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Практична робота № 14 

Тема. Облік  витрат виробництва і готової продукції ( І) 

Мета:  

 уяснити основні поняття теми; 

 засвоїти поняття загальновиробничих змінних та постійних витрат,  

 закріпити вміння розподілу загальновиробничих витрат за різними 

базами розподілу,  

 навчитись розраховувати фактичну собівартість виготовленої 

продукції та її відхилення від нормативної. 

 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. Провести економічну характеристику бухгалтерського рахунку 
обліку витрат виробництва і готової продукції  за варіантами: 
 І варіант – рахунок 23; 
ІІ варіант – рахунок  24; 
ІІІ варіант – рахунок 25; 
ІV варіант – рахунок 26; 
V варіант – рахунок 91; 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» витрати виробництва — це 

зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 

які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 

рахунок його вилучення або розподілу між власниками). 

Витрати визнаються витратами певного звітного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснюються.  

Витрати, які неможливо прямо пов’язувати з доходом певного періоду, 

відображаються в складі витрат періоду, в якому вони були здійснені. 

Це загальні положення, які стосуються витрат усієї діяльності підприємства. 

У цій темі розглядатиметься методика обліку витрат виробництва, які становлять 

собівартість готової продукції (робіт, послуг). 
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Собівартість продукції — виражені в грошовій формі витрати підприємства на 

виробництво продукції (виробнича собівартість). 

У виробничу собівартість продукції згідно з П(С)БО 16 «Витрати» не 

включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати 

тощо. 

До собівартості продукції включається вартість використаних у процесі 

виробництва сировини й основних матеріалів, комплектуючих виробів, палива, 

енергії на оплату праці та відрахування до соціальних фондів, загальновиробничі 

витрати, інші витрати, пов’язані з виготовленням продукції на рівні виробничих 

підрозділів (цехів). 

Економічний елемент — це економічно однорідний вид витрат; серед них 

розрізняють: 

 матеріальні витрати; 

 витрати на оплату праці; 

 відрахування на соціальні заходи; 

 амортизація; 

 інші витрати. 

Склад кожного елемента витрат дається в П(С)БО 16 «Витрати», а групування за 

елементами показує, що витрачено. 

Для визначення собівартості конкретного об’єкта калькулювання витрати 

виробництва групуються за статтями калькуляції. 

Номенклатура статей калькуляції залежить від технологічних і організаційних 

особливостей підприємства (підрозділу підприємства). Статті калькуляції 

встановлюються самим підприємством у наказі про облікову політику (або 

рекомендуються органом управління). 

Номенклатура статей калькуляції може бути така: 

1. Сировина та основні матеріали. 

2. Комплектуючі вироби та купівельні напівфабрикати. 

3. Паливо й енергія на технологічні цілі. 

4. Зворотні відходи (вираховуються). 

5. Основна заробітна плата робітників. 

6. Додаткова заробітна плата. 

7. Відрахування на соціальне страхування. 

8. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. 

9. Загальновиробничі витрати. 

10. Втрати від браку. 

11. Виробнича собівартість. 

Важливим моментом для визначення собівартості є розподіл витрат на прямі та 

непрямі. 

Прямі — це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний 

об’єкт витрат (вид продукції і т. д.) економічно можливим способом. 

Непрямими є витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо на певний 

об’єкт обміну витрат. Ці витрати належать до кількох (багатьох) видів продукції, і 

їх потрібно розподіляти між об’єктами обліку пропорційно вибраній базі (пряма 

заробітна плата робітників тощо).  
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Наприклад, база розподілу — нормальна виробнича потужність, маш.-год. — 

20 000. 

Відповідно до нормальної виробничої потужності: 

• норматив змінних витрат, грн — 100 000; 

• норматив постійних витрат, грн — 40 000. 

 Фактичні загально виробничі витрати, грн — 120 000. 

 Фактична потужність, маш.-год. — 16 000. 

Алгоритм розподілу витрат загально виробничого призначення буде таким: 

1) 100000 грн. / 20000 = 5грн на1маш.-год.(норматив змінних витрат); 

2) 40 000 грн / 20 000 = 2 грн на 1 маш.-год. (норматив постійних витрат); 

3) 5 грн х 16 000 = 80 000 грн (змінні витрати згідно з розподілом); 

4) 2 грн х 16 000 = 32 000 грн (постійні витрати за розподілом); 

5) 40 000 грн - 32 000 грн = 8000 грн (різниця в сумі витрат). 

Постійні нерозподілені витрати в сумі 8000 грн підлягають включенню в 

собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг). При цьому роблять запис: 

          Д-т 90 "Собівартість реалізації" 

К-т 91 "Загальновиробничі витрати" — 8000 грн. 

Постійні розподілені витрати в сумі 32 000 грн слід віднести до складу витрат 

на виробництво продукції (робіт, послуг) і зробити такий запис: 

          Д-т 23 "Виробництво" 

К-т 91 "Загальновиробничі витрати" — 32 000 грн. 

Змінні накладні виробничі витрати також знайдуть відображення в складі 

витрат на виробництво продукції (рахунок 23 "Виробництво") 

№ 

оп

. 

Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 

Нараховано амортизацію 

основних засобів та 

нематеріальних активів, що 

використовуються у 

виробництві 

23«Виробництво» 
13«Знос необоротних 

активів» 

2 

Відпущено зі складу товарно-

матеріальні цінності на потреби 

виробництва 

23«Виробництво» 
20«Виробничі 

запаси» 

3 
Відпущено у виробництво 

МШП 
23«Виробництво» 

22«Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети» 

4 

Відображено вартість послуг, 

наданих допоміжним 

виробництвом цеху основного 

виробництва (передача 

продукції з цеху в цех) 

23 Виробництво» 23 «Виробництво» 
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5 

Списано на витрати 

виробництва втрати від 

технічно неминучого браку 

23«Виробництво» 
24«Браку 

виробництві» 

6 

Використано частину готової 

продукції на потреби 

виробництва 

23«Виробництво» 26 «Готова родукція» 

7 
Оплачено з підзвітних сум 

витрати виробництва 
23 Виробництво» 

372 «Розрахунки з 

підзвітними особами» 

8 

Віднесено на витрати 

виробництва відповідну 

частину витрат майбутніх 

періодів 

23 «Виробництво» 
39«Витрати 

майбутніх періодів» 

9 

Проведені відрахування до 

резерву на оплату відпусток 

виробничим робітникам 

23 «Виробництво» 
471«Забезпечення 

виплат відпусток» 

10 

Акцептовано рахунок 

постачальника за послуги, 

надані для потреб виробництва 

(вода, пара, енергія, зв’язок 

тощо) 

23 «Виробництво» 

63«Розрахунки з 

постачальниками та 

підрядниками» 

11 

Нараховано заробітну плату 

робітникам виробництва і 

проведені відрахування на 

соціальне страхування від 

зарплати згідно з чинним 

законодавством 

23 «Виробництво» 

66 «Розрахунки з 

оплати праці»,  

65 «Розрахунки за 

страхування» 

12 

Відображено заборгованість 

перед іншими підприємствами 

за надані ними послуги для 

потреб виробництва (у т. ч. з 

оренди, транспорту тощо) 

23 «Виробництво» 

685 «Розрахунки з 

іншими 

кредиторами» 

13 

Оприбутковано лишки 

незавершеного виробництва, 

виявлені під час інвентаризації 

в цехах допоміжних 

виробництв 

23 «Виробництво» 
71«Інший 

операційний дохід» 

14 

Включено до собівартості 

продукції, робіт і послуг 

відповідну частку 

загальновиробничих витрат 

23 «Виробництво» 
91«Загальновиробн

ичі витрати» 

15 

Віднесено на собівартість 

продукції, робіт і послуг 

вартість матеріальних 

цінностей, яких не вистачає в 

межах норм природного убутку 

23 «Виробництво» 

947«Нестачі і 

втрати від псування 

цінностей» 



5 

 

16 

Повернено невикористані у 

виробництві матеріальні 

цінності; відображено вартість 

зворотних відходів 

20 «Виробничі 

запаси» 
23 «Виробництво» 

17 
Відображено втрати від 

невиправного браку 

24 «Брак у 

виробництві» 
23 «Виробництво» 

18 
Оприбутковано напівфабрикати 

власного виробництва 

25 

«Напівфабрикати» 
23 ««Виробництво» 

19 
Оприбутковано на склад готову 

продукцію 

26 «Готова 

продукція» 
23 «Виробництво» 

20 

Включено до складу витрат 

майбутніх періодів відповідну 

частину витрат виробництва (у 

галузях із сезонним 

виробництвом, при освоєнні 

нових виробництв тощо) 

39 «Витрати 

майбутніх 

періодів» 

23 «Виробництво» 

Готова продукція — це продукція, яка пройшла на підприємстві всі 

технологічні операції, відповідає нормам, стандартам якості та передана на 

зберігання (склад, майданчик, інше місце). 
Для обліку наявності та руху готової продукції Планом рахунків передбачено 

застосування рахунку 26 ―Готова продукція‖. За дебетом цього рахунку 

відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною 

виробничою собівартістю.  

На тих підприємствах, де є незавершене виробництво, для визначення 

виробничої собівартості готової продукції сума витрат на їх виробництво 

коригується з урахуванням зміни залишків незавершеного виробництва. На 

величину збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва 

зменшується (збільшується) сума витрат на виробництво готової продукції. 

Одержана величина дорівнює виробничій собівартості готової продукції: 

СВП = НВ (п) + ВВ – НВ(к), 

де: СВП –  собівартість виробленої продукції; 

НВ(п)  –  незавершене виробництво на початок періоду; 

НВ(к)  –  незавершене виробництво на кінець періоду; 

ВВ  –  витрати на виробництво продукції за період. 

До незавершеного виробництва належить продукція, що не пройшла всіх стадій 

обробки, передбачених технологічним процесом, а також витрати на виконання 

незакінчених робіт (послуг), які ще не визнано доходом на підприємствах, що 

виконують роботи та надають послуги. 

Задача № 1 

      Підприємство в процесі виробництва продукції понесло такі витрати: 

— матеріали — 15 тис. грн.; 

— заробітна плата працівників, зайнятих процесом виробництва — 

16 тис. грн.; 

— внески до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування — 

36,8% від заробітної плати; 
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— загальновиробничі витрати — 18,2 тис. грн.; у тому числі : 

     — змінні витрати — 16 тис. грн.; 

     — постійні витрати — 2,2 тис. грн. 

     За обліковою політикою підприємства для розподілу загальновиробничих 

витрат використовують заробітну плату працівників процесу виробництва, 

яка при нормальній потужності становить 15 тис. грн. Загальновиробничі 

витрати при нормальній потужності складають 17,7 тис. грн., у т.ч.: змінні – 

15,6 тис. грн., постійні – 2,1 тис. грн. 

     Виготовлена продукція оприбуткована на склад, незавершеного 

виробництва немає. 

     Необхідно розподілити загальновиробничі витрати, визначити 

собівартість виготовленої продукції й відобразити ці операції в обліку. 

Розв’язок: 

     За П(С)БО № 16 «Витрати» ст. 11 до виробничої собівартості 

включаються: 

 прямі матеріальні витрати,  

 прямі витрати на оплату праці, 

  інші прямі витрати, 

 змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі 

витрати. 

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат 

з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу 

діяльності,прямих витрат тощо) виходячи з фактичної потужності звітного 

періоду. 

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт 

витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, 

обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності.    

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до 

складу собівартості реалізації у періоді їх виникнення  

1. Розподіл загальновиробничих постійних витрат: 

2 100 / 15 000 х16 000 = 2 240 грн. 

2. Загальновиробничі постійні витрати періоду становлять 2 200 грн., 

тобто ця сума менша за розподілену, а значить вся списується на витрати. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Витрачено матеріалів  23 201 15000,00 

2 Нарахована заробітна плата  23 661 16000,00 

3 Нараховано внески до соціальних 23 65 5888,00 



7 

 

фондів ( 16000 х 36,8%) 

4 Списано змінні загальновиробничі 

витрати на виробництво  

23 91 16000,00 

5 Списано постійні загальновиробничі 

витрати на виробництво  

23 91 2200,00 

6  Оприбуткована готова продукція на 

склад ( 15000 + 16000 + 5888 + 16000 

+ 2200) 

26 23 55088,00 

Задача № 2 

      На склад готової продукції за виробничою собівартістю надійшла готова 

продукція в кількості 36 тис. шт. Калькуляція витрат на виробництво 

одиниці готової продукції  в грн.наведена в таблиці: 

Матеріальні витрати 25 

Витрати нга оплату праці 11 

Амортизація 5,5 

Витрати на соціальне страхування ? 

Загальновиробничі витрати  8 

РАЗОМ ? 

      Необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські 

операції з формування виробничої собівартості продукції та визначити 

невідомі суми.. 

Розв’язок: 

Елементи витрат Витрати на од., 

грн 

Загальні витрати  

на 36 тис. шт, 

грн.. 

Матеріальні витрати 25 900000 

Витрати нга оплату праці 11 396000 

Амортизація 5,5 198000 

Витрати на соціальне страхування 4 144000 

Загальновиробничі витрати  8 288000 

РАЗОМ 53,5 1926000 

 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Витрачено матеріалів  23 201 900000,00 

2 Нарахована заробітна плата  23 661 396000,00 

3 Нараховано внески до соціальних 23 65 144000,00 
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фондів ( 16000 х 36,8%) 

4 Списано змінні загальновиробничі 

витрати на виробництво  

23 91 288000,00 

5 Списана амортизація 23 13 198000,00 

6  Оприбуткована готова продукція на 

склад ( 900000 + 396000 + 198000 + 

144000 + 288000 ) 

26 23 1926000,00 

Задача № 3 

     На підприємстві в звітному місяці для виробництва 20 одиниць готової 

продукції прямі витрати на сировину склали 20 тис. грн. Амортизація 

основних засобів, яку можна безпосередньо віднести до певного виду 

готової продукції, становила 115 грн. на од. Заробітна плата робітників, 

безпосередньо зайнятих виробництвом, склала 1800 грн., нарахування на неї 

— 657 грн на од. Для виробництва одиниці готової продукції використані 

куповані напівфабрикати на суму 200 грн. Змінні загальновиробничі витрати 

склали 340грн., розподілені постійні — 130грн. Незавершеного виробництва 

на початок місяця підприємство не мало, на кінець місяця згідно з 

інвентаризацією воно склало 2 одиниці. Підприємством установлено, що 

вартість незавершенного виробництва становить 75% прямих витрат на 

оплату праці з нарахуваннями на неї. 

     Необхідно відобразити операції з обліку виробничої собівартості 

продукції, визначити фактичну собівартість виробленої готової продукції та 

відобразити її в обліку. 

Розв’язок: 

   1. Визначимо вартість НЗВ : 

        (1800 + 657) х 75% х 2 од . = 3685,50 грн. 

   2. Калькуляція витрат на виробництво одиниці готової продукції  в грн. 

наведемо  в таблиці: 

Елементи витрат Витрати на од., 

грн 

Загальні витрати  

на 20 од, грн.. 

Матеріальні витрати 1000 

(20000/20) 

20000,00 

Витрати нга оплату праці 1800 36000,00 

(1800 х 20) 

Амортизація 115 2300,00 

(115 х 20) 

Витрати на соціальне страхування 657 13140,00 

(657 х 20) 

Куповані напівфабрикати 200 4000,00 

(200 х 20) 



9 

 

Змінні загальновиробничі витрати 340 6800,00 

(340 х 20) 

Розподілені постійні 

загальновиробничі витрати  

130 2600,00 

(130 х 20) 

РАЗОМ 4242 84840,00 

3.Визначимо величину  виробничої собівартості готової продукції з 

урахуванням НЗВ: 

СВП = НВ (п) + ВВ – НВ(к) = 0  + 84840 – 3685,50 = 81154,50 грн. 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Витрачено матеріалів  23 201 20000,00 

2 Нарахована заробітна плата  23 661 36000,00 

3 Нараховано внески до соціальних 

фондів ( 16000 х 36,8%) 

23 65 13140,00 

4 Списано змінні загальновиробничі 

витрати на виробництво  

23 91 6800,00 

5 Списано розподілені постійні 

загальновиробничі витрати на 

виробництво 

23 91 2600,00 

5 Списана амортизація 23 13 2300,00 

6 Списані куповані напівфабрикати  23 202 4000,00 

7  Оприбуткована готова продукція на 

склад  

26 23 81154,50 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

І варіант 
Задача № 1 

     Підприємство в процесі виробництва продукції понесло такі витрати: 

— матеріали — 24тис. грн.; 

— заробітна плата працівників, зайнятих процесом виробництва — 

31 тис. грн.; 

— внески до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування — 

37,2 % від заробітної плати; 

— загальновиробничі витрати — 19,2 тис. грн.; у тому числі : 

   — змінні витрати — 15 тис. грн.; 

   — постійні витрати — 4,2 тис. грн. 

     За обліковою політикою підприємства для розподілу 

загальновиробничих витрат використовується заробітна плата працівників 
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процесу виробництва, яка при нормальній потужності становить 30 тис. грн. 

Загальновиробничі витрати при нормальній потужності становлять 

18,0 тис. грн., у тому числі: змінні – 14,6 тис. грн., постійні – 3,4 тис. грн. 

Виготовлена продукція оприбуткована на склад, незавершеного 

виробництва немає. 

     Необхідно розподілити загальновиробничі витрати, визначити 

собівартість виготовленої продукції і відбити ці операції в обліку. 

Задача № 2 

     На початок місяця розмір незавершеного виробництва становив 

34,7тис.грн. 

     Підприємство в процесі виробництва продукції протягом місяця понесло 

такі витрати: 

— матеріали — 30 тис. грн.; 

— заробітна плата працівників, зайнятих процесом виробництва — 

22 тис. грн.; 

— внески до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування — 

8,2 тис. грн.; 

—загальновиробничі витрати — 26,2 тис. грн.; у тому числі : 

—змінні витрати — 16,1 тис. грн.; 

— постійні витрати — 10,1 тис. грн. 

     За звітний період було виготовлено 3400 одиниць продукції, нормальна 

потужність — 3000 одиниць. Виготовлена впродовж місяця продукція 

оприбуткована на склад за фактичною собівартістю, сума незавершеного 

виробництва на кінець місяця становить 22,7 тис. грн. 

     Загальновиробничі витрати при нормальній потужності становлять 

24 тис. грн., у тому числі: змінні – 14 тис. грн., постійні – 10 тис. грн. 

Необхідно розподілити загальновиробничі витрати, визначити 

собівартість виготовленої продукції і відобразити ці операції в обліку. 

Задача № 3 

     За звітний місяць витрати підприємства по основному виробництву 

склали (тис. грн.): 

Витрачені матеріали 200 

Нарахована заробітна плата 500 

Нарахування на заробітну плату ? 

Нарахована орендна плата 630 

Нарахована амортизація основних 

засобів 

90 

Загальновиробничі витрати 150 

Разом ? 

Незавершене виробництво становило (тис. грн.): 

Стаття На початок На кінець 
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місяця місяця 

 

Витрачені матеріали 40 50 

Нарахована заробітна плата 90 130 

Нарахування на заробітну плату ? ? 

Нарахована орендна плата 12 - 

Нарахована амортизація основних 

засобів 

15 35 

Загальновиробничі витрати 27 34 

Разом ? ? 

     Необхідно визначити собівартість оприбуткованої готової продукції, 

відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку 

ІІ варіант 
Задача № 1 

      Підприємство в процесі виробництва продукції понесло такі витрати: 

— матеріали — 40 тис. грн.; 

— заробітна плата працівників, зайнятих процесом виробництва — 

56 тис. грн.; 

— внески до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування — 

20,4 тис. грн.; 

— загальновиробничі витрати — 38,4 тис. грн.; у тому числі : 

— змінні витрати — 26,4 тис. грн.; 

— постійні витрати — 12 тис. грн. 

    За звітний період було виготовлено 5200 одиниць продукції, нормальна 

потужність — 6000 одиниць. Виготовлена продукція оприбуткована на 

склад, незавершеного виробництва немає. 

   Загальновиробничі витрати при нормальній потужності становлять 

41 тис. грн., у тому числі: змінні – 28,5 тис. грн., постійні – 12,5 тис. грн. 

   Необхідно розподілити загальновиробничі витрати, визначити 

собівартість виготовленої продукції й відобразити ці операції в обліку. 

Задача № 2 

     На підприємстві в звітному місяці для виробництва 35 одиниць готової 

продукції прямі витрати на сировину склали 120 тис. грн. Амортизація 

основних засобів, яку можна безпосередньо віднести до певного виду 

готової продукції, становила 234 грн. на од. Заробітна плата робітників, 

безпосередньо зайнятих виробництвом, склала 2900 грн., нарахування на неї 

— ?  грн на од. Для виробництва одиниці готової продукції використані 

куповані напівфабрикати на суму1230 грн. Змінні загальновиробничі 

витрати склали 890 грн., розподілені постійні — 467 грн. Незавершеного 

виробництво на початок місяця  - 10 одиниць, на кінець місяця згідно з 

інвентаризацією воно склало 5  одиниц. Підприємством установлено, що 
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вартість незавершенного виробництва становить 55% прямих витрат на 

оплату праці з нарахуваннями на неї. 

     Необхідно відобразити операції з обліку виробничої собівартості 

продукції, визначити фактичну собівартість виробленої готової продукції та 

відобразити її в обліку. 

Задача № 3 

      На склад готової продукції за виробничою собівартістю надійшла готова 

продукція в кількості 5 тис. шт. Калькуляція витрат на виробництво одиниці 

готової продукції  в грн.наведена в таблиці: 

Матеріальні витрати 15 

Витрати нга оплату праці 24 

Амортизація 11 

Витрати на соціальне страхування ? 

Загальновиробничі витрати  7 

РАЗОМ ? 

      Необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські 

операції з формування виробничої собівартості продукції та визначити 

невідомі суми.. 

ІV. Виконати домашнє завдання 

Задача № 2 

Необхідно: 

1) визначити фактичну собівартість виготовленої продукції; 

2) скласти проводку на оприбуткування готової продукції на склад. 

Залишки по синтетичному рахунку 23 „Виробництво", грн. 
Варіанти І II III IV V 

Незавершене виробництво на 

31-ше березня 

150 180 200 210 310 

Незавершене виробництво на 

30-те квітня 

30 50 120 60 80 

 
Реєстр господарських операцій 

 

 

 

 

Первинний документ та зміст 

господарської опеоперації 

 

 

  Варіанти  

 

 

І II II IV V 

1 Накладна № 306-308 

Зі складу в основне виробництво 

відпущено 

та використано: 

^   матеріали 

^   паливо 

^   запасні частини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700  

200  

100 

 

 

 

 

500 

180 

60 

 

 

 

 

350 

 510  

190 

 

 

 

 

400  

320 

 230 

 

 

 

 

800 

600 

40 
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2 Розрахунково-платіжна відомість 

№ 10  

Нараховано      заробітну      штату      

апарату управління цехами 

540 820 860 440 710 

3 Розрахунково-платіжна відомість 

№11  

Нараховано   заробітну   плату   

працівникам основного 

виробництва 

44000 33800 5200 3400 2900 

4 Розрахунок бухгалтерії № 56 

Проведено   відрахування   на   

соціальні   заходи згідно з 

чинним законодавством 

 

? 

 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

5 Розрахунок бухгалтерії № 57 

Розподілено та списано 

загальновиробничі 

витрати на основне виробництво 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

6 Накладні № 25 

Оприбутковано готову продукцію 

на склад 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

  Методичні рекомендації та послідовність рішення 

1. Скласти бух. кореспонденцію у формі журналу реєстрації господарських 

операцій; 

2. Визначаємо фактичну собівартість готової продукції за квітень, при 

цьому враховуючи НЗВ на початок та кінець місяцю, для цього необхідно 

застосувати схематичний метод (побудувати схему „Т"- рахунку 23 

„Виробництво"). 
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Практична робота № 15 

Тема. Облік  витрат виробництва і готової продукції ( ІІ ) 

Мета:  

 уяснити основні поняття теми; 

 засвоїти поняття загальновиробничих змінних та постійних витрат,  

 закріпити вміння розподілу загальновиробничих витрат за різними 

базами розподілу,  

 навчитись розраховувати фактичну собівартість виготовленої 

продукції та її відхилення від нормативної. 

 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. Провести економічну характеристику бухгалтерського рахунку 
обліку витрат виробництва і готової продукції, операційних витрат за 
варіантами: 
 І варіант – рахунок 90; 
ІІ варіант – рахунок  91; 
ІІІ варіант – рахунок 92; 
ІV варіант – рахунок 93; 
V варіант – рахунок 94; 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
Готова продукція — це продукція, яка пройшла на підприємстві всі 

технологічні операції, відповідає нормам, стандартам якості та передана на 

зберігання (склад, майданчик, інше місце). Складський і аналітичний облік готової 

продукції ведеться за аналогією обліку виробничих запасів, тобто за 

номенклатурними номерами в картках складського обліку, в обігових відомостях. 

Поточний облік може здійснюватися за постійними обліковими цінами (планова 

собівартість, ціни реалізації) з окремим обліком відхилень від вартості за 

обліковими цінами. 

Відхилення розподіляються між залишком продукції на кінець місяця та 

вартістю продукції, списаної за обліковими цінами, за методикою розподілу 

транспортно-заготівельних витрат. 
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№ 
оп. 

Зміст господарської 
операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 
Оприбутковано на складі 
готову продукцію 

26«Готова продукція» 23 «Виробництво» 

2 
Відображено суму 
дооцінки готової продукції 

26 «Готова 
продукція» 

423«Дооцінка 
активів» 

3 
Виявлено під час 
інвентаризації лишки 
готової продукції 

26 «Готова 
продукція» 

719 «Інші доходи від 
операційної 
діяльності» 

4 
Використано готову 
продукцію для внутрішніх 
потреб цехів 

23 «Виробництво» 
26 «Готова 
продукція» 

5 

Виявлено під час 
інвентаризації недостачу 
готової продукції, яку 
віднесено на винну особу 

375 «Розрахунки за 
відшкодуванням 
завданих збитків» 

26 «Готова 
продукція» 

6 
Списано собівартість 
реалізованої готової 
продукції 

901 «Собівартість 
реалізованої готової 
продукції» 

26 «Готова 
продукція» 

7 
Використано готову 
продукцію для 
адміністративних потреб 

92 «Адміністративні 
витрати» 

26 «Готова 
продукція» 

8 
Використано готову 
продукцію для 
позавиробничих потреб 

93 «Витрати на збут» 
26 «Готова 
продукція» 

9 

Списано витрати, 
пов’язані зі знеціненням 
(уцінкою) готової 
продукції 

946 «Втрати від 
знецінення запасів» 

26 «Готова 
продукція» 

10 

Списано недостачу готової 
продукції, що виявлена в 
процесі її збереження та 
реалізації, якщо на час 
встановлення недостачі 
винуватця не визначено 

947 «Нестачі і втрати 
від псування цінностей» 

26 «Готова продукція» 

11 

Списано первісну вартість 
готової продукції, втраченої 
внаслідок стихійного лиха 
(повеней, землетрусів, граду 
тощо), у результаті 
техногенних катастроф і 
аварій, інших надзвичайних 
подій 

99«Надзвичайні 
витрати» 

26 «Готова продукція» 

До собівартості реалізованої продукції не включаються адміністративні 

витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. 
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Для обліку вказаних витрат у плані рахунків бухгалтерського обліку передбачені 

рахунки: 

 92  «Адміністративні витрати»,  

93  «Витрати на збут»,  

94 «Інші операційні витрати».  

Накопичена сума витрат за дебетом цих рахунків у кінці звітного періоду 

списується на рахунок 79 «Фінансові результати». 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Суми., грн.. 

 

 

 

 

Д-т К-т  

1 2 3 4 5 

1.1
 Відображено матеріальні витрати з 

ремонту адміністративного 
корпусу 

92 20 420,00 

1.2 Нараховано заробітну плату 

апарату управління 

92 661 2000,00 

1.3 Здійснено відрахування на соці-

альні заходи 

92 651,652, 653 750,00 

1.4 Перераховано кошти в порядку 

надання благодійної допомоги 

92 311 250,00 

1.5 Надані юридичні послуги 92 631 180,00 

1.6 Нараховано амортизацію 

основних засобів 

загльногосподарського 

призначення 

92 131 140,00 

1.7 Нараховано податки 92 641 260,00 

1.8 Списано адміністративні 

витрати на фінансові витрати  

( 420 + 2000 + 750 + 250 + 180 + 

140 + 260) 

79 92 4000,00 

2.1 Відображено витрати на тарні 

матеріали 
93 209 200,00 

2.2 Оплачено маркетингові послуги 93 631,685 150,00 
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2.3 Нараховано амортизацію 
основних засобів, викори-
стовуваних у збутовій 
діяльності 

93 131 100,00 

2.4 Нараховано заробітну плату 

продавцям 
93 661 400,00 

2.5 Здійснено відрахування на 
соціальні заходи 

93 651,652, 
653 

150,00 

2. 6 Витрати на збут , відображені в 

складі фінансових результатів 

( 200 + 150 + 100 + 400 + 150) 

79 93 1000,00 

3.1 Нараховано штрафи до бю-
джету 

94 641 200,00 

3.2 Списано матеріали на утри-

мання об'єктів соціально-

культурного призначення 

94 201 300,00 

3.3 Відображено в складі фінансо-

вих результатів інші операційні 

витрати (200 +300) 

79 94 500,00 

Для визначення собівартості продукції, що була реалізована протягом місяця, 

застосовується така формула: 

СРП = ГП(п) + СВП – ГП(к), 

де: ГП(п) – залишки готової продукції на початок періоду; 

СРП  – собівартість реалізованої продукції; 

ГП(к) – залишки готової продукції на кінець періоду. 

При використані облікових цін необхідно розраховувати відхилення 

фактичної виробничої собівартості від вартості готової продукції за обліковими 

цінами при списанні готової продукції з рахунку 26 ―Готова продукція‖. 

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції за обліковими 

цінами: 

Дебет 901 ―Готова продукція‖   

Кредит 26 ―Готова продукція‖   

Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від її 

вартості за обліковими цінами: 

1. Якщо фактична собівартість вища ніж облікова ціна: 

Дебет 901 ―Готова продукція‖   

Кредит 26 ―Готова продукція‖   

2. Якщо фактична собівартість нижча ніж облікова ціна (сторнувальний 

запис): 

Дебет 901 ―Готова продукція‖   

              Кредит 26 ―Готова продукція‖ 
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Задача № 1 

     Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від 

її вартості за обліковою ціною на початок місяця склала 100 грн. Вартість 

залишку продукції на початок місяця за обліковими цінами — 400 грн., за 

фактичною собівартістю – 500 грн.. У звітному місяці на склад надійшла 

готова продукція за обліковою ціною на суму 2 тис. грн., фактична 

виробнича собівартість її склала 2,8 тис. грн., сума відхилень за місяць — 

800 грн. Відвантажено готової продукції у звітному місяці за обліковою 

ціною на суму 1900 грн. 

    Необхідно визначити оцінку відвантаженої готової продукції за 

фактичною собівартістю, залишка готової продукції на кінець місяця за 

обліковою ціною та за фактичною собівартістю, відобразити в 

бухгалтерському обліку господарські операції з визначення вартості 

відвантаженої продукції. 

Розв’язок: 

1.  Розрахунок собівартості реалізованої продукції 
Показник За плановою 

собівартістю 
Відхилення За фактичною 

собівартістю 

Залишок готової продукції 

на початок місяця 
400 +100 500 

Надійшла готова продукція 

із виробництва протягом 

місяця 

2 000 + 800 2800 

Разом 2400 +900 3300 

Середній відсоток відхи-

лень 
х + 37,5% 

(900/2400 ) 
х 

Відвантажено готову 

продукцію протягом мі-

сяця 

1900 + 712 

( 1900 х 37,5%) 

2612 

Залишок готової продукції 

на кінець місяця 
500 + 188 

(900 – 712) 

688 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 Відвантажено готову продукцію за 

обліковими цінами  

901 26 1900,00 
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2 Відображено відхилення фактичної 

собівартості відвантаженої продукції 

від нормативної ( за обліковими 

цінами)  

901 26 712 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

Задача № 1 

    Цехом виготовлено 2 500 пар панчіх та 2 000 пар шкарпеток, 

загальновиробничі витрати на місяць склали 900грн.  За базу розподілу 

загальновиробничих витрат прийняти обсяг виготовленої продукції.  

За наведенними у таблицях данними  необхідно: 

1) розподілити загальновиробничі витрати; 

2) закрити рахунок 91 „Загальновиробничі витрати"; 

3)   визначити виробничу собівартість виготовленої продукції. 

1.  Калькуляція однієї пари панчіх 

Стаття Витрати на одну пару, грн. 
Сировина і матеріали 0,60 
Основна заробітна плата 0,40 
Відрахування на соціальні заходи ? 
Загальновиробничі витрати ? 
Разом ? 

      2.   Калькуляція однієї пари 

шкарпеток 
шкарпеток 

Стаття Витрати на одну пару, грн. 
Сировина і матеріали 0,80 
Основна заробітна плата 1,00 
Відрахування на соціальні заходи ? 
Загальновиробничі витрати ? 
Разом 9 

  Методичні рекомендації та послідовність рішення 

1. Розраховуємо відрахування на соціальні заходи окремо в кожній із 

калькуляцій; 

2. Розраховуємо загальновиробничі витрати на одиницю продукції у 

кожній калькуляції 

 3. Оскільки за базу розподілу прийнято обсяг виготовленої продукції, то 

загальновиробничі витрати, які відносяться на одиницю продукції обох видів 

будуть однакові і складуть: 

  ЗВ / ( К1 + К2) , де 

ЗВ - загально виробничі витрати на місяць, грн.  

К1 - кількість пар панчіх;  

К2 - кількість пар шкарпеток. 

3. Оскільки за умовою задачі усі загальновиробничі витрати 
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розподіляються, то рахунок 91 повністю закривається рахунком 23, тобто усі 

загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість.  

4. Скласти відповідні бухгалтерські записи; 

5. Визначити виробничу собівартість виготовленої продукції 

С = К1хС1 + К2хС2,де 

С1 - собівартість однієї пари панчіх; 

С2 - собівартість однієї пари шкарпеток. 

Задача № 2 

Підприємство „Струмок" виробляє тонізуючий напій. Ставка розподілу 

загальновиробничих накладних витрат становить 4,80грн. і базується на 

нормальній потужності 5 200 годин прямих затрат часу. Загальний бюджет 

при цій потужності: постійні витрати - 10400грн., змінні витрати - 14 560грн. 

Необхідно: 

 розрахувати   фактичну  собівартість   виробленої  продукції  і   

загальне  відхилення, використовуючи метод нормативних затрат; 

 скласти відповідні бухгалтерські записи. 

Карта стандартної собівартості одиниці продукції підприємства 

Нормативні витрати 

 

 

Кількість Ціна, грн. Сума, грн. 
Прямі матеріальні витрати 6 од. 0,90 5,40 
Прямі витрати на оплату праці 0,5 год. 12,00 6,00 
Загальновиробничі накладні 

витрати 
 

 

0,5 год. 4,80 2,40  
 

13,80 РАЗОМ     х х 13,80 

Фактичні показники діяльності підприємства за 

звітний період 
 

№ 
з/п 

Показник Сума, 

грн. 
1. Вироблено продукції 10 000 пляшок  
2. Придбано 58 000кг матеріалу по 1,00грн. за 1кг. 58 000 

3. Весь закуплений матеріал був використаний для 

виробництва 10 000 пляшок напою 
? 

4. Загальна сума прямої зарплати 
(за 4 900 годин для виробництва продукції 

основним персоналом) 

56 350 

5. Понесені загальновиробничі витрати: 
змінні 
постійні 

 
15 000 

10 400 
Методичні рекомендації та послідовність рішення 

1. Розрахуємо загальну нормативну собівартість на весь обсяг 
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виробництва; 

2. Знаходимо фактичну собівартість виробленої продукції і загальне 

відхилення по методу нормативних витрат: 

ЗВ=ФС-НС, де 

З В - загальне відхилення; 

ФС - фактична собівартість;        

НС - нормативна собівартість. 

3. Складаємо бухгалтерські записи у наступній послідовності: 

а) списано матеріали на основне виробництво; 

б) нарахована з/пл. робітникам основного виробництва; 

в) списані розподілені загальновиробничі витрати; 

г) оприбутковано готову продукцію по нормативній собівартості; 

д) списані позанормативні витрати. 

Задача № 3 

     Підприємство «Дослідник» виробляє одну модель запчастин. У січні 

компанія понесла такі витрати: 

Зарплата: 
1. Основного виробничого персоналу              . 

. 
2. Виробничого персоналу, що обслуговує  
допоміжне виробництво 
3. Продавців 
4. Апарату управління 

Сума, тис. грн. 

Основного виробничого персоналу               
 

160. 
Допоміжного виробничого персоналу 50 

Працівників збуту 

 

 

60 
Апарату управління 
 

 

30 
Матеріали, використані для виробництва 228 
Оренда приміщень за січень 30 
Амортизація виробничого обладнання 10 
Витрати на опалення та освітлення приміщення 16 

Підприємство не має початкових запасів. За місяць виготовлено 800 

одиниць. На кінець місяця незавершених одиниць не було. Реалізовано 600 

одиниць за ціною 900грн. за одиницю. 2/3 приміщення використовується 

для виробництва решта - як приміщення офісу. 3/4 витрат на опалення та 

освітлення приміщення припадає на виробничі приміщення. 

Необхідно визначити:  

 собівартість вироблених одиниць за січень; 

 собівартість одиниці продукції у залишку на кінець звітного 

періоду. 

Методичні рекомендації та послідовність рішення 

1. Визначаємо загальну виробничу собівартість продукції, при цьому не 

треба враховувати невиробничі витрати (ЗС); 

2. Визначаємо виробничу собівартість одиниці випущеної продукції (Сі): 
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Кв

ЗС
С 1  

     3. Визначаємо кількість одиниць продукції у залишку на кінець місяцю 

(К3): 

К3 = Кв - Кр 

4. Розраховуємо загальну собівартість продукції у залишку: 

ЗС3 = Кв х С - Кр х Ср, де  

Кв - кількість виготовлених одиниць;  

Кр - кількість реалізованих одиниць; 

        Сі - виробнича собівартість одиниці випущеної продукції, грн.;  

        Ср - собівартість реалізації одиниці продукції, грн.  

   5. Визначаємо собівартість одиниці продукції у залишку на кінець звітного 

періоду:  

 ,
Кз

ЗСз
C 

 
Задача № 4 

     Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від 

її вартості за обліковою ціною на початок місяця склала 80 грн. Вартість 

залишку продукції на початок місяця за обліковими цінами — 1300 грн., за 

фактичною собівартістю - 1220. У звітному місяці на склад надійшла готова 

продукція за обліковою ціною на суму 20,9 тис. грн., фактична виробнича 

собівартість її склала 19,8 тис. грн., сума відхилень за місяць — 1100 грн. 

Відвантажено готової продукції у звітному місяці за обліковою ціною 18000 

грн. Необхідно визначити оцінку відвантаженої готової продукції за 

фактичною собівартістю, залишка готової продукції на кінець місяця за 

обліковою ціною і за фактичною собівартістю, відобразити в 

бухгалтерському обліку господарські операції з визначення вартості 

відвантаженої продукції. 

ІV. Виконати домашнє завдання 

Задача № 1 
      Інформація про витрати виробника: 

 заробітна плата – 7000 грн.; 

 відрахування на соціальні заходи – 2460 грн.; 

 брак у виробництві – 1000 грн.; 

 матеріальні витрати – 4000 грн.; 

 зворотні запаси із виробництва – 500 грн. 

      Розрахувати фактичну собівартість виготовленої продукції та 

відобразити її формування на рахунках бухгалтерського обліку. 
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Практична робота № 16 

Тема. Облік  доходів від реалізації готової продукції 

Мета:  

 уяснити основні поняття теми; 

 засвоїти методику визначення фінансового результату від основного 

виду діяльності,  

 складати бухгалтерську інтерпретацію процесу реалізації готової 

продукції. 

 засвоїти поняття доходу від основного виду діяльності та іншого 

пераційного доходу  

 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 доходів від реалізації  за варіантами: 
 І варіант – рахунок 70; 
ІІ варіант – рахунок  71; 
ІІІ варіант – рахунок 72; 
ІV варіант – рахунок 73; 
V варіант – рахунок 74; 
VІ варіант – рахунок 75; 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в 

практичній роботі №1.  

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економічних вигод у 

вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, внаслідок чого 

збільшується власний капітал підприємства (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків за- 

сновників). 

Дохід визнається в разі додержання таких умов: 

 при збільшенні активу або погашенні зобов’язань, які приводять до збільшення 

власного капіталу підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

засновників підприємства); 

 оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий 

результат від реалізації, а також інші операційні доходи і витрати. 
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Для обліку операцій, пов’язаних з реалізацією, використовуються рахунки: 

70 «Доходи від реалізації» 

90 «Собівартість реалізації». 

Для обліку операцій з реалізації готової продукції використовуються такі 

субрахунки: 

701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції». 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в 

разі наявності всіх наведених нижче умов: 

1. Покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

продукцію (товар, інший актив); 

2. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою 

продукцією (товарами, іншими активами); 

3. Сума доходу може бути достовірно визначена; 

4. Є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних 

вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно 

визначені. 

Бухгалтерські записи відображення операцій з реалізації готової продукції: 

№ 

оп. 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Відображено виручку від реалізації 

готової продукції: 

36 «Розрахунки з 

покупцями і 

замовниками» 

 

701 «Дохід від реалізації 

готової продукції». 

2 
Відображено нарахування ПДВ: 

701 «Дохід від 

реалізації готової 

продукції». 

641 «Розрахунки за 

податками» 

 

3 
Відображення ПДВ у разі отримання 

попередньої оплати: 

643 «Податкові 

зобов’язання» 
641 «Розрахунки 

за податками 

4 Відображення ПДВ у разі 

відвантаження попередньо 

оплаченої продукції 

701 «Дохід від 

реалізації готової 

продукції». 

643 «Податкові 

зобов’язання» 

5 Списання виробничої собівартості 

готової продукції (за обліковими 

цінами): 

 

901 «Собівартість 

реалізованої готової 

продукції» 

26 «Готова 

продукція». 

6 В кінці звітного періоду сальдо 

рахунків 70 і 90 списується на 

субрахунок 791 «Результат 

основної діяльності» записами: 

 

Д-т 701 «Дохід від 

реалізації» 

791 «Результат 

основної діяльності» 

 

791 «Результат 

основної діяльності» 

 

901 «Собівартість 

реалізованої готової 

продукції» 
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Для відображення всіх інших доходів від основної діяльності (крім доходів від 

реалізації) використовуються такі рахунки: 

Рахунки 71 «Іншій операційний дохід» та 94 «Інші витрати операційної 

діяльності». 

Інший операційний дохід включає: 

— дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій); 

— дохід від реалізації основних засобів і нематеріальних активів; 

— дохід від реалізації іноземної валюти; 

— дохід від операційної оренди активів; 

— дохід від операційної курсової різниці; 

— отримані економічні санкції (пені, штрафи, неустойки); 

— відшкодування раніше списаних активів; 

— дохід від списання кредиторської заборгованості; 

— субсидії, фінансова допомога (гранти, цільове фінансування, — крім 

фінансування капітальних інвестицій); 

— інші доходи від операційної діяльності. 

У кінці звітного періоду (місяця, року) сальдо рахунків 71 і 94 списуються на 

субрахунок 791 «Результат основної діяльності». 

Бухгалтерські записи за відображення операцій, пов’язаних із одержанням 

доходів від іншої операційної діяльності, відображаються наступними проводками: 

№ 

оп. 

Зміст господарської 

операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Відображено виручку від 

реалізації оборотних 

активів: 

36 «Розрахунки з 

покупцями і замовниками» 

 

712 «Дохід від 

реалізації інших 

оборотних активів». 

 

2 
Відображено нарахування 

ПДВ: 

712 «Дохід від реалізації 

інших оборотних активів». 

641 «Розрахунки за 

податками» 

 

3 
 Списано реалізовані 

оборотні активи: 

943«Собівартість 

реалізованих виробничих 

запасів» 

рахункив запасів (20, 22 

та інші). 

 

4 Списано реалізовану 

іноземну валюту: 

 

942 «Собівартість 

реалізованої іноземної 

валюти» 

312 «Поточні 

рахунки в іноземній 

валюті» або 314 «Інші 

рахунки в банку в 

іноземній валюті»  

5 Відображено реалізацію 

іноземної валюти 

36 «Розрахунки з 

покупцями і замовниками»  

711 «Дохід від реалізації 

іноземної валюти» 

6 Одержано дохід від 

операційної оренди 

37 «Розрахунки з іншими 

дебіторами» 

 

713 «Дохід від 

операційної оренди 

активів». 
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7 Одержано дохід від 

операційних курсових 

різниць: 

362 «Розрахунки з іноземними 

покупцями»,  

612«Поточна заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями в іноземній 

валюті» 

714 «Дохід від 

операційної курсової 

різниці». 

8 
Одержані економічні 

санкції (штрафи, пені, 

неустойки): 

31 «Рахунки в банках»,  

36 «Розрахунки з 

покупцями та 

замовниками»,  

37 «Розрахунки з іншими 

дебіторами» 

715 «Одержані штраф, 

пені, неустойки». 

9 
Списано кредиторську 

заборгованість по 

закінченні строку 

позовної давності 

63 «Розрахунки з 

постачальниками та 

відрядниками», 68 

«Розрахунки за іншими 

операціями»: 

717 «Дохід від 

списання 

кредиторської 

заборгованості». 

10 
Одержання коштів 

цільового фінансування 

48 «Цільове 

фінансування та цільові 

надходження» 

 

718 «Одержані гранти 

та субсидії». 

11 
Віднесення іншого 

операційного доходу на 

фінансові результати 

71 «Інший операційний 

дохід» 

791 «Результат 

основної діяльності» 

Задача № 1 
На поточний рахунок виробничого підприємства 5 січня 2011 р. від 

покупців надійшов авансовий платіж на суму 6000 грн., у тому числі з ПДВ. 
Продукцію власного виробництва відвантажено 15 лютого 2011р. 
Собівартість реалізованої продукції 3500 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 Отримано аванс від покупців 311 681 6000,00 

2 Нараховано податкове 
зобов'язання з ПДВ (6000/6) 

643 641 1000,00 

3 Відвантажено продукцію 
покупцям 

361 701 6000,00 
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4 Списано раніше нараховане 
зобов'язання з ПДВ 

701 643 1000,00 

5 Списано собівартість реалізованої 

продукції 

901 26 3500,00 

6 Здійснено розрахунок з 
покупцями за отриманими 
авансами 

681 361 6000,00 

Задача № 2 

 Виробниче підприємство відвантажило покупцям 12 січня 2011 р. 
продукцію власного виробництва на суму 12000 грн, у тому числі з ПДВ за 
собівартістю 7500 грн. Оплату отримано 4 лютого 2011 р. 

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 Відвантажено продукцію 
покупцям 

361 701 12000,00 

2 Нараховано податкове 
зобов'язання з ПДВ (12000/6) 

701 641 2000,00 

3 Списано собівартість реалізованої 

продукції 

901 26 7500,00 

4 Отримано оплату за товари від 
покупців  

311 361 12000,00 

Задача № 3 

 Відобразити  на  рахунках бухгалтерського обліку наступні операції та 

визначити фінансовий результат: 

1) підприємство реалізує готову продукцію покупцям. Дохід від 

реалізації складає 3000 грн. без ПДВ; 

2) собівартість реалізованої продукції – 2600 грн.; 

3) фінансовий результат від  реалізації готової продукції - ?  

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 Відвантажено продукцію 
покупцям 

361 701 3000,00 

2 Списано собівартість реалізованої 901 26 2600,00 
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продукції 

3 Відображені доходи і витрати на 
фінансовий результат  

791 

701 

901 

791 

2600,00 

3000,00 

Фінансовий результат від  реалізації готової продукції – прибуток у сумі 400 

грн. ( 3000 – 2600)  

Задача № 4 

Скласти    бухгалтерські    записи  та   визначити  валовий    прибуток 

(збиток), якщо собівартість реалізованих товарів 300 грн., дохід від 

реалізації товарів – 450 грн. (у т.ч.  ПДВ). 

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 Відвантажено продукцію 
покупцям 

361 701 450,00 

2 Нараховано податкове 
зобов'язання з ПДВ (450/6) 

701 641 75,00 

3 Списано собівартість реалізованої 

продукції 

901 26 300,00 

4 Відображені доходи і витрати на 
фінансовий результат  

791 

701 

901 

791 

300,00 

375,00 
(450 – 75) 

Валовий прибуток складає 75 грн. (450 – 75 – 300). 

Задача № 5 
На  підприємстві  наведеного  переліку статей здійснити бухгалтерські 

записи і визначити суму операційних витрат звітного періоду:  

 адміністративні витрати – 3000 грн.; 

 витрати на збут – 2500 грн.; 

 витрати від стихійного лиха – 5000 грн.; 

 відсотки за кредит – 1500 грн.; 

 собівартість реалізації – 2000 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 Списуються на фінансовий 
результат адміністративні 

791 92 3000,00 
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витрати 

2 Списуються на фінансовий 
результат витрати на збут 

791 93 2500,00 

3 Списуються на фінансовий 
результат витрати від стихійного 
лиха  

794 991 5000,00 

4 Списано собівартість реалізованої 

продукції 

901 26 2000,00 

5 відсотки за кредит Списуються 
на фінансовий результат витрати 
від стихійного лиха  

792 951 1500,00 

Сума операційних витрат звітного періоду складає 5500 грн. (3000 + +2500). 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

Задача № 1 
   Підприємство відвантажило продукцію в кількості 2,1 тис. штук. 

Калькуляція витрат на виробництво одиниці продукції наведена в таблиці. 

Елементи витрат Сума, грн. 

Матеріальні витрати   2,5 

Витрати на оплату праці   10 

Витрати на соціальне страхування   5 

Амортизація 5 

Інші операційні витрати 7,5 

РАЗОМ ? 

    Розрахуйте вартість продукції, що відвантажена.  

    Необхідно відобразити господарські операції з реалізації продукції на 

рахунках бухгалтерського обліку та визначити фінасовий результат від 

реалізації готової продукції , якщо адміністративні витрати  - 17% від 

вартості продукції, витрати на збут -  15%, рентабельність -  10%, ПДВ - 20% 

Пояснення: Розв’язок слід представити у вигляді таблиці  
№ 

п/п 

Статті калькуляції Сума, грн.. 

на одиницю 

продукції 

валовий 

виторг 

1 Матеріальні витрати   2,5 ? 

2 Витрати на оплату праці   10 ? 

3 Витрати на соціальне страхування   5 ? 

4 Амортизація 5 ? 

5 Інші операційні витрати 7,5 ? 

6 Виробнича собівартість продукції ? ? 

7 Адміністративні витрати  ( стр. 6 х 17%) ? ? 

8 Витрати на збут( стр. 6 х 15%) ? ? 

9 Собівартість реалізації продукції ? ? 
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(стр. 6 + стр.7 + стр.8) 

10 Прибуток ( стр.9 х 10%) ? ? 

11 Оптова ціна ( стр. 9 + стр. 10) ? ? 

12 ПДВ ( стр. 11 х 20%) ? ? 

13 Відпускна ціна (стр. 11 + стр.12) ? ? 

Задача № 2 
Підприємством на умовах передплати були реалізовані: 

- товари за 21 тис. грн., у тому числі ПДВ; 

- продукція власного виробництва за 15 тис. грн.,у тому числі ПДВ. 

Собівартість склала: 

- товарів – 12 тис. грн. 

- продукції – 9 тис. грн. 

Необхідно відобразити операції в обліку, відобразити фінансовий 

результат. 

Задача № 3 
      Підприємство реалізувало покупцеві готову продукцію на умовах 

передплати на суму 1,2 тис. грн. (з ПДВ ), виробнича собівартість якої 

становить 800 грн. 

      Необхідно відобразити господарські операції з обліку реалізації на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Задача № 4 
     Підприємство реалізувало раніше придбані для виробництва готової 

продукції матеріали як надлишок (у зв’язку зі скороченням виробництва) на 

суму 240 грн. Первісна вартість цих матеріалів становить 190 грн. 

      Необхідно відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 
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Практична робота № 17 

Тема. Облік  фінансових результатів 

Мета:  

 уяснити основні поняття теми; 

 вміти визначати прибуток від господарської діяльності,  

 розрізняти балансовий прибуток та валовий прибуток для цілей 

оподаткування,  

 засвоїти поняття валових доходів та валових витрат,  

 опрацювати методику визначення балансового прибутку та 

валового прибутку. 

 складати бухгалтерську інтерпретацію процесу реалізації готової 

продукції. 

 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 доходів від реалізації  за варіантами: 
 І варіант – рахунок 95; 
ІІ варіант – рахунок  96; 
ІІІ варіант – рахунок 97; 
ІV варіант – рахунок 98; 
V варіант – рахунок 99; 
VІ варіант – рахунок 79; 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в практичній 

роботі №1.  

ІІ. Дати відповіді на запитання 

1. Які види господарської діяльності може здійснювати підприємство? 
2. Як класифікують в бухгалтерському обліку витрати підприємства? 

3. З яких витрат складається виробнича собівартість виробництва, 

на яких рахунках вони обліковуються? 

4. Як обліковують прямі витрати? 

5. Як обліковують загальновиробничі витрати? 

6. Як обліковують адміністративні витрати? 

7. Як обліковують витрати на збут? 

8. Як відображають в обліку брак у виробництві? 

9. З чого складаються оцінка і облік незавершеного виробництва? 



32 

 

10. Як організується облік витрат на виробництві? 

11. Які критерії визнання доходів згідно з П(С)БО-15? 

12. Які види діяльності може здійснювати підприємство згідно з 

класифікацією П(С)БО-3? 

13. Як у бухгалтерському обліку відображають доходи від реалізації 

продукції, робіт, послуг, товарів? 

14. Як здійснюють бухгалтерський облік фінансових результатів? 

15. Як проводять облік інших операційних доходів? 

16. Як здійснюють бухгалтерський облік доходів від надзвичайних 

подій? 

17. Як проводять бухгалтерський облік нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків)? 

ІІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
У кінці періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки витрат) закриваються 

через списання їх сальдо на рахунок 79 «Фінансові результати». Інструкція до 

нового Плану рахунків дозволяє закривати рахунки доходів та витрат щомісяця або 

по закінчені звітного року. 

Схематично взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат має наступний 

вигляд: 

 

Баланс 79 «Фінансові результати»

9 клас

7 клас

 
Рис. 1. Взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат 

Рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності» застосовуються для обліку 

доходів наступним чином: 

За кредитом рахунків 7 класу — валовий дохід. 

За дебетом рахунків 7 класу (крім рахунка 76 «Страхові платежі»): 

 ПДВ; 

 акцизний збір; 

 інші непрямі платежі, включені до ціни продажу. 

Після чого на фінансовий результат діяльності підприємства відноситься сума 

чистого доходу. 

СПІВВІДНОШЕННЯ РАХУНКІВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 

№ Найменування рахунків 
витрат 

№ Найменування рахунків 
доходів 

90 Собівартість реалізації 70 Доходи від реалізації 

91 Загальновиробничі витрати   

92 Адміністративні витрати 

93 Витрати на збут 

94 Інші витрати операційної ді- 
яльності 

71 Інший операційний дохід 
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95 Фінансові витрати 73 Інші фінансові доходи 

96 Втрати від участі в капіталі 72 Дохід від участі в капіталі 

97 Інші витрати 74 Інші доходи 

98 Податок на прибуток   

99 Надзвичайні витрати 75 Надзвичайні доходи 

  76 Страхові платежі 

  79 Фінансові результати 

Фінансові результати відображаються за кожним видом діяльності: 

1) Якщо на рах.79 К-т > Д-т, то різниця це прибуток і відображається він: 

                                     Д-т 79 К-т 441 

2)Якщо на 79 рах Д-т >. К-т , то різниця - це збиток і відображається він: 

                                      Д-т 442 К-т 79 

Методика розрахунку балансового прибутку:  

        1) Дохід від реалізації. 

2)  ПДВ, акцизний збір та інші відрахування. 

3)  Виробнича собівартість реалізованої продукції. 

4)  Валовий прибуток(1 -2 -3 )  

5)  Інші операційні доходи. 

6)  Адміністративні витрати. 

7)  Витрати на збут. 

8)  Інші операційні витрати. 

9)  Фінансовий результат від операційної діяльності (4+5-6-7-8). 

10) Доход від участі в капіталі. 

11) Інші фінансові доходи. 

12) Інші доходи. 

13) Фінансові втрати. 

14) Втрати від участі в капіталі. 

15) Інші витрати. 

16) Фінансовий результат від звичайної діяльності (9+10+11+12-13-14-15) 

17) Податок на прибуток від звичайної діяльності. 

18) Надзвичайні доходи. 

19) Втрати від надзвичайних ситуацій. 

20) Податок з надзвичайного прибутку. 

21) Чистий прибуток (збиток) (16-17+18-19-20-21) 

 Методика розрахунку оподатковуваного (валового) прибутку: 

1) Валовий доход (без ПДВ та акцизного збору) 

2) Валові витрати. 

3) Амортизація основних фондів і нематеріальних активів. 

4) Прибуток до оподаткування (1 -2-3), 

 

 

 

 1. Умовний приклад відображення фінансового результату 
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№ 

п/п  

 

 

Усі рахунки класу 7 повинні закритися у 

поточному місяці  

 

 

Кореспонденція Сума, 

грн.. 

(умовно) 

 

Д-т К-т 

1  Списується с/в реалізованої продукції  791 901 2000 

2  Списується с/в реалізованих товарів  791 902 2500 

3  Віднесено суму адміністративних витрат  791 92 500 

4  Списання витрат, пов'язаних зі збитком  791 93 200 

5  Списуються втрати і витрати від 

звичайної діяльності  

793 97 100 

6  Списуються   витрати   і   втрати   від   

надзвичайної діяльності  

794 99 1000 

7  Списуються інші операційні витрати  791 94 100 

8  Списання фінансових витрат  792 95 100 

9  Списання втрат від участі в капіталі  792 96 150 

10  Списані витрати з нарахування податку на 

прибуток  

791 981 50 

11  Відображається дохід від реалізації 

готової продукції  

701 791 4000 

12  Відображається дохід від реалізації 

товарів  

702 791 3000 

13  Відображається дохід від реалізації робіт 

та послуг  

703 791 1000 

14  Відображається інший операційний дохід  71 791 100 

15  Відображається дохід від участі в капіталі  72 792 150 

16  Відображається дохід від фінансових 

операцій  

73 792 200 

17  Відображаються інші доходи звичайної 

діяльності  

74 793 150 

18  Відображаються доходи від надзвичайних 

подій  

75 794 500 

19  А) Відображаються страхові платежі 

(дохід страхових організацій)  

Б) Виплата страхових сум  

76 

703 

791 

703 

791 

978 

 

1000 

1500 

20  Відображається фінансовий результат від 

основної діяльності  

791 441 2250 
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21  Відображається фінансовий результат від 

фінансової операції  

792 441 100 

22  Відображається   фінансовий   результат   

від   іншої звичайної діяльності  

793 441 50 

23  Відображається       фінансовий       

результат      від надзвичайних подій  

442 794 500 

2.. Порядок визначення фінансового результату від основної діяльності 

               Дебет     791 « Результат основної діяльності»      Кредит 

1) 2000,00    

2) 2500,00 

3) 500,00 

4) 200,00 

7) 100,00 

10) 50,00 

19б) 1500,00 

11) 4000,00 

12) 3000,00 

13) 1000,00 

14) 100,00 

19а) 1000,00 

Оборот І по дебету 

     6850,00 

Оборот І  по кредиту 

   9100,00 

20) 2250,00  

Оборот ІІ по дебету 

        9100,00 

Оборот ІІ по кредиту 

        9100,00 

Сальдо  -  Сальдо  -  

 

3. Порядок визначення фінансового результату від фінансових операцій 

                            

               Дебет     792 « Результат від фінансових операцій »      Кредит 

8) 100,00    

9) 150,00 

15) 150,00 

16) 200,00 

Оборот І по дебету 

     250,00 

Оборот І  по кредиту 

   350,00 

21) 100,00  

Оборот ІІ по дебету 

        350,00 

Оборот ІІ по кредиту 

                350,00 

Сальдо  -  Сальдо  -  

 

4. Порядок визначення фінансового результату іншої звичайної діяльності 
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         Дебет     793 « Результат від іншої звичайної діяльності »      Кредит 

5) 100,00    17) 150,00 

Оборот І по дебету 

     100,00 

Оборот І  по кредиту 

   150,00 

22) 50,00  

Оборот ІІ по дебету 

        150,00 

Оборот ІІ по кредиту 

                150,00 

Сальдо  -  Сальдо  -  

 

5. Порядок визначення фінансового результату від надзвичайних подій 

             

                 Дебет     794 « Результат від надзвичайних подій»      Кредит 

6) 1000,00    18) 500,00 

Оборот І по дебету 

     1000,00 

Оборот І  по кредиту 

   500,00 

 23) 500,00 

Оборот ІІ по дебету 

        1000,00 

Оборот ІІ по кредиту 

                1000,00 

Сальдо  -  Сальдо  -  

 

6. Порядок визначення нерозподілених прибутків ( непокритих збитків) 

                   

              Дебет        441 « Нерозподілений прибуток»                  Кредит 

23) 500,00    20) 2250,00 

21) 100,00 

22) 50,00 

Оборот  по дебету 

     500,00 

Оборот   по кредиту 

   2400,00 

Сальдо  -  Сальдо   1900,00  

 

   Кредитове сальдо на рахунку 44 означає нерозподілений ( чистий) прибуток у 

сумі   1900 грн. 

7. Визначимо валовий прибуток: 

ВП(3) = ЧД-СР   ,де 

ЧД - чистий прибуток; 

СР - собівартість реалізованої продукції, товарів, послуг. 
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ЧД = 4000 + 3000 + 1000 + 1000 = 9000 грн. 

СР = 2000 + 2500 + 1500 =3000 грн. 

ВП = 9000 - 6000 = 3000 грн. 

8. Визначимо прибуток від операційної діяльності: 

(З)Под = ВП(3) + ОД - (АВ + ВЗ + ЮВ) 

ОД - операційні доходи  -  100грн.  

АВ - адміністративні витрати -  500грн. 

 ВЗ - витрати на збут   -     200грн. 

 Іов - інші операційні витрати -   100грн. 

Под = 3000 + 100 - (500 + 200 + 100) = 2300 грн. 

9. Визначимо прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 

Пзд = Под + ДК + ФД - ФВ - ВК + ІД- ЇВ , де 

ДК - дохід від участі в капіталі – 150 грн. 

ВК - витрати від участі в капіталі -  150 грн. 

ФД - фінансовий дохід – 200 грн. 

ФВ - фінансові витрати – 100 грн. 

ІД, ЇВ - інші доходи, витрати – 150 грн. 

Пзд = 2300 + 150 + 200 - 150 - 100 + 150 - 100 = 2450грн. 

10. Визначимо прибуток від звичайної діяльності: 

П = Пзд - ПНП , де 

ПНП - податок на прибуток – 50 грн. 

П = 2450 – 50 = 2400грн. 

ПНП взято умовно без розрахунку 

11. Визначимо чистий прибуток 

ЧП = П + ДН - ВН       , де 

ДН - дохід від надзвичайної діяльності   -     500грн. 

ВН - витрати від надзвичайної діяльності -   1000 грн. 

ЧП = 2400 + 500 - 1000 = 1900грн. 

ІV. Розв’язати самостійно задачі 

Визначити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний 

період та скласти бухгалтерські записи  на підставі. Розв’язок представити у 

вигляді журналу господарських операцій. 

Дані для виконання. 
№ 

з/п 

Зміст операції Сума, тис. грн.. 

І вар ІІ вар ІІІ вар ІVвар V вар VІ вар 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реалізовані товари на суму  

собівартість яких 500000 

грн. 

36 24 72 112 56 32 

2 Реалізовані: 

а) матеріали  

 - собівартість  

-  ціна реалізації без ПДВ 

13 

22 

3 

4 

5 

6 

11 

12 

12 

14 

1 

2 
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б) основні засоби  

  - первісна вартість, 

  -  знос  

  -   ціна реалізації без ПДВ 

 

 

10 

6 

5 

 

 

3 

1 

5 

 

 

11 

2 

7 

 

 

35 

33 

12 

 

 

13 

13 

10 

 

 

7 

1 

5 

3 Надані   авто   послуги    

- собівартість  

-  ціна реалізації  без ПДВ 

 

12 

13 

 

11 

14 

 

3 

5 

 

6 

7 

 

5 

6 

 

 

3 

2 

4 Виявлені прибутки 

минулих років  (помилка у 

розрахунку амортизації) 

1 2 3 1 2 1 

5 Виявлено при проведенні 

інвентаризації: 

а) нестача понад межі 

природних втрат запасів 

(палива)  

б) часткова втрата 

вартості товарів  

 

 

 

 

0,5 

 

0,2 

 

 

 

 

0,3 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

0,4 

 

 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

- 

6 Отримані   повідомлення  

про   нарахування   

дивідендів   від   

фінансових інвестицій 

 

- 

 

2 

 

10 

 

12 

 

 

4 

 

7 

 

7 Нарахована матеріальна 

допомога управлінському 

персоналу  

1 1 - 2 3 6 

8 Нараховано та сплачено за 

участь у семінарі  

0,5 0,3 0,7 - - - 

9 Нараховані штрафи та пені 

за несвоєчасну сплату 

Пенсійному фонду  

- - 0,1 0,3 0,4 0,2 

10 Нараховані банком: 

а)плата за обслуговування  

б)відсоток за кредит  

 

0,1 

1 

 

0,3 

- 

 

0,2 

2 

 

0,4 

0,5 

 

0,2 

- 

 

0.1 

0,8 

11 Повернений товар від 

покупців  

- на суму без ПДВ  

- собівартість  

 

 

1 

0,5 

 

 

 

 

2 

1,8 

 

 

3 

2,2 

 

 

- 

- 

 

 

1 

0,7 

 

 

2,5 

2,2 

12 Нарахований податок на 

прибуток згідно з даними 

податкового обліку  

(ставка 30%) 

1,2 2,9 3,3 5,0 3,9 2,5 
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V. Виконати домашнє завдання 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські 

операції і визначити фінансовий результат діяльності підприємства за 

березень 2000 року на основі господарських операцій: 

а) балансовий прибуток; 

б) прибуток для цілей оподаткування. 

№ 

з/п 

 

 

Зміст операції 

 

 

Сума

, грн. 

 

 

Бухгалтерський 

запис 

Доходи

, грн. 

 

 

Витрати, 

грн. 

 

 

Дебет Кредит 

1 Сплачені    внески    до    
статутного    капіталу 
засновниками 

7400     

2 Одержаний кредит банку 20000     

3 Одержані від постачальника 

товари ,  

у т.ч. ПДВ 

Транспортні витрати пдв 

у т.ч. ПДВ 

 

 

12000 

2000 

400 

80 

    

4 Одержані основні засоби: 

а) від постачальника 

 у т.ч. ПДВ 

б) безкоштовно від інших 

організацій 

 

2400 

400 

3000 

    

5 Проведені розрахунки з 

постачальниками 

2400     

6 Нарахований знос основних 

засобів 

500     

7 Нараховано орендну плату, 

 крім того ПДВ 

600 

120 

    

8 Нараховано: 

а) зарплату; 

б) внески до Пенсійного фонду; 

в) внески на обов'язкове 

соціальне страхування; 

г) внески на обов'язкове 

соціальне страхування 

на випадок безробіття. 

 

1000 

320  

40  

 

15 

    

9 Реалізовані товари покупцю „А" 
(з урахуванням ПДВ)  

Крім того ПДВ 

18000  

3000 

    

10 Одержаний авансовий платіж від 
покупця „Б" 
у т.ч. ПДВ)  
 

24000 

 4000 
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11 Надані    консультаційні     

послуги    сторонній організації,  

у т.ч. ПДВ  

3600 

 600 

    

12 Визначений фінансовий 

результат 

?     
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Практична робота № 18 

Тема. Облік  власного капіталу  

Мета:  

 уяснити основні поняття теми; 

 навчитись відображати операції по створенню підприємств різних 

форм власності в бухгалтерському обліку; 

  розуміти зміст рахунків, призначених для обліку власного капіталу; 

  закріпити знання про види діяльності підприємств і господарські 

процеси як групу об’єктів обліку;  

 навчитись складати бухгалтерську інтерпретацію процесів створення 

підприємства. 

 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 доходів від реалізації  за варіантами: 
 І варіант – рахунок 40; 
ІІ варіант – рахунок  42; 
ІІІ варіант – рахунок 41; 
ІV варіант – рахунок 43; 
V варіант – рахунок  44; 
VІ варіант – рахунок 45; 
VІІ варіант – рахунок 46; 
VІІІ варіант – рахунок 47; 
ІХ варіант – рахунок 48; 
Х варіант – рахунок 49; 

     Порядок опису (характеристики) бухгалтерського рахунка  див . в практичній 

роботі №1.  

 

ІІ. Опрацювати методичні вказівки та послідовність виконання задач 
Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань (К = А – З). 

Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності, 

та одним із найістотніших показників, оскільки виконує функції: 

 довгострокового фінансування, 

 відповідальності і захисту прав кредиторів, 
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 кредитоспроможності, 

 самостійності, 

 розподілу доходів і активів. 

Власний капітал утворюється двома шляхами: 

1) внесенням власниками підприємства; 

2) накопичуванням суми доходу, що залишається на підприємстві 

 З переходом на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку у 

відповідному стандарті 2 «Баланс» визначено, що власний капітал включає такі 

основні складові: 

— статутний капітал; 

— пайовий капітал; 

— додатковий вкладений капітал; 

— інший додатковий капітал; 

— резервний капітал; 

— нерозподілений прибуток (непокриті збитки). 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 

Вилучені акції у акціонерів 451 31 

Повторно випущені у оборот раніше викуплені акції 31 451,422 

Анульовані акції 40 451 

Відображена сума оголошеного статутного капіталу 46 40 

Відображене надходження коштів від розміщення акцій  311 46 

Відображений емісійний доход 311 421 

Нарахування дивідендів акціонерам 443 671 

Списання нарахованих дивідендів  за рахунок 

нерозподіленого прибутку 

441 443 

Нарахування премії по випущених  облігаціях 443 522 

Прибуток, що направлений н створення резервного 

капіталу  

443 43 

Використання  коштів резервного капіталу на покриття 

збитків звітного року 

43 442 

Відображення збитків отриманих від господарської 

діяльності  

442 79 

Відображення прибутку, який отримано від господарської 

діяльності  

79 441 

Використання коштів резервного капіталу на покриття 

збитків звітного періоду 

43 442 

Використання коштів резервного капіталу на дивіденди по 

привілейованих  акціях 

43 40 

Акція є одиницею власності в акціонерному товаристві. Закон України "Про 

цінні папери і фондову біржу" визначає акцію як цінний папір без встановленого 

строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного 

товариства, підтверджує членство та регламентує право на участь в управлінні 



43 

 

ними, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді 

дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного 

товариства. 
Випуск акцій супроводжується його реєстрацією в Державній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. Бланки акцій обліковують на позабалансовому 

рахунку 08 "Бланки суворого обліку". 
Засновники мають бути держателями акцій на суму не менш як 25 відсотків 

статутного капіталу на строк не менше від двох років. 
До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні 

внести з урахуванням попереднього внеску не менш як ЗО відсотків номінальної 

вартості акцій, що підтверджується тимчасовими свідоцтвами, останні 70 відсотків 

заборгованості погашаються до кінця року. 
Акції оплачуються грошовими коштами в національній чи іноземній валюті або 

передаванням майна. 

Задача № 1 

17.05.2010 р. засновниками отримано свідоцтво про державну реєстрацію 
відкритого акціонерного товариства "Світанок. Було прийнято рішення про 
випуск 200 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн 
кожна. З 01.06.2010 р. оголошено відкриту підписку на акції. У червні 2010 

р. в оплату підписки на акції надійшли активи на суму 88 000 грн, у тому 
числі: 

1. Основні засоби – 45000 грн.;  
2. Об'єкти незавершеного будівництва – 8000 грн.; 
3. Нематеріальні активи – 3000 грн.; 
4. Виробничі запаси – 12500 грн.; 
5. Грошові кошти в національній валюті  

            у тому числі: 
в касу – 500 грн.; 
на поточний рахунок – 19000 грн. 

Здійснити розрахунки і бухгалтерські записи, розрахувати суму 
статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Світанок та  
визначити розмір неоплаченого капіталу   

Розв’язок: 

1. Сума статутного капіталу = 200000 х 0,5 грн. = 100000 грн. 

2.Як бачимо, на 1 липня частина статутного капіталу залишається 

несплаченою (100 000 - 88 000 = 12 000 грн), оскільки при первинному 

розміщенні акцій особи, що підписалися на них, можуть сплачувати 

заборгованість частинами впродовж року 

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 Відображена сума статуного капіталу 46 40 100000,00 

2  Відображено надходження активів в 
оплату підписки на акції: 

 Основними засобами; 
 Капітальними інвестиціями; 
 Нематеріальними активами; 
 Виробничими запасами; 
 Готівкою 
 Грошовими коштами на 

розрахунковий рахунок 

 

 

152 

151 

12 

20 

30 

31 

 

 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

 

 

45000,00 

8000,00 

3000,00 

12500,00 

500,00 

19000,00 

Задача № 2 

    Акціонерним  товариством  оголошений  статутний  фонд у розмірі 

350000 грн.  Емітовано  акції  в кількості 100 штук номінальною вартістю 

3500  грн.  кожна.  Частина акцій (20 штук) була розміщена по вартості 4000 

грн. кожна.  

    Здійснити розрахунки і 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 Відображена сума оголошеного 

статуного капіталу 

46 40 350000,00 

2 Відображене надходження коштів 

від розміщення акцій 

311 46 350000,00 

 Відображений емісійний доход, що 

виник у результаті  розміщення 20 

акцій за ціною 4000грн. Кожна 

(20шт. х 4000 – 20шт. х 3500 грн.) 

311 421 10000 

Задача № 3 

На  підприємстві  наведеної  інформації  про  розміщення  акцій визна-

чити розмір емісійного доходу та проводку, за якою відобразиться емісійний 

дохід підприємства, якщо:  

 номінальна вартість випущених акцій – 250000 грн.; 

 продажна вартість реалізованих акцій – 300000 грн. 

Здійснити розрахунки і бухгалтерські записи. 

Розв’язок: 

Журнал реєстрації господарських операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Бухгалтерська 

кореспонденція 

Сума, грн. 

Д-т К-т 
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1 2 3 4 5 

1 Відображена розмір емісійного 

доходу (300000 – 250000)  

46 421 50000,00 

Задача № 4 

 Підприємство    оголосило    статутний   капітал  у   сумі  1  млн.  грн. 

Засновниками було внесено: 

 грошовими коштами – 500000 грн.; 

 робочим обладнанням – 100000 грн.; 

 акціями іншого підприємства – 50000 грн. 

Здійснити бухгалтерські записи та визначити суму неоплаченого 

капіталу. 

Розв’язок: 

1. Сума неоплаченого капіталу складає 350000 грн. 

(1000000 – (500000 + 100000 + 50000)) 

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 статуного капіталу 46 40 1000000,00 

2  Відображено надходження активів в 
оплату підписки на акції: 

 Основними засобами; 
 Фінансовими інвестиціями; 
 Грошовими коштами на 

розрахунковий рахунок 

 

 

152 

14 

31 

 

 

46 

46 

46 

 

 

 

100000,00 

50000,00 

500000,00 

 

Задача № 5 

Загальними зборами учасників ТОВ 20 жовтня 2011 р. прийнято рішення 

про виплату дивідендів за результатами роботи за 9 місяців. Сума чистого 

прибутку на 30 вересня 2011р. склала 131,6 тис. грн. Дивіденди оголошені 

резидентом у розмірі 47% від прибутку підприємства 

Необхідно: відобразити наведені господарські операції в бухгалтерському 

обліку. 

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 Нарахування дивідендів акціонерам 

(131600 х 47% = 61852 грн.) 

443 671 61852,00 
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2 Списання нарахованих дивідендів  

за рахунок нерозподіленого 

прибутку 

441 443 61852,00 

Задача №6 

Підприємство викупило 1500 власних акцій за загальну суму 

36 тис. грн. Номінальна вартість однієї акції – 20 грн. Анульовано 600 акцій, 

продано 400 акцій - за номіналом, 500 акцій – по 18 грн. 

 Необхідно  відобразити в обліку операції з викупу акцій. 

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 Викуплено акції в акціонерів  за 

ціною( 36000 / 1500 = 24 грн.), яка 

вища за їх номінальну вартість 

451 31 36000,00 

2 Анульовані акції, що раніше були 

викуплені: 

 на суму номінальної 

вартості (600 х 20 грн.) 

 на суму, що перевищує 

номінальну вартість ( 600 х 

(24 – 20)) 

 

 

40 

 

421 

 

 

451 

 

451 

 

 

12000,00 

 

2400,00 

3 Продано раніше викуплені  акції: 

- за номінальною вартістю (400 х 

20 грн.) 

- за продажною вартістю нижче 

номінальної 

 

 

31 

 

31 

 

443 

 

 

451 

 

451 

 

451 

 

8000,00 

 

9000,00 
(500 х 18) 

1000,00 
(500 х ( 18 – 20)) 

ІІІ. Розв’язати самостійно задачі 

Задача № 1 

До статутного капіталу створеної фірми зроблено внесок у вигляді: 

- запасів справедливою вартістю 2,5 тис. грн; 

- основних засобів справедливою вартістю 35 тис. грн.; 

- безготівкових грошових коштів у розмірі 4 тис. грн. 

Необхідно: відобразити наведені операції в бухгалтерському обліку 

фірми. 

Задача № 2 

До статутного капіталу засновником — юридичною особою — 
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зроблений внесок у вигляді активів за справедливою вартістю без ПДВ: 

 сировини — 5 тис. грн.,  

 основних засобів — 45 тис. грн.  

 довгострокових фінансових інвестицій – 5,5 тис. грн. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку 

господарські операції з формування статутного капіталу. 

 Задача № 3 

Загальними зборами учасників ТОВ 30 грудня 2010 р. прийнято рішення 

про виплату дивідендів за результатами роботи за рік. Сума чистого 

прибутку на 30 грудня 2010р. склала 467 тис. грн. Дивіденди оголошені 

резидентом у розмірі 35% від прибутку підприємства 

Необхідно: відобразити наведені господарські операції в бухгалтерському 

обліку. 

Задача № 4 

Підприємство викупило 500 власних акцій за загальну суму 

6 тис. грн. Номінальна вартість однієї акції – 10 грн. Анульовано 100 акцій, 

продано 200 акцій - за номіналом, 200 акцій – по 8 грн. 

Необхідно  відобразити в обліку операції з викупу акцій. 

Задача № 5 
З ТОВ виходить учасник, частка якого в статутному капіталі становить 

10%. Розмір зареєстрованого і сплаченого капіталу підприємства – 200 тис. 

грн. Нерозподілений прибуток – 50 тис. грн. Частку учасника, що виходить з 

ТОВ, викуповує інший учасник безготівковими грошовими коштами. 

Необхідно: відобразити в обліку операції з вибуття учасника. 

Задача № 6 
При заснуванні ВАТ здійснено випуск 30 привілейованих 10% акцій 

номіналом по 1 тис. грн. та 1 тис. простих акцій номіналом по 1 тис. грн. 

Реалізовано всі привілейовані акції за номінальною вартістю та 700 простих 

акцій по 1050 грн. за одну. Нерозподілений прибуток ВАТ за звітний рік 

становив 70 тис. грн., за рахунок якого прийняте рішення про нарахування 

дивідендів у розмірі 45 тис. грн. 

Необхідно: відобразити в обліку операції з реалізації акцій та 

нарахування дивідендів. 


