відповідні бухгалтерські записи, якщо 

підприємство здійснює виплату заробітної плати двічі за місяць 

Задача № 3 

    Заробітна плата за місяць працівника корпорації складає 15000 грн. 

Розрахувати податок з доходів 

Задача № 4 
Посадовий оклад майстра становить 1650 грн. Було відпрацьовано 21 

день, два дні він перебував на лікарняному. Листок з тимчасової 
непрацездатності не надано. Службовець сплачує аліменти на дві дитини . 
Потрібно розрахувати суму заробітної плати, яка підлягає видачі, якщо 
підприємство розраховується з працівниками один раз на місяць,  здійснити 
усі відповідні розрахунки, пов’язані з видачею заробітної плати, та зробити 
бухгалтерські записи.  

Задача № 5 

Для працівниці підприємства, яка є інвалідом ІІ групи та виховує 
одного неповнолітнього сина було встановлено посадову ставку в розмірі 
2100 грн. У березні жінка відпрацювала 14 днів, 9 днві хворіла. За 
підсумками роботи минулого року нараховано премію — 500 грн. 
Робітниця є членом профсоюзу і сплачує профспілкові внески – 1%. 

Слід здійснити:  
1) нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час;  
2) визначити суму допомоги з тимчасової непрацездатності;  
3) здійснити утримання із заробітної плати. 

Дані для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності: 
• сума заробітку за попередні півроку — 11700,00 грн; 
• кількість робочих днів за шість місяців — 130; 
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• загальний стаж роботи — 9 років. 
ІІ варіант 

Задача № 1 

За поточний місяць працівникові магазину були проведені наступні 

нарахування: заробітна плата в розмірі 1700 грн.; допомога з тимчасової 

непрацездатності в розмірі 500 грн. (з них 400 грн. за рахунок підприємства, 

100 грн. за рахунок засобів Фонду соціального страхування); матеріальна 

допомога в розмірі 500 грн. Є заява на застосування ПСП. 

         Необхідно визначити суму єдиного соціального внеску, податок на 

доходи фізичних осіб, відобразити операції в обліку. 

Задача № 2 

         Заробітна плата працівника 1200 грн. Є заява на застосування 

податкової соціальної пільги. Розрахувати податок з доходів та здійснити 

відповідні бухгалтерські записи, якщо підприємство здійснює виплату 

заробітної плати двічі за місяць 

Задача № 3 

       Заробітна плата за місяць працівника корпорації складає 11200 грн. 

Розрахувати податок з доходів 

Задача № 4 

Бухгалтерові за поточний місяць були проведені наступні нарахування: 

заробітна плата — 1200 грн., допомога з тимчасової непрацездатності за 

рахунок підприємства — 200 грн., матеріальна допомога — 300 грн. Є заява 

на застосування ПСП. 

Необхідно визначити суму єдиного соціального внеску,  податок на 

доходи фізичних осіб, відобразити операції в обліку. 

Задача № 5 

Для робітника підприємства — механіка Кримова В.П. було 
встановлено посадову ставку в розмірі 1300 грн. У березні працівник 
відпрацював 12 днів, 11 днів хворів. За підсумками роботи минулого року 

нараховано премію — 60 грн. Він має трьох дітей, на утримання яких 
сплачує аліменти (50%). Є заява на застосування ПСП.Робітник є членом 
профсоюзу і сплачує профспілкові внески – 1%. 

Слід здійснити:  
1) нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час;  
2) визначити суму допомоги з тимчасової непрацездатності;  
3) здійснити утримання із заробітної плати. 

Дані для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності: 
• сума заробітку за попередні півроку — 6800,00 грн; 
• кількість робочих днів за шість місяців — 131; 
• загальний стаж роботи — 5 років. 
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ІV. Виконати домашнє завдання 
Задача № 1 

Заробітна  плата  працівника  за  місяць  склала  1156 грн.  Знайдіть усі 

обов’язкові утримання із заробітної плати та складіть бухгалтерські записи. 

Задача № 2 

Працівниця  цеху  № 1  у  поточному місяці відпрацювала 17 робочих 

днів, 3 дні хворіла. Денна тарифна ставка 147,50 грн. Заробітна плата за 

останні місяці (39 днів) склала 5950 грн. Стаж роботи 7 років. Розрахувати 

суму заробітної плати і суму лікарняних. Здійсніть бухгалтерські записи. 

Задача № 3 

Робітнику(суміснику)нарахована заробітна плата 1225 грн. за місяць. 

Розрахуйте суму податку з доходу, якщо робітник отримав соціальну пільгу 

за місцем основної роботи.. 

 Задача № 4 

     Визначити суму до видачі Петрову А.П., якщо він одержує заробітну 

плату за одним місцем роботи, є особою постраждалою від аварії на ЧАЕС 

1 категорії, його заробітна плата за місяць склала 1768 грн. ( фактично 

відпрацював 15 днів, 5 днів був в адміністративній відпустці за власним 

бажанням), є членом профспілки, куди добровільно сплачує внески у розмірі 

1% від заробітної плати, які за заявою робітника утримуються з його 

заробітної плати. 

Задача № 5 

Робітник основного виробництва хворів 3 робочі дні, має загальний 

трудовий стаж 7років, його середньоденний заробіток за 6 останніх 

місяців становив 120 грн., а подвійна тарифна ставка за І день роботи -

248 грн. В місяці 22 робочі дні. 

Необхідно: 

1. розрахувати заробітну плату робітників і суму лікарняних; 

2. визначити суму до видачі на руки робітникові за місяць; 

3. скласти розрахунок єдиного соціального внеску ( нарахування і 

утримання); ПДФО 

4. визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету та 

соціальні страхові фонди; 

5. скласти бухгалтерські записи. 

 


