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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 

 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 

предмет та метод 

Господарський облік, його виникнення, та розвиток. Облік як функція 

управління. Види господарського обліку. Сутність та зміст статистичного, опе-

ративного та бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік: сутність та значення. Правове регулювання 

організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. 

Облікова політика підприємства. 

Предмет бухгалтерського обліку, його найважливіші об`єкти. 

Господарські засоби, їх класифікація: за функціональною роллю в процесі 

відтворення; джерелами формування. Господарські процеси  як об`єкти 

бухгалтерського обліку, їх класифікація за стадіями кругообігу. Види 

діяльності – об`єкти бухгалтерського обліку.  

Метод бухгалтерського обліку. Складові частини (елементи) методу 

бухгалтерського обліку: первинне спостереження, документація та 

інвентаризація; рахунки та подвійний запис; вартісний вимір (оцінка та 

калькуляція); підсумкове узагальнення інформації в бухгалтерському балансі та 

звітності. 

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Балансовий метод відображення та узагальнення інформації, його сут-

ність і значення. Поняття про бухгалтерський баланс. 

Бухгалтерський баланс як спосіб узагальненого відображення наявності 

господарських засобів за їх видами та джерелами. Будова та зміст бухгалтер-

ського балансу: активи, власний капітал, зобов`язання. Статті балансу. Рівність 

підсумків балансу. Вступний та заключний баланси. 

Чотири типи відображення господарських операцій та їх вплив на баланс.  
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Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Рахунки бухгалтерського обліку. Будова рахунків: дебет, кредит, обороти 

та залишки (сальдо). Активні та пасивні рахунки, їх структура. Визначення 

сальдо на рахунках. 

Сутність подвійного запису на рахунках. Обґрунтування  подвійного за-

пису, його контрольне значення.   

Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські проводки, їх види. 

Синтетичний та аналітичний облік на рахунках. Поняття про субрахунки. 

Види аналітичних рахунків. Зв`язок показників синтетичного та аналітичного 

обліку, його контрольне значення. 

Оборотна відомість за синтетичними рахунками. Оборотна відомість за 

рахунками аналітичного обліку. Контрольне значення оборотних відомостей.  

Значення класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Обумовленість 

будови рахунків їх призначенням. Класифікація рахунків  бухгалтерського об-

ліку за економічним змістом. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за 

структурою та призначенням. Забалансові рахунки. Характеристика, значення 

та зміст забалансового обліку. 

План рахунків бухгалтерського обліку, його призначення, характеристика 

та зміст.  

 

Тема 4. Оцінювання та калькуляція. Документація та інвентаризація, 

техніка і форми бухгалтерського обліку 

Оцінка і калькуляція як спосіб вартісного вираження об'єктів обліку. 

Документація, її сутність та значення. Матеріальні носії первинної облі-

кової інформації. Роль документів у бухгалтерському обліку, контролі, докуме-

нтальній ревізії, оперативній роботі по організації господарської діяльності. 

Документування господарських операцій. Види бухгалтерських документів, їх 

класифікація. Вимоги до їх змісту та оформлення. Реквізити документів. По-

няття про документообіг, його обумовленість формою організації та автомати-

зації обліку. Безпаперове документування первинних даних. Помилки в рахун-
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кових записах та способи їх виправлення. Стандартизація та уніфікація бухгал-

терських документів. Зберігання документів. 

Інвентаризація. Значення та види інвентаризацій. 

Фори бухгалтерського обліку, їх сутність. Шляхи вдосконалення форм 

бухгалтерського обліку в умовах удосконалення та розвитку ринкових відно-

син. 

 

Змістовий модуль 2 «Облік активів, пасивів та господарських 

процесів» 

 

Тема 5. Облік необоротних активів 

Визнання, класифікація та оцінка необоротних активів. Основні засоби 

підприємства та задачі їх обліку. Визначення основних понять. Класифікація та 

оцінка основних засобів: групування основних засобів за видами, характером 

участі у процесі виробництва, за ступенем використання, галузями, приналеж-

ністю. 

Документальне оформлення руху основних засобів. Облік надходження 

основних засобів. Оприбуткування основних засобів при безоплатному надхо-

дженні, придбанні за плату, будівництві об`єктів, що належать до основних за-

собів на підприємствах. 

Порядок визначення та нарахування сум зносу (амортизації) основних за-

собів та їх облік на підприємствах усіх форм власності. Методи розрахунку 

амортизації. 

Облік вибуття основних засобів на підприємствах. Облік ремонту основ-

них засобів. Особливості обліку при господарському та підрядному способі йо-

го ведення. 

Інвентаризація основних засобів, порядок її проведення. Документація, 

використовувана при інвентаризації. Списання нестач та псування основних за-

собів, виявлених при інвентаризації підприємствами різних форм власності. 

Оприбуткування неврахованих основних засобів, виявлених при інвентаризації.  

Визначення основних понять та методологічні основи формування в бух-
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галтерському обліку інформації про нематеріальні активи згідно П(С)БО 8 

«Нематеріальні активі». Групи нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних 

активів. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів. 

Первинна документація по обліку нематеріальних активів. Нарахування 

амортизаційних відрахувань та облік нематеріальних активів. Кореспонденція 

рахунків по обліку нематеріальних активів. 

Переоцінка нематеріальних активів. Облік капітальних інвестицій в при-

дбання (створення) нематеріальних активів. Інвентаризація нематеріальних ак-

тивів. 

 

Тема 6. Облік оборотних активів 

Характеристика Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запа-

си» Поняття запасів та їх значення. Визнання та оцінка запасів при їх надхо-

дженні. Оцінка вибуття запасів: метод ідентифікованої собівартості; метод се-

редньозваженої собівартості; метод ФІФО; метод оцінки за цінами продажу. 

Оцінка запасів на дату балансу. 

Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності. 

Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів. Загальна характерис-

тика рахунків з обліку виробничих запасів. Документація з обліку надходження 

та витрачення виробничих запасів. Бухгалтерське відображення операцій з руху 

виробничих запасів.  

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів ( МШП). 

Основні принципи організації грошових та розрахункових операцій, за-

вдання їх обліку. Облік операцій на рахунках в банках. Відкриття поточного 

рахунку, особистий рахунок підприємства, первинна документація для прове-

дення операцій на поточному рахунку. Синтетичний облік операцій на поточ-

ному рахунку. 

Облік касових операцій. Первинна операція для проведення операцій по 

касі. Касова книга. Синтетичний облік операцій по касі. Інвентаризація грошо-

вих засобів у касі.  
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Облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок та умови направлення 

працівників у службові відрядження Аналітичний та синтетичний облік розра-

хунків з підзвітними особами. 

Облік розрахунків з постачальниками, розрахунки по авансах, розрахунки 

з покупцями та замовниками, розрахунки по претензіях, розрахунки по бюдже-

ту, розрахунки по страхуванню, розрахунки по відшкодуванню матеріальної 

шкоди, розрахунки з учасниками, розрахунки з дебіторами та кредиторами. 

 

Тема 7. Облік власного капіталу 

Капітал та його складова. Статутний капітал підприємства державної фо-

рми власності та його зміни. Облік Статутного капіталу. 

Статутний капітал підприємства недержавної форми власності. Оцінка 

майна за рахунок вкладів у Статутний капітал учасниками товариства. Облік 

Статутного капіталу  та розрахунків з учасниками. 

Аналітичний та синтетичний облік статутного капіталу та розрахунків з 

учасниками. Облік резервного капіталу. Порядок створення резервного капіта-

лу та їх джерела. Неоплачений капітал, вилучений капітал та його облік. Додат-

ково вкладений капітал та інший додатковий капітал, особливості обліку. 

Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Особливості облі-

ку дивідендів. 

 

Тема 8. Облік зобов’язань 

Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань. 

Облік забезпечень наступних витрат і платежів.  

Облік довгострокових зобов’язань. Облік поточних зобов’язань за вида-

ми. Облік короткострокових кредитів банків. Облік кредиторської заборговано-

сті за товари, роботи, послуги.  

Облік зобов’язань за розрахунками з оплати праці і страхування. Первин-

на документація з обліку праці та її оплати. Облік зобов’язань за розрахунками 

з учасниками. Облік інших поточних зобов’язань. Облік зобов’язань за розра-
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хунками з учасниками. Облік інших поточних зобов’язань. Облік доходів май-

бутніх періодів. 

 

Тема 9. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів. Класифікація до-

ходів. Облік доходів від операційної діяльності. Облік доходів від іншої опера-

ційної діяльності. Облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових до-

ходів. Облік інших доходів діяльності. 

Загальна характеристика та схема обліку витрат на виробництво. Облік 

прямих виробничих витрат. Групування витрат за економічними елементами. 

Об`єкти обліку витрат та калькулювання. Характеристика основних методів ка-

лькулювання собівартості. 

 Облік витрат операційної діяльності. Облік фінансових витрат. Облік 

втрат від участі в капіталі. Облік інших витрат діяльності. 

Порядок формування та обліку фінансових результатів. Характеристика 

рахунку 79 «Фінансові результати».  

 

Тема 10. Фінансова звітність підприємства 

Фінансова звітність суб’єктів господарювання, види, склад та характерис-

тика. Квартальна та річна звітність. Строки її складання, розгляду та подачі. 

Техніка завершення облікового процесу та здійснення інвентаризації. 

Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан) ( форма № 1). Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ( форма № 2). Звіт про рух гро-

шових коштів (за прямим методом, за непрямим методом) ( форма № 3). Звіт 

про власний капітал ( форма № 4). Примітки до фінансової звітності (форма № 

5). Додаток до приміток до річної фінансової звітності «інформація за сегмен-

тами (форма № 6). Консолідована фінансова звітність.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕР-

СЬКОГО ОБЛІКУ 
 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ, ЙОГО ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД 

 

Мета вивчення теми: засвоєння: поняття, мети та основних завдань, ви-

дів бухгалтерського обліку; правових засад регулювання, 

організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні; предмету, об’єктів, методів 

бухгалтерського обліку; набуття навичок розподілу 

об’єктів бухгалтерського обліку на групи (необоротні ак-

тиви, оборотні активи, джерела власних засобів, джерела 

позикових засобів).  

 

Ключові терміни: господарський облік, бухгалтерський облік, принципи 

бухгалтерського обліку, користувачі облікової інформації, об’єкти обліку, еле-

менти методу бухгалтерського обліку. 

 

Методичні вказівки 

 
Облік – це обов'язкова функція управління господарством. Він полягає в 

спостереженні, вимірюванні, реєстрації і групуванні господарських явищ. Єди-

на система обліку на підприємстві, в галузі, державі забезпечується трьома не-

розривно пов'язаними видами обліку: оперативним, статистичним та бухгалтер-

ським. 

Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, на-

копичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську 

діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень 

Бухгалтерський облік є одним з найважливіших джерел економічної ін-

формації, засобом контролю за роботою підприємства. Тому основною важли-

вою задачею бухгалтерського обліку є створення банку вірогідної облікової ін-

формації з метою формування точної фінансової, податкової, статистичної звіт-

ності для розробки та прийняття на її основі управлінських рішень. 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні ґрунтується на та-
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ких основних принципах: обачності; повного висвітлення; автономності; послі-

довності; безперервності; нарахування та відповідності доходів і витрат; прева-

лювання змісту над формою; історичною (фактичної) собівартості; єдиного 

грошового вимірника; періодичності. 

Бухгалтерській облік виконує дві основні функції – інформаційну та кон-

трольну. 

Правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 

16.07.99 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Ук-

раїні", який поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до за-

конодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм 

власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяль-

ності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність 

згідно із законодавством.  

Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони процесу розширено-

го відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють 

рух господарських засобів, а також джерел їх утворення. 

Об'єкти бухгалтерського обліку – це господарські засоби, джерела їх 

утворення, господарські процеси та види діяльності. 

Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку в Україні 

господарські засоби підприємства поділяють на: необоротні активи; оборотні 

активи. Джерела формування майна, як другий найважливіший елемент, пока-

зують за рахунок яких джерел підприємство сформувало свої необоротні й обо-

ротні активи, чи зроблено це за рахунок власного капіталу або залученого у ви-

ді зобов'язань. Джерела формування господарських засобів можна групувати 

таким чином: власний капітал та зобов'язання (позиковий капітал). 

Формування інформації про всю діяльність підприємства можливо тільки 

з використанням комплексу специфічних прийомів і способів, тобто на основі 

методу бухгалтерського обліку. Основними елементами методу бухгалтер-

ського обліку – є це документація, інвентаризація, оцінка, калькулювання, сис-
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тема рахунків, подвійний запис, баланс, звітність. 

Документація - це процес суцільного і безперервного відображення гос-

подарських операцій у документах. Відповідно до Закону України "Про бухгал-

терський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського 

обліку господарських операцій є первинні документи, оскільки саме в них зафі-

ксовані факти здійснення господарських операцій. Інформація, що міститься в 

первинних документах, систематизується в облікових регістрах синтетичного й 

аналітичного обліку. Інформація про господарські операції підприємства за зві-

тний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів переноситься у згрупо-

ваному вигляді до бухгалтерських звітів. 

Інвентаризація - це спосіб уточнення даних бухгалтерського обліку і при-

ведення їх у відповідність з фактичною наявністю господарських коштів і зобо-

в'язань. 

Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" 

підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності зобов'язані провадити інвентаризацію активів і зобов'язань, 

під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан 

і оцінка. 

З метою відображення об'єктів бухгалтерського обліку в вартісному ви-

раженні використовуються такі спеціальні методи бухгалтерського обліку, як 

оцінка та калькулювання. 

Оцінка - це вираження у вартісному вигляді майна підприємства, джерел 

його придбання і зобов'язань.  

Вартісне вимірювання інформації не може обмежитися тільки однією 

оцінкою. Є численні об'єкти бухгалтерського обліку, вартісна оцінка яких при-

пускає підрахунок витрат в ході господарського процесу, для повної оцінки та-

ких витрат необхідно провести розрахунки, які називаються калькуляцією. 

Калькулювання це спосіб визначення у вартісному вираженні витрат під-

приємства на виготовлення або придбання окремого об'єкта (готової продукції, 

робіт, послуг тощо), тобто його собівартості. 
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Для оперативного управління господарською діяльністю підприємства 

треба мати дані про рух окремих видів засобів і джерел їх формування, хід ок-

ремих господарських процесів та їх результати. Через це виникає потреба гру-

пування об'єктів бухгалтерського обліку за певними якісно однорідними озна-

ками, відображення їх у певній системі. Таке групування здійснюють за допо-

могою рахунків бухгалтерського обліку.  

Господарські операції відображаються на бухгалтерських рахунках спо-

собом подвійного запису. 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14;  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-

р Про затвердження «Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансо-

вої звітності в Україні» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80 

ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення 

понять [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://vnm.vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004.pdf 

Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, 

зареєстроване у Міністерстві юстиції України 05.06.95 за № 168/704 [Електрон-

ний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського облі-

ку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене нака-

зом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 [Електронний ресурс] 

// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80
http://vnm.vn.court.gov.ua/userfiles/27_2732-2004.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14


 12 

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності держав-

них органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств 

та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений На-

казом Міністерства юстиції від 12.04.2012 № 578/5 [Електронний ресурс] // Ре-

жим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. У чому полягає суть господарського обліку? 

2. Наведіть порівняльну характеристику видів господарського обліку. 

3. Які суб'єкти господарської діяльності повинні вести бухгалтерський 

облік? 

4. Хто є користувачами облікової інформації? 

5. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи, на яких ґрунтується бу-

хгалтерський обліку і фінансова звітність в Україні?  

6. Які суб’єкти господарювання застосовують положення МСФЗ? 

7. З якою метою й які органи здійснюють регулювання бухгалтерського 

обліку? 

8. Що є предметом бухгалтерського обліку? 

9. Наведіть приклади господарських засобів та джерел їх утворення на 

підприємстві. 

10. Що розуміють під активами підприємства? Навести приклади та об-

ґрунтувати їх. 

11. У чому полягає різниця між оборотними та необоротними активами 

підприємства? 

12. Охарактеризуйте найважливіші господарські процеси підприємства. 

13.Охарактеризуйте елементи методу бухгалтерського обліку. 

14. Що таке документообіг? З якою метою та у якій формі здійснюється 

його організація? 

15. Які вимоги встановлені до складання та зберігання первинних доку-

ментів, облікових регістрів і звітності? 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12
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16 Особливості проведення інвентаризації та в яких випадках вона прово-

диться.  

17. Оцінювання та калькуляція як система вартісного виміру об’єктів об-

ліку? 

 

Підготовка доповідей та презентацій за темою: 

 

1. Історія розвитку бухгалтерського обліку. 

2. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні. 

3. Професія – бухгалтер. 

4. Необхідність та особливості впровадження Міжнародних стандартів 

фінансової звітності в практику бухгалтерського обліку українських підпри-

ємств. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1.  

Пов’язати наведені нижче терміни з їх визначеннями. Для цього проста-

вити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру. 

Термін Визначення 

(1) Адміністрація А. Податкові служби, банки і аудиторська служба 

(2) Власники 
Б. Фізичні та юридичні особи, які потребують інформації 

про діяльність підприємства для прийняття рішень 

(3) Внутрішні 

користувачі 

В. Засновники і учасники підприємства, менеджери, управ-

лінці всіх рівнів 

(4) Дебітори 

Г. Група людей, що вклали у справу свій капітал і ризику-

ють найбільше, ніж будь-хто, і зацікавлені в одержанні мак-

симального прибутку 

(5) Зовнішні 

користувачі 

Д. Юридичні та фізичні особи, перед якими у підприємства 

є заборгованість за надані послуги, відвантажену продукцію 

тощо 

(6) Користувачі 

звітності 

Е. Група людей на підприємстві, яка несе повну відповіда-

льність за управління його діяльністю і досягнення цілей, 

що стоять перед ним 

(7) Кредитори 

Є. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх 

еквівалентів або інших активів 
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Завдання 2 

Виконати групування господарських засобів і джерел їх утворення на 

підприємстві за даними наведеними у таблиці. 

Вихідні дані: 

Господарські засоби підприємства  та джерела їх утворення станом на 1 

жовтня поточного року 

№ 

з/п 
Найменування господарських засобів і джерел їх утворення 

Сума, 

тис. грн. 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Будівлі і споруди 

Паливо для виробничих потреб 

Павільйони і палатки 

Вантажні автомашини 

Електродвигуни 

Холодильне обладнання 

Касові апарати 

Статутний фонд. 

Терези торгівельні 

Заборгованість постачальникам 

Товари  

Пайовий капітал 

Резервний капітал 

Заборгованість робітникам підприємств по оплаті праці 

Господарчий і торгівельний інвентар 

Інший додатковий капітал 

Тара 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

Короткострокова позика банку 

Матеріали для виробничих потреб 

Готівка в касі 

Заборгованість профспілці  по відрахуванням на соцстрах 

Гроші на розрахунковому рахунку 

Заборгованість підзвітних осіб 

Заборгованість покупців 

Цільове фінансування 

Продукти у виробництві 

Виробниче обладнання 

Заборгованість різним підприємствам 

Заборгованість фінансовим органам 

Нерозподілений прибуток 

361770 

650 

9000 

14000 

2820 

51080 

3240 

633390 

740 

24140 

15150 

10980 

7690 

29060 

9870 

2510 

12060 

17550 

6000 

131050 

550 

1620 

17580 

560 

3150 

16720 

34850 

90140 

2450 

1500 

4650 

 

Групування об’єктів бухгалтерського обліку виконати у таблиці. 
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Об’єкти бухгалтерського обліку Сума, тис. грн. 

Господарські засоби   

1. Необоротні активи 

1.1. 

1.2. 

 

Всього   

2. Оборотні активи. 

2.1. 

2.2. 

 

Всього   

Разом   

Джерела утворення господарських засобів   

3. Джерела власних засобів 

3.1 

3.2. 

 

Всього  

4.Джерела позикових засобів 

4.1. 

4.2. 

 

Всього  

Разом   

 

Підрахувати загальну суму господарських засобів та джерел утворення 

господарських засобів. Зробити висновок про те чи завжди сума господарчих 

засобів повинна дорівнювати сумі джерел їх утворення. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 
 

1. Господарський облік поєднує в собі такі види обліку: 

а) статистичний та бухгалтерський; 

б) бухгалтерський та оперативний; 

в) оперативний, бухгалтерський та статистичний; 

г) бухгалтерський, статистичний та натуральний. 

 

2. Внутрішні користувачі бухгалтерської інформації це:  

а) власники та учасники підприємства; 

б) кредитори та постачальники; 

в) банки та інвестори. 

 

3. Зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації є: 

а) власники; 

б) менеджери; 

в) податкова адміністрація; 

г) адміністрація підприємства. 
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4. Які дані про підприємство найбільше зацікавлять кредитора? 

а) заробітна плата менеджерів та економістів; 

б) податки, які сплачує підприємство; 

в) платоспроможність підприємства. 

 

5. Предмет бухгалтерського обліку - це: 

а) господарська діяльність підприємства, яка складається з окремих 

господарських операцій, які змінюють стан господарських засо-

бів та джерел їх утворення; 

б) контроль за використанням засобів господарства; 

в) кругообіг господарських засобів . 

 

6. Об'єктами бухгалтерського обліку виступають: 

а) господарські засоби; 

б) джерела утворення господарських засобів; 

в) господарські процеси; 

г) усі відповіді вірні. 

 
7. В бухгалтерському обліку основними засобами вважаються:  

а) засоби праці строком корисної експлуатації більше одного року; 

б) усі засоби праці незалежно від строку служби; 

в) засоби праці вартістю понад 500 грн.; 

г) засоби праці та предмети праці. 

 

8. В бухгалтерському обліку до МШП відносяться: 

а) засоби праці; 

б) засоби, строк експлуатації яких до року або протягом одного 

операційного циклу підприємства; 

в) засоби виробництва; 

г) усі предмети праці. 

 

9. Статутний капітал - це: 

а) зафіксована у статутних документах загальна вартість активів, які 

є внеском власників у капітал підприємства; 

б) перевищення доходів підприємства над його витратами за період; 

в) капітал, створений за рахунок прибутку, необхідний для покрит-

тя незапланованих витрат та збитків. 

 

10. Під незавершеним виробництвом розуміють: 

а) оборотні засоби сфери обертання; 

б) предмети праці, які знаходяться в обробці на робочих місцях; 

в) засоби праці та предмети праці; 

г) сировина та матеріали, що знаходяться на складах. 

 

11. Джерела створення господарських засобів поділяються на: 
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а) позикові та залучені; 

б) власні та залучені; 

в) закріплені та спеціального призначення;  

г) позичені, спеціального призначення та залучені. 

 

12. Яке з наведених тверджень неправильне: 

а) готова продукція - оборотні засоби; 

б) необоротні активи відображаються у складі власного капіталу; 

в) аванси одержані – зобов’язання. 

 

13. Метод бухгалтерського обліку - це: 

а) спосіб ведення бухгалтерського обліку; 

б) форма ведення бухгалтерського обліку; 

в) система способів, за допомогою яких об'єкти обліку безперервно 

відображаються та узагальнюються за якісно однорідними озна-

ками. 

 

14. Які елементи методу бухгалтерського обліку використовуються для 

первинного спостереження: 

а) документація; 

б) оцінка та калькуляція; 

в) рахунки та подвійний запис. 

г) фінансова звітність 

 

 

15. За допомогою якого з елементів методу виявляються не оприбуткова-

ні цінності: 

а) документація; 

б) інвентаризація; 

в) оцінка 

г)калькуляція.

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 

 

Мета вивчення теми: засвоєння предмету, об’єктів, методів бухгалтер-

ського обліку; набуття навичок розподілу об’єктів бухгал-

терського обліку на групи (необоротні активи, оборотні 

активи, джерела власних засобів, джерела позикових засо-

бів).  

 

Ключові терміни: бухгалтерський баланс, актив балансу, пасив балансу, 

валюта балансу, господарська операція. 

 

Методичні вказівки 

 

Бухгалтерський баланс це джерело інформації про те, які види ресурсів 
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має підприємство і за рахунок яких джерел вони сформовані; це звіт про фінан-

совий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'я-

зання і власний капітал. 

У звітних балансах показники активу і пасиву наводяться на початок і кі-

нець звітного періоду. Це дає змогу виявити зміни, що відбулися за звітний пе-

ріод у складі господарських засобів та джерелах їх утворення. 

Стан активів, зобов'язань і власного капіталу, відображений у балансі на 

початок звітного періоду, у процесі господарської діяльності зазнає постійних 

змін, тобто вартісне вираження окремих статей балансу постійно змінюється. 

Однак ці зміни знаходять таке відображення в балансі, при якому рівність між 

загальною сумою активів і загальною сумою пасивів у вартісному вираженні 

ніколи не порушується. 

В Україні запроваджено два формати балансу: для великих підприємств 

(форма №1 та для суб'єктів малого підприємництва (форми № 1 – м; № 1 - мс). 

Баланс за формами №1-м та № 1 - мс мають меншу кількість статей у порівнян-

ні з формою № 1, тому що суб'єкти малого підприємництва ведуть облік за 

спрощеною системою. 

Стан активів, зобов'язань і власного капіталу, відображений у балансі на 

початок звітного періоду, у процесі господарської діяльності зазнає постійних 

змін, тобто вартісне вираження окремих статей балансу постійно змінюється. 

Ці зміни мають вигляд збільшень або зменшень сум відповідних статей активу 

та пасиву балансу.  

Господарські операції, що здійснюються на підприємстві, з погляду відт-

ворювального процесу надзвичайно численні і різноманітні, але з погляду змін, 

які ці операції породжують в об'єктах обліку можна виявити такі закономірнос-

ті впливу господарських операцій на баланс: кожна господарська операція  ви-

кликає подвійну зміну у складі господарських засобів і (або) джерел їх форму-

вання та  впливає не менш ніж на дві балансові статті; господарські операції 

призводять до рівновеликих, взаємопов’язаних змін у складі активів та власно-

го капіталу і зобов'язань і водночас видозмінюють баланс; рівність підсумків 
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активу і пасиву не порушується.  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва" із змінами, внесеними згідно з Наказом Міні-

стерства фінансів № 1591 від 09.12.2011 р. [Електронний ресурс]. // Режим дос-

тупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00  

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 
1. Що означає в сучасному бухгалтерському обліку термін "баланс"? 

2. З якою метою складається баланс на підприємстві?  

3. Як часто складається баланс? Яке вираження має валюта балансу? 

4. Що відображають актив та пасив балансу? 

5. Який  вигляд має основне балансове рівняння? 

6. На які типи поділяються господарські операції? 

7. Чи можна складати баланс після кожної господарської операції? 

8. Які зміни можуть відбуватися в балансі при здійсненні підприємством 

господарських операцій? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Для виконання завдання необхідно: 

 визначити принципи групування господарських ресурсів (активів) під-

приємства та джерел їх формування (капітал, зобов’язання); 

 з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтер-

ського обліку і форми фінансової звітності; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
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 вивчити структуру побудови балансу й основні способи групування 

його статей. 

На підставі даних бухгалтерського обліку підприємства скласти баланс за 

формою № 1, відповідно додатку 1 до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 

Господарські ресурси підприємства та джерела їх утворення  

на кінець звітного періоду 

 

№ 

з/п 
Показники Сума, грн. 

1 Готова продукція на складі 90 000 

2 Заборгованість банку за короткостроковими кредитами 60 000 

3 Грошові кошти в касі в національній валюті 5 500 

4 
Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національ-

ній валюті 
1 600 000 

5 Матеріали на складі та в цехових коморах 590 000 

6 Статутний капітал 6 700 000 

7 Заборгованість постачальникам за одержані матеріали 180 000 

8 Будинки цехів основного та допоміжного виробництв 2 800 000 

9 Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби 120 000 

10 
Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів 

та інших підрозділів загальногосподарського призначення 
2 190 000 

11 
Споруди, призначені для очищення навколишнього середо-

вища від шкідливих відходів виробництва 
600 000 

12 
Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та 

інші машини й обладнання 
300 000 

13 Паливо на складі 35 000 

14 
Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, 

що знаходяться в цехах) 
33 000 

15 Прибуток підприємства нерозподілений 840 000 

16 Заборгованість з податку на прибуток 40 000 

17 Резервний капітал 360 000 

18 Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи 108 000 

19 
Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обла-

днання 
60 000 

20 

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим по-

датком, утриманим із заробітної плати робітників і службо-

вців 

42 000 

21 Заборгованість підприємства різним кредиторам 31 000 

22 Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком 170 000 



 21 

більше одного року 

23 
Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком 

служби менше одного року на складах 
30 000 

24 
Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) гото-

ву продукцію 
48 000 

25 
Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та ін-

ших дебіторів 
3 500 

26 Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці 214 000 

27 Заборгованість банку за довгостроковими кредитами 450 000 

28 Знос (амортизація) основних засобів 690 000 

29 Електронні обчислювальні машини 20 000 

30 Придбані патенти, ліцензії 70 000 

31 Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування 20 000 

32 Акції і облігації інших підприємств 240 000 

33 Лінії електропередач, телефонна і газова 230 000 

34 Вкладання в статутний капітал інших підприємств   500 000 

 

Методичні вказівки: при складанні балансу треба взяти до уваги, що ін-

струменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одно-

го року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів; залишки ос-

новних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за їх 

первісною вартістю. 

 

Завдання 2 

На підставі даних віднести статті до активу чи пасиву балансу; визначити 

величину довгострокової позики банку та власного капіталу підприємства. 

Дані для виконання: 

№ з/п Назва статті 
Сума,  

тис. грн. 

1 Розрахунки з оплати праці 3000 

2 
Поточна кредиторська заборгованість за товари,  

роботи, послуги 
600 

3 Виробничі запаси 8000 

4 Основні засоби 35800 

5 Зареєстрований  капітал 25000 

6 Короткострокові кредити банків 400 

7 Готівка 150 

8 Рахунки в банках 15200 

9 Нерозподілений прибуток  38000 
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10 Незавершене виробництво  2000 

11 Готова продукція 9000 

12 Довгострокові кредити банків ? 

 

Завдання 3 

Визначити вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс.  

№ 

з/п 
Зміст операції Актив Пасив 

Тип 

операції 

1 Перераховано з поточного рахунку банку в 

погашення кредиту 
   

2 Одержана на поточний рахунок передоплату 

від покупця 
   

3 Перераховано кошти з поточного рахунку в 

касу підприємства 
   

4 Видані з каси грошові кошти під звіт    

5 Перераховано з поточного рахунку до бю-

джету 
   

6 Видана заробітна платня працівникам підп-

риємства 
   

7 Оприбутковані канцелярські товари, прид-

бані підзвітною особою 
   

8 Повернена невикористана підзвітною осо-

бою сума грошових коштів 
   

9 Перераховані з каси на поточний рахунок 

грошові кошти 
   

10 Одержані матеріали від постачальника    

11 Списані матеріали, використані на виробни-

цтво продукції 
   

12 Нарахована заробітна плата працівникам 

виробництва 
   

13 Утриманий ПДФО із заробітної плати    

14 Оприбуткована на склад готова продукція     

15 Перераховано постачальникам    

16 Відвантажена готова продукція покупцю    

 

Завдання 4 

Опишіть вплив наступних господарських операцій на баланс підприємст-

ва та визначте тип балансових змін: 

а) перераховано з поточного рахунку в банку аванс продавцю за сировину 

50 тис. грн.; 

б) отримано від покупця безготівкові кошти як аванс за товари, роботи, 
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послуги 110 тис. грн. 

в) отримана від продавця сировина без попередньої оплати на суму 2300 

тис. грн.; 

г) сплачені податки до бюджету 10 тис. грн. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 
1. Бухгалтерський баланс - це спосіб відображення господарських засобів 

за складом та розміщенням, а також за джерелами утворення та цільовим приз-

наченням: 

а) у натурально-вартісних показниках на визначену дату;  

б) у грошовій формі на визначену дату; 

в) у натуральній формі. 

 

2. Бухгалтерський баланс - це зведення показників: 

а) інтервальних; 

б) аналітичних; 

в) синтетичних 

г) індексних. 

 

3. Як називаються частини балансу: 

а) ліва - дебет, права - кредит; 

б) ліва - пасив, права - актив; 

в) ліва - актив, права - пасив; 

г) ліва - прихід, права - витрати. 

 

4. Де в балансі відображаються поточні зобов'язання підприємства: 

а) у II розділі Активу; 

б) у IV розділі Пасиву; 

в) у ІІІ розділі Пасиву; 

г) у ІІІ розділі Активу. 

 

5. Основні засоби у валюту балансу включаються за: 

а) первісною вартістю; 

б) залишковою вартістю; 

в) переоціненою вартістю; 

г) ліквідаційною вартістю. 

 

6. Сума незавершеного будівництва в балансі відображається в: 

а) II розділі Активу; 

б) І розділі Пасиву; 

в) І розділі Активу; 

г) немає правильної відповіді. 

 

7. Вкажіть формулу, яка відображає важливу особливість балансу – рів-

ність підсумку активу та пасиву: 

а) А=ВК+3; 

б) 3=А+ ВК; 

в) ВК=А+З, 

          де А - активи, ВК - власний капітал, 3 - зобов'язання. 
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8. Актив та пасив балансу складається з розділів: 

а) актив – трьох, пасив – трьох; 

б) актив – п’яти, пасив – трьох; 

в) актив – трьох, пасив – п’яти; 

г) актив – трьох, пасив – чотирьох; 

 

9. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій, 

погашення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, 

які втілюють у собі економічні вигоди, це: 

а) власний капітал; 

б) зобов’язання; 

в) актив; 

г) не має вірної відповіді. 

 

10. Операція "Видано гроші підзвіт" відноситься до типу: 

а) І; 

б) ІІ; 

в) ІІІ  

г) ІV.

 

11. Операція "Отримані матеріали від постачальника" відноситься до: 

а) І; 

б) ІІ;  

в) ІІІ  

г) ІV.

12. Актив та пасив балансу - це групування засобів по: 

а) джерелах створення та призначенню; 

б) видах та розміщенню; 

в) видах ресурсів та джерелах їх утворення. 

 

13. Операції І та ІІ типів:  

а) збільшують валюту балансу; 

б) не змінюють валюту балансу; 

в) зменшують валюту балансу. 

 

14. Ресурси, використання яких приведе до отримання економічних вигід 

у майбутньому, називають: 

а) довгостроковими зобов'язаннями;  

б) активами; 

в) власним капіталом; 

г) короткостроковими зобов’язаннями. 

 

15. Подія, яка викликає зміни в структурі активів та пасиві, називається: 

а) зміною облікової політики;  

б) заповненням первинного документу;  

в) господарською операцією; 

г) немає вірної відповіді. 
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ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ 

ЗАПИС 

 

Мета вивчення теми: визначення понять «рахунок бухгалтерського об-

ліку» та «подвійний запис», засвоєння принципів класифі-

кації бухгалтерських рахунків, набуття навичок складання 

бухгалтерських проводок та використання Плану рахунків 

бухгалтерського обліку.  

 

Ключові терміни: рахунок бухгалтерського обліку, подвійний запис, бу-

хгалтерська проводка, синтетичні рахунки, План рахунків. 

 

Методичні вказівки 

 

Поточний облік руху господарських засобів та їх джерел ведеться на спе-

ціальних бухгалтерських рахунках. На рахунках бухгалтерського обліку за да-

ними первинних документів відображуються господарські операції. Рахунки 

відкриваються на кожен об'єкт обліку. 

Залежно від того, що враховується на тому або іншому рахунку - активи 

або пасиви - рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні або паси-

вні. 

Кожна господарська операція обов'язково стосується щонайменше двох 

статей балансу, тому щоб забезпечити контроль за рухом господарських засобів 

і джерел їх утворення, необхідно зробити запис на двох рахунках відразу однієї 

і тієї ж суми. Такий метод ведення бухгалтерських записів називається подвій-

ним записом. 

Для відображення господарських операцій на відповідних рахунках на 

підставі первинних документів складають бухгалтерську проводку, під якою 

розуміють констатацію рахунків, що дебетуються та кредитуються, а також су-

ми по господарській операції. Бухгалтерські проводки можуть бути простими 

або складними. 

Рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображають узагальнені дані 

про господарські засоби, джерела їх формування та господарські процеси нази-

ваються синтетичними. Облік на цих рахунках називається синтетичним. Син-
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тетичний облік ведеться у вартісному вираженні по певному виду засобів. 

До синтетичних рахунків відкриваються аналітичні рахунки, які містять 

детальні дані з того чи іншого об'єкту бухгалтерського обліку. Запис на аналі-

тичних рахунках може здійснюватися не тільки у вартісних, але й у натураль-

них або трудових вимірниках, з відображенням залишку на початок місяця, сум 

надходження і вибуття, розрахунком оборотів за місяць та залишків на кінець 

місяця. 

У процесі розвитку бухгалтерського обліку склалася чітко послідовна і 

логічно витримана процедура відображення інформації. Вона передбачає такі 

етапи: початковий баланс, журнал реєстрації господарських операцій, головна 

книга, оборотна відомість, кінцевий (заключний) баланс. 

У бухгалтерському обліку застосовується велика кількість різноманітних 

рахунків. Для з'ясування особливостей використання кожного рахунку необхід-

на їх класифікація. Рахунки класифікуються за двома ознаками: за економічним 

змістом; за призначенням і структурою. 

Класифікація рахунків за економічним змістом показує, що враховується 

на тому або іншому рахунку. В основі економічної класифікації лежить розпо-

діл об'єктів обліку на види ресурсів і джерела їх утворення, тобто в економічній 

класифікації групи рахунків будуються за однорідністю економічного змісту 

об'єктів, що обліковуються на рахунках. 

Класифікація за призначенням і структурою показує, як будуються ті або 

інші рахунки, який зміст записів по дебету, кредиту та характер сальдо цих ра-

хунків. 

З метою обліку господарської діяльності промислових, торговельних, 

сільськогосподарських та ін. підприємств різних галузей промисловості засто-

совується велика кількість різних рахунків. Таке різноманіття рахунків викли-

кає необхідність їх стандартизації, уніфікації в масштабах країни. Це досягаєть-

ся за допомогою прийняття єдиного Плану рахунків бухгалтерського обліку.  

План рахунків затверджується Міністерством фінансів України. На його 

основі будується вся система кодування даних бухгалтерського обліку і корес-
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понденції рахунків, оформляються бухгалтерські проводки по відображенню 

даних про господарські факти. 

Структура Плану рахунків погоджена зі структурою Балансу (форма №1) 

і Звіту про фінансові результати (форма №2), які встановлені Національним по-

ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1. 

Аналітичні рахунки в Національному Плані рахунків не приводяться. Кі-

лькість синтетичних рахунків і субрахунків обмежено Планом рахунків бухгал-

терського обліку фінансово - господарської діяльності, а кількість і наймену-

вання аналітичних рахунків підприємства встановлюють самостійно. Підпри-

ємство відкриває їх відповідно до  власної потреби і відображає їх у Робочому 

плані рахунків, що складається для цілей внутрішнього (управлінського) обліку 

на основі єдиного Плану рахунків.  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосуван-

ня, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від від 30.11.1999 

№ 291. - [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 

Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений Нака-

зом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186. - [Електронний ре-

сурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Що таке бухгалтерський рахунок? 

2. Наведіть приклади активних і пасивних рахунків. 

3. Як рахунки пов'язані з бухгалтерським балансом? 

4. Як визначаються обороти та кінцеві залишки по активних і пасивних 

рахунках? 

5. Чому запис на рахунках називається подвійним?  

6. Що означає відкрити рахунок?  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01
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7. Як і з якою метою узагальнюють дані синтетичного і аналітичного об-

ліку? Показати на прикладі. 

8. Практичне значення класифікація рахунків. 

9. Наведіть приклади рахунків: господарських коштів; джерел коштів; го-

сподарських процесів і їх результатів. 

10. Що характеризує класифікація рахунків за структурою? 

11. Що таке План рахунків? Як у ньому згруповано рахунки? Поясніть 

структуру коду бухгалтерського рахунка. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Скласти бухгалтерські проводки та відобразити господарські операції на 

бухгалтерських рахунках  

№ Найменування операції Сума, грн. 

1 С поточного рахунка надійшло в касу підприємства на 

господарські витрати 
200 

2 Від постачальника надійшли на склад товари 300 

3 На поточний рахунок від дебітора перерахована заборго-

ваність 
400 

4 С каси видано Петрову на командировочні витрати 200 

 

Завдання 2 

Визначити, які рахунки відносяться до активних, а які до пасивних. 

Статутний капітал; нерозподілений прибуток (непокритий збиток); виро-

бничі запаси; основні засоби; виробництво; загальновиробничі витрати; готова 

продукція; розрахунки з постачальниками і підрядниками; готівка; розрахунки 

за податками й платежами; розрахунки за виплатами працівникам; собівартість 

реалізації; короткострокові позики; доходи від реалізації; рахунки в банках; ро-

зрахунки за страхуванням; малоцінні та швидкозношувані предмети; розрахун-

ки з різними дебіторами; нематеріальні активи; резервний капітал; розрахунки з 

покупцями і замовниками; фінансові результати; матеріальні витрати; податок 

на прибуток. 
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Завдання 3 

Сформулювати зміст господарських операцій за наведеними даними. 

№ з/п Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Готівка Рахунки в банках 7500 

2 
Розрахунки за виплата-

ми працівникам 

Поточні рахунки в націона-

льній валюті 
150200 

3 Сировина й матеріали 
Розрахунки з постачальни-

ками та підрядниками 
670400 

4 
Розрахунки з підзвітни-

ми особами 
Готівка 1500 

5 Основні засоби 
Безоплатно одержані необо-

ротні активи 
57800 

6 Виробництво 
Малоцінні та швидкозношу-

вані предмети 
4307 

7 Готова продукція Виробництво 185090 

8 Рахунки в банках 
Короткострокові кредити 

банків у національній валюті 
75550 

 

Завдання 4 

1. Сформулювати зміст господарських операцій, що наведені в журналі 

реєстрації господарських операцій. 

2. Відкрити бухгалтерські рахунки та записати на них наведені нижче го-

сподарські операції. 

3. Підрахувати обороти по рахунках і визначити по кожному рахунку кі-

нцеве сальдо. 

4. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках. Зіставити під-

сумки колонок «Обороти за місяць» з підсумком по журналу реєстрації госпо-

дарських операцій. 

5. Скласти кінцевий баланс. 

Баланс підприємства (на начало звітного періоду), тис. грн. 

Актив Пасив 

Стаття сума Стаття сума 

Основні засоби 200000 Статутний капітал 350000 

Сировина й матеріали 150000 Нерозподілений прибуток підп-

риємства 

17000 

Запаси 10500 Короткострокові кредити банків 3500 

Готівка 200 Розрахунки з постачальниками і 2500 
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підрядниками 

Рахунки в банках  16000 Розрахунки за податками й пла-

тежами 

300 

Розрахунки з підзвітними 

особами 

800 Розрахунки з оплати праці 8200 

Розрахунки з іншими де-

біторами 

4000   

Баланс  Баланс  

 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

операції 
Економічний зміст 

Сума, 

грн. 

Кореспонденція рахунків 

дебет кредит 

1 
 8200 

Готівка 
Рахунки в бан-

ках 

2 

 300 Розрахунки за по-

датками й плате-

жами 

Рахунки в бан-

ках 

3 
 8200 Розрахунки з опла-

ти праці 
Каса 

4 

 3500 Короткострокові 

кредити банків у 

національній ва-

люті 

Рахунки в бан-

ках 

5 

 1500 Розрахунки з пос-

тачальниками та 

підрядниками 

Рахунки в бан-

ках 

6 
 10000 

Основні засоби 
Статутний ка-

пітал 

7 

 400 

Рахунки в банках 

Розрахунки з 

іншими дебі-

торами 

8 
 60 

Каса 
Рахунки в бан-

ках 

9 

 1000 Розрахунки з пос-

тачальниками та 

підрядниками 

Рахунки в бан-

ках 

10 
 30 Розрахунки з підз-

вітними особами 
Каса 

11 

 80 

Виробництво 

Розрахунки з 

підзвітними 

особами 

12 
 35000 

Виробництво 
Сировина й 

матеріали 

13  5000 Виробництво Паливо 

 Разом    
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Завдання 5 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденції рахунків 

Зміст операції 
Кореспонденції 

дебет кредит 

Одержана на поточний рахунок передоплата від покуп-

ця 
  

Видані з каси грошові кошти під звіт   

Перераховано з поточного рахунку в касу підприємства 

для виплати заробітної платні 
  

Перераховано з поточного рахунку до бюджету   

Видана заробітна плата працівникам підприємства   

Поступили на підприємство канцелярські товари, прид-

бані підзвітною особою 
  

Повернена невикористана підзвітною особою сума   

Перераховані з каси на поточний рахунок грошові кош-

ти 
  

Одержані матеріали від постачальників   

Списані матеріали, використані на виробництво проду-

кції 
  

Нарахована заробітна плата виробничим робочим   

Утриманий прибутковий податок із заробітної плати   

Випущена із виробництва готова продукція і передана 

на склад 
  

Поповнений резервний капітал у розмірі 5 % від чисто-

го прибутку підприємства за звітний період 
  

Здійснена передоплата вітчизняному постачальнику за 

паливо 
  

Оприбутковане паливо, що поступило від вітчизняного 

постачальника за купувальними цінами 
  

Одержана на поточний рахунок довгострокова позика 

банку 
  

Перераховано з поточного рахунку банку в погашення 

короткострокового кредиту 
  

 

Завдання 6 

На підставі наведеної шахової відомості сформулювати зміст відображе-

них в ній господарських операцій. 

кредит 
13 201 31 63 66 

Оборот з 

дебету дебет 

15    500  500 

201    1000  1000 
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23  200   1010 1210 

30   700   700 

63   200   200 

91 120     120 

92 210    2000 2210 

Оборот з 

кредиту 
330 200 900 1500 3010 5940 

 

Завдання 7 

На підставі кореспонденції рахунків визначити зміст господарських опе-

рацій. 

№ 

операції 
Зміст господарських операцій 

Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

1  443 43 

2  79 441 

3  23 131 

4  24 20 

5  26 23 

6  26 25 

7  10 46 

8  63 60 

 

Завдання 8 

Дати економічну характеристику рахунків бухгалтерського обліку (10, 20, 

23, 26, 30, 37, 40, 44, 63, 68, 79) за наступною схемою:  

- повна назва рахунку згідно з діючим Планом рахунків; 

- відношення рахунку до балансу; 

- структура рахунку; 

- об'єкти, що на ньому обліковуються. 

 

Завдання 9 

Зробити групування (у таблиці) приведених нижче рахунків бухгал-

терського обліку за економічним змістом. 
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Таблиця - Класифікація рахунків за економічним змістом 

Рахунки обліку 

господарських засобів 

Рахунки обліку 

джерел 

господарських засобів 

Рахунки 

господарських 

процесів 

   

 

Вихідні дані для виконання завдання: 

201 "Сировина і матеріали", 203 "Паливо", 22 "МШП", 10 "Основні засо-

би", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 28 "Товари", 30 "Готівка", 63 "Роз-

рахунки з постачальниками і підрядниками", 36 "Розрахунки з покупцями і за-

мовниками", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 372 "Розрахунки з пі-

дзвітними особами", 641 "Розрахунки за податками й платежами", 44 "Нерозпо-

ділені прибутки (непокриті збитки)", 48 "Цільове фінансування і цільові надхо-

дження", 60 "Короткострокові позики банку", 15 "Капітальні інвестиції", 31 

"Рахунки в банках", 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", 473 "За-

безпечення гарантійний зобов'язань", 23 "Виробництво", 40 "Статутний капі-

тал", 83 "Амортизація", 91 "Загальновиробничі витрати", 26 "Готова продук-

ція", 791 "Результат основної діяльності", 702 "Доход від реалізації готової про-

дукції", 24 "Брак у виробництві". 

 

Завдання 10 

Зробити групування приведених нижче рахунків бухгалтерського обліку 

за структурою і призначенням. 

Таблиця - Класифікація рахунків за структурою і призначенням 

Основні Регулюючі Операційні 
Фінансово-

результативні 
Забалансові 

     

 

Вихідні дані для виконання завдання: 

131 "Знос основних засобів", 741 "Дохід від реалізації фінансових інвес-

тицій", 201 "Сировина і матеріали", 02 "Активи на відповідальному збережен-

ні", 203 "Паливо", 285 "Торгова націнка", 22 "Малоцінні швидкозношувані пре-

дмети", 38 "Резерв сумнівних боргів", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 
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28 "Товари", 30 "Готівка", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 

01 "Орендовані необоротні активи", 36 "Розрахунки з покупцями і замовника-

ми", 66 "Розрахунки по оплаті праці", 372 "Розрахунки з підзвітними особами", 

641 "Розрахунки за податками", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збит-

ки)", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 60 "Короткострокові 

позики", 45 "Вилучений капітал", 15 "Капітальні інвестиції", 95 "Фінансові ви-

трати", 69 "Доходи майбутніх періодів", 31 "Рахунки в банках", 18 "Довгостро-

кова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 08 "Бланки суворо-

го обліку", 23 "Виробництво", 401 "Статутний капітал", 83 "Амортизація",  443 

"Прибуток, використаний у звітному періоді", 91 "Загальновиробничі витрати", 

26 "Готова продукція", 791 "Результат операційної діяльності", 701 "Доход від 

реалізації готової продукції", 24 "Брак у виробництві", 10 "Основні засоби", 46 

"Неоплачений капітал", 071 "Списана дебіторська заборгованість", 901 "Собіва-

ртість реалізованої готової продукції". 

 

Завдання 11 

Вибрати правильний варіант кореспонденції рахунків наведених госпо-

дарських операцій. 

Зміст господарських операцій 
Сума, 

грн. 

Варіант 

відповіді 

Кореспонденція ра-

хунків 

дебет кредит 

1. Нарахована зарплата робітникам 

основного виробництва 
800 

1 

2 

3 

66 

23 

92 

91 

66 

66 

2. Утриманий ПДФО від нарахованої 

заробітної плати робітників основно-

го виробництва 

85 

1 

2 

3 

66 

92 

23 

64 

65 

64 

3.Використані матеріали на поточний 

ремонт обладнання цеху 
120 

1 

2 

3 

91 

92 

93 

201 

202 

201 

4. За рахунок одержаної коротко-

строкової позики сплачено підрядни-

ку за виконані роботи 

200 

1 

2 

3 

63 

631 

631 

31 

60 

50 

5. За накладною одержані запасні ча-

стини від постачальників 
100 

1 

2 

3 

20 

201 

202 

63 

31 

40 
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6. Видані грошові кошти підзвітній 

особі на господарські потреби 
250 

1 

2 

3 

201 

91 

372 

372 

372 

301 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Рахунок бухгалтерського обліку - це: 

а) спосіб неперервного обліку визначеної групи засобів; 

б) групування джерел створення господарських засобів; 

в) групування господарських засобів. 

 

2. Подвійний запис - це: 

а) запис кожної операції у одній і тій же сумі на двох рахунках: на 

одному - по дебету, на другому - по кредиту; 

б) реєстрація на рахунках господарських операцій; 

в) відображення на рахунках господарських засобів та джерел їх 

утворення. 

 

3. Облік на забалансових рахунках ведеться: 

а) за допомогою подвійного запису; 

б) без використання методу подвійного запису; 

в) відповіді а) і б). 

 

4. Ск = Сп + ДО - КО - визначення кінцевого сальдо на: 

а) активних рахунках; 

б) пасивних рахунках. 

в) за балансових, 

де Сп - початкове сальдо, ДО – дебетовий оборот, КО – кредитовий 

оборот, Ск – кінцеве сальдо. 

 

5. Ск = Сп - ДО + КО - визначення кінцевого сальдо на: 

а) активних рахунках; 

б) пасивних рахунках; 

в) за балансових; 

г) немає вірної відповіді. 

 

6. Сальдо кінцеве по активних рахунках дорівнює нулю, якщо:  

а) протягом місяця по рахунку не було руху засобів; 

б) ДО = КО;  

в) Сп+ДО=КО; 

г) Сп + ДО < КО. 

 

7. Субрахунок - це: 

а) перша ступінь деталізації синтетичного рахунку; 
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б) рахунок аналітичного обліку; 

в) забалансовий рахунок. 

 

8. Сальдо кінцеве по пасивних рахунках дорівнює нулю, якщо:  

а) протягом місяця не було руху по рахунку; 

б) Сп + КО = ДО; 

в) ДО = КО; 

г) Сп + КО < ДО. 

 

9. Шахова оборотна відомість призначена для перевірки: 

а) повноти записів в системі синтетичних рахунків; 

б) кореспонденції між рахунками бухгалтерського обліку; 

в) правильності підрахунку підсумків по рахунку. 

 

10. Яке призначення мають оборотні відомості по аналітичних рахунках: 

а) для узагальнення показників поточного бухгалтерського обліку; 

б) для отримання необхідних даних про існування, рух ресурсів ка-

піталу, зобов'язань; 

в) для узагальнення та перевірки оборотів та залишків н аналітич-

них рахунках, які об'єднані відповідним синтетичним рахунком. 

 

11. Бухгалтерський баланс складається на підставі: 

а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків; 

б) даних синтетичних рахунків; 

в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків.  

 

12. В якій сумі буде визначений залишок на кінець місяця на рахунку 30 

"Готівка", якщо сальдо початкове складає 100 грн., оприбутковано до каси за 

місяць 280 грн., а видано з каси за місяць 130 грн. 

а) 50,0; 

б) 250,0; 

в) 100,0 

г) 130,0. 

 

13. Аналітичні рахунки - це: 

а) рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел утво-

рення господарських засобів; 

б) рахунки, які дають узагальнені дані по економічно однорідних 

групах засобів, джерел їх створення та господарських операціях; 

в) рахунки, які використовуються для деталізації інформації про 

об'єкти, які обліковуються на синтетичному рахунку. 

 

14. Класифікація рахунків - це: 

а) групування рахунків за визначеними однорідними ознаками; 

б) єдиний систематизований перелік рахунків; 
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в) система обробки та підготовки інформації про діяльність підпри-

ємства. 

 

15. Вказати, який з наведених рахунків аналітичний: 

а) рахунок "Виробничі запаси"; 

б) рахунок "Сировина та матеріали"; 

в) рахунок "Мідь". 

г) рахунок "Виробництво" 

 

16. Синтетичні рахунки - це: 

а) рахунки, призначені для обліку наявності та руху джерел ство-

рення господарських засобів; 

б) рахунки, які дають узагальнені дані по економічно однорідних 

групах засобів, джерел їх створення та господарських операціях; 

в) рахунки, призначені для обліку наявності та руху господарських 

засобів підприємства. 

 

17. За якими ознаками класифікуються рахунки бухгалтерського обліку: 

а) активні, пасивні, активно-пасивні; 

б) за складом та розміщенням; за джерелами створення капіталу та 

використання у господарській діяльності; 

в) за економічним змістом; за призначенням та структурою. 

 

18. При класифікації за економічним змістом рахунки поділяються на: 

а) регулюючі, основні, господарських процесів та результатів дія-

льності; 

б) засобів, джерел створення засобів, обліку господарських процесів 

та їх результатів; 

в) засобів, джерел створення засобів; 

г) джерел створення засобів. 

 

19. Рахунки при класифікації за структурою поділяються на: 

а)основні, оперативні, бюджетно-розподільчі, фінансово-

результативні; 

б) основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні, заба-

лансові; 

в) основні, регулюючі, калькуляційні; 

г) основні, оперативні, бюджетно-розподільчі. 

 

20. Регулюючі рахунки використовуються для: 

а) обліку джерел створення засобів; 

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках; 

в) уточнення оцінки об'єктів на калькуляційних рахунках; 

г) обліку процесу заготовлення. 
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21. Бюджетно-розподільчі рахунки використовуються для: 

а) обліку процесу заготовлення; 

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках; 

в) розподілу витрат по звітних періодах; 

г) обліку джерел створення засобів. 

 

22. Збірно-розподільчі рахунки використовуються для: 

а) обліку непрямих витрат, які належить розподілити за об'єктами 

бухгалтерського обліку; 

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках;  

в) обліку джерел створення засобів; 

г) розподілу витрат по звітних періодах. 

 

23. Особливість відображення операцій на забалансових рахунках бухгал-

терського обліку полягає в: 

а) необхідності складання особливих документів; 

б) простому записі; 

в) подвійному записі; 

г) оформленні їх типовими первинними документами. 

 

24. Забалансові рахунки потрібні для: 

а) обліку засобів, які не належать даному суб’єкту господарювання; 

б) обліку засобів, узятих в оренду; 

в) відображення подій та операцій, які на даний момент не вплива-

ють на баланс даного суб’єкта господарювання, а також для облі-

ку засобів, прийнятих на відповідальне збереження, переробку, 

комісію, в оренду; 

г) обліку особливо цінних засобів господарства. 

 

25. План рахунків бухгалтерського обліку - це: 

а) класифікатор загальної номенклатури синтетичних показників 

бухгалтерського обліку; 

б) перелік аналітичних рахунків, які використовуються в обліку; 

в) сукупність синтетичних та аналітичних рахунків; 

г) сукупність синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків. 

 

26. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класів 1, 2, 3: 

а) господарські процеси; 

б) джерела створення господарських ресурсів; 

в) господарські засоби 

г) господарські засоби та джерела формування майна. 

 

27. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класів 4-6: 

а) активи, які належать підприємству; 

б) господарські процеси; 
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в) джерела формування господарських засобів 

г) активи, які  не належать підприємству. 

 

28. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класу 7: 

а) джерела власного капіталу; 

б) витрати за елементами; 

в) доходи та результати діяльності 

г) витрати за видами діяльності. 

 

29. Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: рахунки ______є 

активними і призначені для узагальнення інформації про наявність та рух осно-

вних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, 

довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій: 

а) класу 2; 

б) класу 3; 

в) класу 5; 

г) класу 1. 

 

30. Для обліку руху предметів праці застосовують активні, інвентарні ра-

хунки: 

а) класу 3; 

б) класу 2; 

в) класу 1; 

г) класу 4. 

 

 

ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Мета вивчення теми: засвоєння понять «оцінка», «калькуляція», «доку-

ментація», «інвентаризація», опанування форм та техніки ве-

дення бухгалтерського обліку; набуття навичок складання 

первинних документів, графіків документообігу та обліко-

вих регістрів підприємства.  

 

Ключові терміни: оцінка, калькулювання, первинний документ, обліко-

вий регістр, інвентаризація, «красне сторно», форма ведення обліку. 

 

Методичні вказівки 

 
З метою відображення об'єктів бухгалтерського обліку в вартісному ви-

раженні використовуються такі спеціальні методи бухгалтерського обліку, як 

оцінка та калькулювання. 

Оцінка - це вираження у вартісному вигляді майна підприємства, джерел 

його придбання і зобов'язань. 
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Стандарти бухгалтерського обліку передбачають види оцінки активів і 

зобов'язань підприємства: первісну вартість; переоцінену первісну вартість 

справедливу вартість; чисту реалізаційну вартість.  

Калькулювання це спосіб визначення у вартісному вираженні витрат під-

приємства на виготовлення або придбання окремого об'єкта (готової продукції, 

робіт, послуг тощо), тобто його собівартості. 

Калькуляційні розрахунки фактичної собівартості продукції (робіт, пос-

луг) повинні оформлюватися калькуляціями.  

У бухгалтерському обліку документ - це безперечний письмовий доказ 

господарського факту, що здійснювався або письмове розпорядження на право 

її здійснення. Під процесом документування розуміють сукупність технічних і 

методичних прийомів для створення документа. Відповідальність за своєчасне і 

якісне складання документів, їх рух у встановлені графіком документообігу те-

рміни, достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і 

підписали ці документи. 

Показники, що містяться в документі і характеризують операцію, нази-

ваються його реквізитами. В залежності від частоти використання реквізитів в 

різних документах виділяють загальні (основні) та індивідуальні реквізити. Ок-

ремі реквізити є обов'язковими для кожного документу, незалежно від його ви-

ду. 

Документообіг це шлях руху документів через усі стадії обробки, почи-

наючи з моменту створення і закінчуючи передачею їх на збереження в архів. 

Графік документообігу – це затверджений порядок обробки інформації, 

який регламентує строки складання, надання та обробки первинних документів; 

визначає перелік документів, час їх проходження та обробки, посадових осіб, 

відповідальних за складання документів; порядок передачі документів за інста-

нціями для обробки; термін надходження документів до бухгалтерії від комір-

ників, майстрів та інших; термін обробки і проходження документів всередині 

облікового відділу і завершення всіх робіт за звітний період до складання бух-

галтерського балансу та звітності. 
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Облікові регістри - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у 

вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для 

хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групуван-

ня та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку. 

Однією з основних вимог до бухгалтерського обліку є достовірність його 

показників. Це досягається за допомогою інвентаризації. Інвентаризація - це 

спосіб уточнення даних бухгалтерського обліку і приведення їх у відповідність 

з фактичною наявністю господарських коштів і зобов'язань.  

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власни-

ком підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим відповідно 

до законодавства. 

Підприємство самостійно обирає форму ведення бухгалтерського обліку. 

Можна не тільки використовувати рекомендовані форми, але й розробляти вла-

сні, оригінальні, включаючи форми облікових регістрів, програми реєстрації та 

обробки інформації. Разом з тим, необхідно дотримуватись загальних методо-

логічних принципів, які встановлені в централізованому порядку, а також тех-

нології обробки облікових даних. 

У сучасній практиці застосовуються ручна і автоматизована форми ве-

дення бухгалтерського обліку. Серед ручних форм обліку найбільш поширені 

такі форми, як меморіально-ордерна, журнально-ордерна й спрощена. Проте 

комп'ютерна форма бухгалтерського обліку у сучасних умовах є найбільш про-

гресивною і стає найпопулярнішою. 

Велике практичне значення має питання про помилки в бухгалтерському 

обліку, їх пошуку і виправленні. У тексті та цифрових даних первинних доку-

ментів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не 

допускаються. Допущені помилки в бухгалтерському обліку виправляються в 

такий спосіб: коректурним; додаткових записів; сторнованим (червоного стор-

но). 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 
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Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене нака-

зом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 [Електронний ресурс] 

// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати" затвер-

джено Наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999. [Елект-

ронний ресурс]. // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку", затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 88 від 

24.05.1995 р. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 
1. Що таке документообіг? З якою метою та у якій формі здійснюється 

його організація? 

2. Які вимоги встановлені до складання та зберігання первинних докуме-

нтів, облікових регістрів і звітності? 

3. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим?  

4. Визначте відмінності понять "оцінка" та "калькуляція"? 

5. Як пов'язані між собою облікові регістри і форма бухгалтерського об-

ліку? 

6. Назвіть переваги автоматизовану форми обліку. 

7. Наведіть способи внесення коректив до облікових записів. 

8. Що таке сторнований запис? Яка техніка його складання? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Скласти графік документообігу за наведеною формою: 

Таблиця – Графік документообігу  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
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№ Вид документа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Накладна на відпуск гото-

вої продукції 
  

 
    

2 Податкова накладна        

3 
Прибуток касовий ордер 

(форма № КО-1) 
  

 
    

4 
Акт приймання-передачі 

(робіт, послуг)  
       

 

Завдання 2 

1. Скласти вступний баланс підприємства на бухгалтерському бланку. 

2. Відкрити рахунки синтетичного обліку і записати в них суми початко-

вих залишків. 

3. Записати всі операції в журналі реєстрації господарчих операцій. Вка-

зати кореспонденцію рахунків. Після цього підрахувати підсумок сум по жур-

налу. 

4. Після реєстрації кожної операції в журналі записати її в рахунках, по 

закінченні всіх записів підрахувати обороти дебету і кредиту , вивести кінцеві 

залишки по всім рахункам. 

5. На підставі господарчих операцій за вересень поточного року і почат-

кових залишків по рахунках на 1.09 поточного року скласти підсумковий ба-

ланс підприємства на бухгалтерському бланку. 

Залишки на рахунках на 1.09 поточного року, грн.  

 

Основні засоби                                                                                             476600 

Матеріали                                                                                                       71000 

Паливо                                                                                                            40000 

Основне виробництво                                                                                   50000 

Готова продукція                                                                                           55000 

Готівка                                                                                                                200 

Поточний рахунок                                                                                         65000 

Розрахунки з постачальниками                                                                  332900 
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Розрахунки за заробітною платою                                                               21000 

Товари                                                                                                           325300 

Розрахунки з підзвітними особами                                                                     18 

Розрахунки з бюджетом                                                                                  3000 

Розрахунки з іншими дебіторами                                                                   8782 

Розрахунки з іншими кредиторами                                                                5000 

Зареєстрований  капітал                                                                              660000 

Короткострокові кредити                                                                              70000 

  

Господарчі операції за вересень поточного року 

1. Видано матеріали на виробництво 25200 грн. 

2. Отримано з поточного рахунку готівку у касу для видачі заробітної 

плати 19400 грн. 

3. Перераховано з поточного рахунку до бюджету податок на прибуток 

1000 грн. 

4. Видана з каси заробітна плата 19400 грн. 

5.  Перераховано з поточного рахунку в заборгованість постачальникам 

7600 грн. 

6. Видано паливо для технологічних потреб виробництва 4700 грн. 

7. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості по ко-

роткостроковій позичці 40000 грн. 

8. Оприбутковані товари, які надійшли від постачальника 146000 грн. 

9. Видано з каси підзвітній особі на господарчі потреби 110 грн. 

10. Надійшли від постачальників матеріали, гроші ще не оплачені 3200 

грн. 

11. Зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку 12000 

грн. 

12. Перераховано з поточного рахунку кредиторам в погашення заборго-

ваності 3500 грн. 

13. Отримано на поточний рахунок від дебіторів в погашення їх заборго-

ваності 5700 грн. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. В основу оцінювання покладено принципи:  

а) однаковість оцінювання;  

б) реальність оцінювання;  

в) повнота оцінювання;  

г) однаковість та реальність оцінювання.  

 

2. Основою оцінювання найчастіше приймається:  

а) теперішня вартість;  

б) історична собівартість;  

в) вартість реалізації;  
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г) поточна собівартість.  

 

3. У разі безкоштовного одержання активів використовується оцінка за:  

а) справедливою вартістю;  

б) теперішньою вартістю;  

в) поточною собівартістю;  

г) вартістю реалізації.  

 

4. До підсумку балансу основні засоби включаються за:  

а) первісною вартістю;  

б) середньою собівартістю;  

в) теперішньою вартістю;  

г) залишковою вартістю.  

 

5. Оцінювання запасів при вибутті здійснюється за методами:  

а) історичної собівартості;  

б) ідентифікованої собівартості;  

в) поточної собівартості;  

г) середньої собівартості.  

 

6. Поточне оцінювання дебіторської заборгованості здійснюється за:  

а) первісною вартістю;  

б) теперішньою вартістю;  

в) чистою реалізаційною вартістю;  

г) залишковою вартістю.  

7. Оцінювання зобов'язань не може проводитися на підставі:  

а) історичної собівартості;  

б) ідентифікованої собівартості;  

в) вартості погашення;  

г) теперішньої вартості.  

 

8. Призначення первинних документів полягає в тому, що вони:  

а) фіксують факти здійснення господарських операцій;  

б) забезпечують достовірність проведення господарської операції;  

в) узагальнюють інформацію про здійснення господарських опера-

цій;  

г) є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій;  

 

9. Обов'язковою умовою для відображення в обліку господарських опе-

рацій є:  

а) інвентаризація;  

б) бухгалтерський рахунок;  

в) документування;  

г) оцінка.  
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10. До обов'язкових реквізитів первинних документів відносяться:  

а) підстава для здійснення операції;  

б) одиниця виміру господарської операції;  

в) дані про документ, що засвідчує особу;  

г) дата і місце складання.  

 

11. Первинні документи повинні бути складені:  

а) під час здійснення господарської операції;  

б) на звітну дату;  

в) відразу по завершенні господарської операції;  

г) на вимогу перевіряючих органів.  

 

12. За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на:  

а) власні, залучені;  

б) внутрішні, зовнішні;  

в) первинні, зведені;  

г) разові, накопичувальні.  

 

13. Процес оброблення в бухгалтерії прийнятих від виконавців докумен-

тів включає такі етапи:  

а) таксування, групування і проводка;  

б) розрахунок, таксування і групування;  

в) арифметична перевірка, розрахунок, групування;  

г) арифметична, формальна та логічна перевірка.  

 

14. Метою проведення інвентаризації є: 

а) встановлення фактичної наявності цінностей;  

б) приведення бухгалтерських даних у відповідність до фактичної 

наявності цінностей;  

в) приведення фактичної наявності цінностей у відповідність з бух-

галтерськими даними;  

г) контроль за матеріально відповідальними особами.  

 

15. Інвентаризація на підприємствах проводиться:  

а) податковими органами;  

б) інвентаризаційною комісією;  

в) інвентаризаційним комітетом;  

г) бухгалтерією.  

 

16. Віднесено за рахунок витрат нестачу матеріалів:  

а) Дебет 92 Кредит 22;  

б) Дебет 23 Кредит 201;  

в) Дебет 947 Кредит 201;  

г) Дебет 377 Кредит 201.  
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17. Віднесено за рахунок матеріально-відповідальної особи не стачу готі-

вки в касі: 

а) Дебет 947 Кредит 331; 

б) Дебет 901 Кредит 311;  

в) Дебет 374 Кредит 301;  

г) Дебет 375 Кредит 301. 

  

18.Утримано із зарплати працівника в погашення завданих збитків:  

а) Дебет 301 Кредит 375;  

б) Дебет 661 Кредит 375;  

в) Дебет 375 Кредит 661;  

г) Дебет 375 Кредит 301.  

 

19. Облікові регістри поділяються на синтетичні та аналітичні за:  

а) ступенем узагальнення інформації;  

б) характером записів;  

в) зовнішнім виглядом;  

г) побудовою.  

 

20. Хронологічний та систематичний запис господарських операцій поєд-

нуються в одному регістрі за:  

а) журнальної форми обліку;  

б) журнально-ордерної форми обліку;  

в) меморіально-ордерної форми обліку;  

г) форми Журнал-головна.  

21. Система накопичувальних і групувальних облікових регістрів викори-

стовується за: 

а) журнальної форми обліку;  

б) журнально-ордерної форми обліку;  

в) меморіально-ордерної форми обліку;  

г) форми Журнал-головна.  

 

22. Журнали побудовано за:  

а) активною ознакою;  

б) пасивною ознакою;  

в) дебетовою ознакою;  

г) кредитовою ознакою.  

 

23. До Головної книги з журналів загальним підсумком переносять:  

а) сальдо дебетові;  

б) сальдо кредитові;  

в) обороти дебетові;  

г) обороти кредитові.  

 

24. Бухгалтерський запис сум та кореспонденцій рахунків червоним ко-

льором означає:  

а) виявлену помилку;  

б) від'ємне число;  

в) початок нового звітного періоду;  

г) завершення поточного звітного періоду. 
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Змістовий модуль 2. Облік активів, пасивів та господарських  

процесів 

 

ТЕМА 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Мета вивчення теми: опрацювання П(С)БО 7, П(С)БО 8; набуття нави-

чок обліку руху й амортизації необоротних активів, відо-

браження в фінансовій звітності підприємства.  

 

Ключові терміни: необоротні активи, оцінка вартості основних засобів, 

амортизація, методи амортизації, нематеріальні активи.  

 

Методичні вказівки 
 

Необоротні активи - це активи, призначені для використання протягом 

періоду більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один 

рік). Критерії визнання, класифікації й первісної оцінки кожного виду об'єктів 

обліку необоротних активів встановлені відповідним П(С)БО. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку та інформа-

ції у фінансовій звітності інформації про основні засоби визначаються П(С)БО 

7 "Основні засоби", норми якого поширюються на підприємства, організації та 

інших юридичних осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ).  

Основні засоби відображаються в балансі і звітності в грошовому вимір-

нику, що дає можливість визначити їх загальний обсяг, структуру, амортизацію, 

зміни у складі окремих груп в динаміці та ряд техніко-економічних показників. 

Основні засоби відображаються у балансі в першому розділі активу – «Необо-

ротні активи».  

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або 

отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних 

майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також 

об’єктів інвестиційної нерухомості призначений рахунок 10 “Основні засоби”. 

Усі операції, пов’язані з рухом основних засобів оформлюються первин-

ними документами, які забезпечують правильність і своєчасність обліку. 

Створені та куплені основні засоби зараховуються на баланс підприєм-
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ства за первісною вартістю, що являє собою фактичну вартість їх створення 

чи придбання або справедливу вартість за іншими надходженнями (п. 8, 

П(С)БО 7). 

Витрати на придбання та на створення основних засобів є капітальними 

інвестиціями та обліковуються на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». 

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за групами необорот-

них активів, а також за окремими об'єктами. Визначена за даними аналітичного 

обліку первісна вартість об'єкта списується в дебет рахунка 10 «Основні засо-

би» в розрізі субрахунків відповідно до виду придбаних основних засобів з кре-

диту субрахунків 15 рахунка. Підставою для списання первісної вартості об'єк-

та з кредиту рахунка 15 є акт приймання-передачі (ф. ОЗ-1), складений комісі-

єю, яка призначається керівником підприємства.  

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 об’єкт основних засобів вилучається з ак-

тивів (списується з балансу) у результаті його вибуття. Фінансовий результат 

від вибуття основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття 

основних засобів (за мінусом непрямих податків і витрат пов'язаних із вибуттям 

основних засобів) і їх залишковою вартістю. 

Нарахування амортизації регулюється П(С)БО 7. Підприємство має право 

змінювати метод нарахування амортизації протягом періоду експлуатації 

об’єкта. Якщо змінюється метод амортизації, новий метод повинен застосову-

ватися з місяця, що настає за місяцем прийняття рішення про зміну методу 

амортизації. Нарахування амортизації проводиться протягом всього періоду 

експлуатації основного засобу. При вибутті основного засобу сума нараховано-

го зносу списується на зменшення первісної вартості основного засобу. 

Для відображення нарахованої амортизації використовується рахунок 13 

"Знос необоротних активів".  

Поліпшення основних засобів відбувається в результаті: модернізації; 

модифікації; добудови; дообладнання; реконструкції. Витрати, пов’язані з по-

ліпшенням основних засобів, являють собою за економічним змістом капітальні 

інвестиції і призводять до збільшення первісної вартості основних засобів (п. 
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14, П(с)БО 7). 

Утримання основних засобів у робочому стані вимагає їхнього поточного 

обслуговування, а також проведення поточного і капітального ремонтів. Витра-

ти на обслуговування і ремонт основних засобів відносяться на витрати діяль-

ності підприємства(п. 15, П(с)БО 7). 

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної 

форми та утримується підприємством з метою використання протягом періоду 

більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один 

рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду 

іншим особам. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності ви-

значає П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Планом рахунків для відображення в 

обліку нематеріальних активів призначений активний рахунок 12 «Нематері-

альні активи». 

Витрати на придбання або створення нематеріальних активів до їх вве-

дення в експлуатацію накопичуються на балансовому рахунку 15 «Капітальні 

інвестиції», субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється на систематичній основні 

протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємст-

вом при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не бі-

льше 20 років. Розрахунок амортизації здійснюється згідно з П(С)БО 7 «Основ-

ні засоби». Як правило, методом амортизації нематеріальних активів є метод 

прямолінійного списання.  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", за-

тверджене Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 

92. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021472.html
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buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021472.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 "Нематеріальні акти-

ви", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. 

№ 242. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021473.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 "Оренда", затвер-

джене Наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021480.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 " Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність", затверджене Наказом Міні-

стерства фінансів України від 7 листопада 2003 року № 617. [Електронний ре-

сурс] // Режим доступу:https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-

rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021493.html 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних акти-

вів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. 

№ 1327.[Електронний ресурс] // Режим досту-

пу:https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-

rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024181.html 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, за-

тверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024180.html 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 
1. Охарактеризуйте основні засоби як об’єкт бухгалтерського обліку. 

2. Які види витрат включаються до первісної вартості основних засобів? 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021472.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021473.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021473.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021480.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021480.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021480.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021493.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021493.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024181.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024181.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024180.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendacii-z-1024180.html
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3. Дайте характеристику рахунків, на яких рахунках ведеться облік осно-

вних засобів. 

4. Які фактори, враховуються при визначенні строку корисного викорис-

тання (експлуатації) об’єкта основних засобів при нарахуванні амортизації? 

5. Охарактеризуйте методи нарахування амортизації, рекомендовані 

П(с)БО № 7. 

6. Назвіть шляхи надходження основних засобів на підприємство, що 

впливають на методику їх бухгалтерського обліку. 

7. Назвіть шляхи вибуття основних засобів, що впливають на методику їх 

бухгалтерського обліку. 

8. Назвіть способи поліпшення основних засобів, які приводять до збіль-

шення їх первісної вартості. 

9. За рахунок чого відшкодовуються витрати на ремонт, утримання і об-

слуговування основних засобів? 

10. Дайте визначення нематеріального активу. 

11. За яких умов об’єкт нематеріальних активів відображається в балансі? 

12. Як оцінюються об’єкти нематеріальних активів? 

13. За рахунок яких джерел можуть надходити нематеріальні активи? 

14. Охарактеризуйте методи нарахування амортизації нематеріальних ак-

тивів. 

15. Що враховується при визначенні терміну корисного використання 

об’єкта нематеріальних активів? 

16. За яких обставин нематеріальні активи списуються з балансу? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Первісна вартість технологічного устаткування, яке придбало підприємс-

тво, складає 80 000 грн. За розпорядженням керівника підприємства встановле-

но очікуваний термін експлуатації устаткування 5 років. Його ліквідаційна вар-

тість за попередньою оцінкою дорівнює 5000 грн. 
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Розрахувати річну суму амортизації різними методами. 

Дані розрахунку представити в таблиці. 

1. Прямолінійний метод  

Відповідно до цього методу вартість об'єкта основних засобів, що амор-

тизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом терміну його кори-

сного використання. Щорічні амортизаційні відрахування визначаються за фо-

рмулою: 

Амортизаційні    (А)    =     Первинна вартість – ліквідаційна вартість 

           відрахування                                              Строк корисного використання 
 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

2. Метод зменшення залишкової вартості 

За цим методом річна сума амортизації визначається, як добуток залиш-

кової вартості об’єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на да-

ту початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. 

Відповідно до цього методу:  

Річна сума амортизації = Залишкова вартість x Річна норма амортизації 

Річна норма амортизації =  (1 – ( n

вартістьпервісна

вартістьналіквідацій
)) х 100 % 

Ступінь кореня n - кількість років корисного використання об'єкта.  

Цей метод застосовується тільки у випадку, якщо передбачається наяв-

ність ліквідаційної вартості. 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1     

2     
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3     

4     

5     

 

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості 

Норму нарахування зносу при використанні цього методу розраховують у 

дві дії: 

1. Розраховують норму для рівномірного методу, але без обліку ліквіда-

ційної вартості. 

2. Розраховану норму множать на додаткову прискорену норму. 

Цей метод базується на застосуванні будь-якої твердої ставки, однак най-

частіше береться подвійна норма амортизації у порівнянні з нормальною, яка 

використовується при прямолінійному методі. Таким чином, щорічні амортиза-

ційні відрахування визначаються за формулою: 

Амортизаційні відрахування = Залишкова вартість х Річна норма  

Річна норма амортизації  =  

 

Сума амортизації останнього року обмежена сумою необхідною для зме-

ншення залишкової вартості до ліквідаційної.  

 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

4. Кумулятивний метод 

Цей метод ще називають методом списання вартості по сумі чисел років.  

Відповідно до цього методу сума зносу обчислюється шляхом множення 

вартості, що амортизується на дріб, абсолютна величина якої послідовно змен-

шується щорічно. 
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Знаменник такого дробу є сумою цифр загального числа років визначено-

го терміну корисного використання активу, чисельник - цифрою поточного ро-

ку експлуатації. 

Амортизаційні відрахування при цьому методі розраховуються в такий 

спосіб: 

 

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Найбільша сума амортизації нараховується в перший рік, а потім вона 

зменшується з року в рік, а залишкова вартість зменшується поки не досягне 

ліквідаційної вартості. 

 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 
5. Виробничий метод 

Тут сама амортизація залежить від обсягу діяльності, наприклад вироб-

ництва продукції. Тобто, метод нарахування зносу пропорційно обсягу викона-

них робіт, випуску продукції зіставляє купівельну вартість активу (за винятком 

його ліквідаційної вартості) з визначеним обсягом виробленої продукції. 

Насамперед необхідно дізнатися виробничу ставку амортизації, поділив-

ши амортизовану вартість на загальний обсяг продукції, який підприємство 

планує виробити на даному об’єкті основних засобів. Потім одержану ставку 

Амортизаційні 

відрахування 

Кумулятивний 

 коефіцієнт 

 

 

= (Первісна вартість – Ліквідаційна вартість)  

 

 

х 

Кумулятивний 

коефіцієнт 

Число років, що залишається до кінця 

терміну використання об’єкту 

  

Сума років терміну використання 

об’єкту 

 

= 
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множать на обсяг продукції, вироблений у поточному місяці із застосуванням 

цього об’єкта, і, таким чином знаходять суму амортизації. Як видно, при такому 

методі вона взагалі не залежить від строку експлуатації обладнання. Даний ме-

тод оснований на тому, що амортизація є тільки результатом експлуатації об'єк-

та основних засобів і тимчасові строки не відіграють ніякої ролі у процесі її на-

рахування.  

Щорічна сума амортизації при цьому методі визначається так:      

 

 

 

В свою чергу: 

 

 

 

 

Устаткування придбано для виготовлення 150 000 одиниць продукції. 

Протягом експлуатації фактично виготовлено: 1-й рік – 30000 одиниць продук-

ції; 2-й рік – 45000 од.; 3-й рік – 40000 од.; 4-й рік – 20000 од.; 5-й рік – 15000 

од. 

Рік 
Первісна  

вартість 

Річна сума 

амортизації 

Накопичена 

амортизація  

(знос) 

Залишкова 

вартість 

(балансова) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

Завдання 2 

Підприємство придбало програмне забезпечення 1 січня 2016 р. за 25000 

грн., оцінило строк його корисного використання в 5 років, а ліквідаційну 

вартість – як нульову. Для нарахування амортизації нематеріальних активів 

застосовується прямолінійний метод. Якою буде залишкова вартість 

програмного забезпечення на 31 грудня 2016 р.? 

а) 10000 грн.; б) 11000 грн.; 

Амортизаційні 

відрахування 

Фактичний річний обсяг продукції 

 виробнича ставка амортизації 

 

 

= 

Виробнича ставка 

амортизації 

Первісна вартість – ліквідаційна вартість 
 Загальний обсяг виробництва  

 

 

= 
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в) 10500 грн. г) 20000 грн.  

2. Підприємство придбало основні засоби за 50000 грн. у квітні 2016 ро-

ку, а ввело їх в експлуатацію в червні цього ж року. Строк корисного викорис-

тання основних засобів – 5 років, а ліквідаційна вартість дорівнює 1000 грн. 

Чому дорівнює сума амортизації основних засобів за 2016 рік, розрахована за 

кумулятивним методом? 

а) 8889 грн. 

б) 13333 грн. 

в) 8167 грн. 

г) 16667 грн. 

 

Завдання 3 

На основі вихідних даних таблиці, скласти бухгалтерські записи, 

пов’язані з придбанням, амортизацією та вибуттям основних засобів. 

Вихідні дані: 31 грудня 2014 року підприємство придбало обладнання для 

виробничій діяльності (інформація наведена в таблиці): 

Показник Обладнання 1 Обладнання 2 Обладнання 3 

1. Метод  

амортизації 
Прямолінійний Кумулятивний 

Прискорене 

зменшення  

залишкової вартості 

2. Первісна вартість, 

грн. 
190000 500000 800000 

3. Ліквідаційна  

вартість, грн. 
10000 9000 8000 

4. Очікуваний строк 

експлуатації, років 
6 5 8 

5. Дата вибуття 30.09.2015 31.12.2016 31.12.2016 

6. Дохід від  

продажу, грн. 
0 29000 48000 

 

Обладнання 1 було знищено внаслідок пожежі, а обладнання 2 і 3 було 

продане, оскільки підприємство вирішило взяти в оренду більш сучасне.  

 

Завдання 4 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку операції з продажу осно-

вних засобів. Визначити фінансовий результат. 

Вихідні дані. Первісна вартість основних засобів становить – 120000 грн., 
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нарахований знос – 20000 грн. Продано об’єкт основних засобів за 180000 грн., 

у т.ч. ПДВ – 30000 грн. Витрати, пов’язані з реалізацією (оплата послуг сторон-

ніх організацій) - 7500 грн.  

№ 

з/п 
Зміст операції 

Сума, 

грн. 
дебет кредит 

1. Списано основні засоби у сумі зносу    

2. 
Списано залишкову вартість основних 

засобів 
   

 
Реалізовано основні засоби,  призначені 

для продажу 
   

3. Відображено дохід від реалізації    

4. Відображена сума ПДВ    

5. 
Відображено витрати, пов’язані з реалі-

зацією основних засобів 
   

6. 
Списано на фінансовий результат дохід 

від реалізації основних засобів 
   

7. 
Списано на фінансовий результат собіва-

ртість реалізованих активів 
   

 

Завдання 5 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку господарські операції. 

Вихідні дані. Підприємство споруджує будівлю цеху власними силами. 

При цьому були здійснені такі витрати:  

– придбане будівельне обладнання на суму 72 000 грн. (у т. ч. ПДВ); 

– використані власні будівельні матеріали на суму 17 000 грн.; 

– нарахована заробітна плата працівникам, які беруть участь у будівницт-

ві - 25 000 грн.; 

– нарахований ЄСВ в сумі 5500 грн.; 

– нарахована амортизація машин і механізмів, що беруть участь у будів-

ництві на суму 12 000 грн. 

 

Завдання 6 

Відобразити в обліку операції пов’язані з придбанням та нарахуванням 

амортизації основних засобів. 
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Вихідні дані. Засновник Іванов О.В. погасив заборгованість за внесками 

до статутного капіталу ТОВ “СТД” шляхом внесення комп'ютера, а засновник 

Донцов А.Г. - легковим автомобілем. Узгоджена засновниками справедлива ва-

ртість комп'ютера становить 7 500 грн., експертна оцінка автомобіля - 100 500 

грн. 

Комп’ютер перед уведенням в експлуатацію був удосконалений: розши-

рена дискова площа і збільшена оперативна пам'ять. Додаткові витрати склали 

1500 грн. (сума без ПДВ). 

Комп’ютер знаходитиметься в торговому залі, а автомобіль передбача-

ється використовувати для потреб адміністрації. 

Для нарахування амортизації комп'ютеру прийняте рішення про застосу-

вання методу прискореного зменшення залишкової вартості, термін корисного 

використання якого - 4 роки, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. 

Для автомобіля застосовуватиметься виробничий метод. Передбачуваний 

пробіг автомобіля протягом усього терміну експлуатації - 200 000 км., його лік-

відаційна вартість - 5000 грн., за перший місяць експлуатації автомобіль прої-

хав 4 000 км. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Який номер має Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Основ-

ні засоби": 

а) П(С)БО 11; 

б) (С)БО 10; 

в) (С)БО 7; 

г) (С)БО 12. 

 

2. Підприємство придбало виробниче обладнання за 360, 0 тис. грн. (у т.ч. 

ПДВ – 60,0 тис. грн.), крім того, витратило 6,0 тис. грн. на його доставку і 4,0 

тис. грн. – на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Чо-

му дорівнює первісна вартість цього обладнання? 

а) 256,0 тис. грн.; 

б) 250,0 тис. грн.; 

в) 310,0 тис. грн.; 

г) 306,0 тис. грн. 
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3. Підприємство придбало автомобіль за 250 тис. грн. і розраховує прода-

ти його через 4 роки за 25 тис. грн. Чому дорівнює вартість об`єкта, що аморти-

зується:  

а) 230 тис. грн.; 

б) 225 тис. грн.; 

в) 250 тис. грн.; 

г) 200 тис. грн.  

 

4. Витрачена готівка на послуги з капітального будівництва відобража-

ється таким записом: 

а) Дт 10 – Кт 30; 

б) Дт 631 – Кт 31; 

в) Дт 151 – Кт 30; 

г) Дт 685 – Кт 30. 

 

5. На якому рахунку відображаються операції пов’язані з придбанням ос-

новних засобів: 

а) 28; 

б) 10; 

в) 12; 

г) 15. 

 

6. Якою проводкою в бухгалтерському обліку відображаються витрати на 

дообладнання, реконструкцію і модернізацію основних засобів?: 

а) Дт 10 - Кт 14; 

б) Дт 15 - Кт 63, 66, 20; 

в) Дт 23 - Кт 685, 66, 20; 

г) Дт 91 - Кт 661, 201. 

 

7. На якому рахунку відображаються витрати на придбання інших необо-

ротних матеріальних активів:  

а) 132; 

б) 153; 

в) 11; 

г) 92. 

 

8. Який з перелічених методів не належить до методів нарахування амор-

тизації: 

а) прямолінійний; 

б) індексний; 

в) кумулятивний; 

г) виробничий. 

 

9. Який процес відображається проводкою Дт 124 - Кт 154:  

а) зарахування нематеріального активу на Баланс підприємства; 
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б) відображення витрат, пов`язаних із виготовленням нематеріаль-

них активів; 

в) придбання нематеріальних активів; 

г) вилучення нематеріальних активів. 

 

10. Яким записом відображається в обліку введення в експлуатацію 

об’єкта основних засобів після завершення його будівництва? 

а) Дт 10 – Кт 40; 

б) Дт 10 – Кт 15; 

в) Дт 10 – Кт 14; 

г) Дт 10 – Кт 10. 

 

11. В якому випадку не змінюється первісна вартість основних засобів? 

а) при модернізації; 

б) при реконструкції об’єкта; 

в) при проведенні планового ремонту; 

г) немає вірної відповіді; 

 

 

ТЕМА 6. ОБЛІК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Мета вивчення теми: опрацювання П(С)БО 9, П(С)БО 10; набуття нави-

чок обліку руху оборотних активів, відображення їх у фі-

нансовій звітності підприємства. 

 

Ключові терміни: оборотні активи, оцінка оборотних активів, запаси, 

методи вибуття запасів, готівка, ліміт каси, еквіваленти грошових коштів, фі-

нансові інвестиції, дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів. 

 

Методичні вказівки 

 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про запаси регулюються П(С)БО 9 «Запаси». 

У балансі запаси оцінюються за первісною вартістю або за чистою вартіс-

тю реалізації. Порядок визначення балансової вартості залежить від шляху над-

ходження запасів на підприємство та визначений П(с)БО 9 пп. 9 - 15. Транспор-

тно-заготівельні витрати (ТЗВ), що виникають в процесі придбання запасів, 

можуть обліковуватися за двома варіантами: 

 прямо включатися до собівартості придбаних запасів; 
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 відображатися на окремому субрахунку рахунків обліку запасів і щомі-

сячно розподілятись між залишками невикористаних і використаних за місяць 

запасів. 

При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка 

здійснюється за одним з методів згідно з п. 16 П(с)БО 9. 

Для обліку наявності і руху запасів передбачені рахунки класу 2. Усі 

операції з руху виробничих запасів оформлюються первинними документами. 

Форми цих документів затверджені Наказом Міністерства статистики України 

від 21.06.1996 р. № 493. Структура документообігу повинна бути такою, щоб 

забезпечити вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для 

контролю й оперативного управління рухом матеріальних запасів. 

Для отримання деталізованої інформації, необхідної для управління запа-

сами за їх окремими видами та процесами, організовується аналітичний облік. 

Типовими розрізами аналітики можуть виступати: склади, матеріально відпові-

дальні особи, групи запасів, види діяльності тощо.  

Для зберігання вільних грошових коштів і здійснення безготівкових розра-

хунків кожному підприємству під час його організації відкривається в банку пото-

чний (розрахунковий) рахунок. Для бухгалтерського обліку наявності та руху 

грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті призначений ра-

хунок 311. 

Підприємствам, які мають у своєму грошовому обігу іноземну валюту, 

відкривається в банку поточний рахунок в іноземній валюті. Для бухгалтер-

ського обліку наявності та руху грошових коштів в іноземній валюті передба-

чений рахунок 312. Курсові різниці, які виникають, обліковуються на рахунках: 

в разі зростання курсу гривні: кредит рахунка 714 «Дохід від операційної кур-

сової різниці» (з операцій зв’язаних із операційною діяльністю) або кредит ра-

хунка 744 «Дохід від поопераційної курсової різниці» (операцій, пов’язаних із 

інвестиційною та фінансовою діяльністю); в разі спаду курсу гривні: дебет ра-

хунка 945 «Втрати від операційної курсової різниці» (з операцій пов’язаних із 

операційною діяльністю) або дебет рахунка 974 «Втрати від не операційних ку-



 63 

рсових різниць (з операцій, пов’язаних із інвестиційною та фінансовою діяльні-

стю). 

Облік інших грошових коштів ведеться на рахунках 313 і 314. 

Підприємства, які здійснюють розрахунки в готівковій формі, мають касу 

і організують облік наявності та руху готівкових коштів. Касові операції офор-

мляються відповідними документами, типові міжвідомчі форми яких затвер-

джені Держкомстатом України та узгоджені з НБУ й Мінфіном України.  

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні підприємства самостійно встановлюють ліміт залишку готівки 

у касі. Звіт касира з доданими касовими документами ретельно перевіряється в 

бухгалтерії і служить основою для бухгалтерського обліку касових операцій на 

рахунку 301 «Готівка в національній валюті». 

Якщо на підприємстві є в наявності готівка в іноземній валюті, відкрива-

ється окрема касова книга. Бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ве-

деться на рахунку 302 «Готівка в іноземній валюті». 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових звітах визначає Положен-

ня (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Дебітор-

ська заборгованість за товари, роботи та послуги виникає, коли підприємство 

реалізує товари в кредит, тобто з відстроченням платежу. Для бухгалтерського 

обліку дебіторської заборгованості використовується рахунок 36 «Розрахунки з 

покупцями та замовниками». 

При реалізації товарів у кредит підприємство має ризик непогашення 

всієї дебіторської заборгованості. Підприємство визначає резерв сумнівних і 

безнадійних боргів, щоб достовірно відобразити активи. Якщо резерв не визна-

чити, то активи будуть завищені, що порушує принципи фінансового обліку. 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначає, що поточна дебіторська за-

боргованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку 

балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення такої вартості необ-

хідно від дебіторської заборгованості на дату балансу відняти величину резерву 
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сумнівних боргів. 

Створення та використання цього резерву ведеться на рахунку 38 «Резерв 

сумнівних боргів». Цей рахунок використовується для корегування оцінки дебі-

торської заборгованості покупців і замовників за товарних операціями та інших 

дебіторів за нетоварними операціями. 

У процесі діяльності підприємства виникає поточна дебіторська заборго-

ваність, яка не пов’язана з реалізацією товарів, робіт та послуг. Для обліку роз-

рахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами, аван-

сами виданими, нарахованими доходами, за претензіями та іншими операціями 

використовується рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами».  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246. [Елек-

тронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська забор-

гованість", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 

1999 р. № 237. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Украї-

ні, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2004 № 637. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05 

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у на-

ціональній та іноземних валютах, затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України від 12.11.2003 № 492. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2. [Електронний ре-

сурс] // Режим доступу: http://zakon.golovbukh.ua/regulations 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
http://zakon.golovbukh.ua/regulations
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Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на від-

рядження або під звіт, та Порядку його складання, затверджений Наказом Мі-

ністерства фінансів України від 28.09.2015 № 841 [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1248-15 

Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засо-

бів, постанова Національного банку України від 05.11.2014 № 705 [Електрон-

ний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14 

Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, затвердже-

ний Наказом Міністерства фінансів України від 14.12.1999 № 298 [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0915-99 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Визначте поняття «запаси» та охарактеризуйте їх відповідно до П(с)БО 

9 «Запаси». 

2. Які види витрат включаються до первісної вартості запасів? 

3. Дайте характеристику рахунків, на яких рахунках ведеться облік запа-

сів. 

4. Охарактеризуйте методи оцінки руху запасів. 

5. Визначте порядок формування первісної вартості готової продукції.  

6. Характеристика рахунків обліку готової продукції.  

7. Охарактеризуйте порядок організації обліку готівки в касі. 

8. Визначте порядок обліку коштів на розрахункових й інших рахунках у 

банках. 

9. Дайте визначення дебіторської заборгованості як об’єкта бухгалтер-

ського обліку. 

10. Як оцінюється дебіторська заборгованість у фінансовій звітності під-

приємства і чому? 

11. Розкрийте поняття сумнівних боргів та обґрунтуйте необхідність 

створення резерву сумнівних боргів. 

12. Як створюють резерв сумнівних боргів і як його використовують? 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1248-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0915-99
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13. Охарактеризуйте порядок списання заборгованості, яка визнана без-

надійною. 

14. Які особливості обліку розрахунків з підзвітними особами? 

15. Який порядок розрахунку та обліку відшкодування збитків, завданих 

підприємству? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

На підставі бухгалтерських проводок визначити зміст господарських опе-

рацій: 

1. Д-т 23 К-т 20 

2. Д-т 22 К-т 23 

3. Д-т 26 К-т 23 

4. Д-т 20 К-т 631 

5. Д-т 93 К-т 20 

6. Д-т 947 К-т 28 

 

Завдання 2 

Скласти кореспонденцію рахунків відповідно до змісту господарських 

операцій:  

1.1. Оприбутковані виробничі запаси, що надійшли від вітчизняного пос-

тачальника за покупними цінами на суму 120 тис. грн. (в т.ч. ПДВ) 

1.2. Відображено податковий кредит з ПДВ. 

2.1. Відображена вартість транспортних послуг, пов’язаних з придбанням 

виробничих запасів на суму 3 600 грн. (в т.ч. ПДВ) 

2.2. Відображено податковий кредит з ПДВ. 

3. Списано виробничі запаси, використані для виробництва готової про-

дукції на суму 12 000 грн. 

4. Списано транспортно-заготівельні витрати, що відносяться до вироб-

ничих запасів, використаних на виробництво готової продукції. 

Визначити суму транспортно-заготівельних витрат відповідно до ПсБО 9 

за умови, що залишки на початок місяця становлять: 

- виробничих запасів – 5000 грн. 

- транспортно-заготівельних витрат – 1500 грн. 
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Завдання 3 

Відповідно до змісту господарських операцій скласти кореспонденцію 

рахунків бухгалтерського обліку. Розрахувати суму єдиного соціального внеску 

(ЄСВ) на заробітну плату працівників ( операція 4). Визначити фактичну собі-

вартість готової продукції (операція 7). 

1. Списано сировину і матеріали на виробництво готової продукції на су-

му 160 тис. грн. 

2. Списано паливо на виробництво готової продукції на суму 40 тис. грн. 

3. Нарахована заробітна плата основним виробничим працівникам на су-

му 80 тис. грн. 

4. Нарахований ЄСВ на заробітну плату основних виробничих працівни-

ків згідно з чинним законодавством (суму визначити).  

5. Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення на 

суму 30 тис. грн. 

6. Списано частину загальновиробничих витрат на собівартість готової 

продукції на суму 16 тис. грн. 

7. Оприбутковано готову продукцію за фактичною виробничою собівар-

тістю (суму визначити). 

 

Завдання 4 

Відповідно до змісту господарських операцій скласти кореспонденцію 

рахунків бухгалтерського обліку.  

Для виконання спецзамовлення, підприємством придбаний інструмент 

вартістю 5400 грн. (в т. ч. ПДВ). Термін експлуатації інструменту складає 4 ро-

ки. Підзвітною особою придбані канцтовари на суму 1 800 грн. (у т. ч. ПДВ), 

розрахунок проведений за допомогою корпоративної платіжної картки. Канц-

товари на суму 800 грн. видані працівникам бухгалтерії. 

Зміст операції Сума 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

Оприбуткований на склад інструмент    

Відображена сума ПДВ    
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Підзвітна особа - держатель корпоративної 

картки витратив на купівлю канцтоварів 
   

Подано авансовий звіт про використання коштів 

на закупівлю канцтоварів: 

— на суму канцтоварів; 

— на суму ПДВ 

   

Частина канцтоварів зі складу передана 

працівникам бухгалтерії 
   

 

Завдання 5 

На підставі наведених господарських операцій визначити кореспонден-

цію рахунків  

Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Основні первинні 

документи 
Дебет Кредит 

Оприбутковані виробничі запаси, 

придбані підзвітною особою 
  

Авансовий звіт і додані 

до нього документи 

Оприбутковані матеріали, які 

отримані як внесок засновника в 

статутний капітал 

  

 

Договір 

Отримані запаси у вигляді 

гуманітарної допомоги 
  

Прибутковий ордер за 

формою М-4, договір 

Оприбутковані покупні 

напівфабрикати і комплектуючі 

вироби від постачальника 

  

Прибутковий ордер за 

формою М-4, договір 

Оприбутковані надлишки запасів, 

які виявлені при інвентаризації   

Прибутковий ордер за 

формою М-4,  

звіряльна відомість 

Оприбутковані матеріали від 

ліквідації основних засобів  
  

Прибутковий ордер за 

формою М-4, акт на 

списання основних засо-

бів 

Списані запаси на виробництво 

продукції (робіт, послуг)   

Накладна-вимога на 

відпуск (внутрішнє 

переміщення) матеріалів  

Списані запаси на виправлення 

браку   

Накладна-вимога на 

відпуск (внутрішнє 

переміщення) матеріалів  

Списані виробничі запаси на 

загальновиробничі потреби 
  

Акт на списання 

Оприбутковані на склад МШП, 

виготовлені власними силами 
  

Акт виконаний робіт 

Оприбутковані на склад МШП від   Прибутковий ордер, 
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підзвітних осіб авансовий звіт 

Передані МШП зі складу для 

використання адміністративним 

апаратом 

  

Накладна, типові форми 

№МШ-1, №МШ-2 та ін.. 

Нарахована амортизація 

виробничих основних засобів 
  

Розрахунок, 

бухгалтерська довідка 

Списана на виробництво вартість 

напівфабрикатів власного 

виробництва 

  

Накладна вимога на 

відпуск матеріалів за 

формою № М-11 

Списані витрати на відрядження 

пов'язане з виробництвом 
  

Бухгалтерська довідка 

Списані витрати з нарахування 

ЄСВ на заробітну плату 

робітників, безпосередньо 

зайнятих у виробництві 

  

Бухгалтерська довідка, 

розрахунок 

Списані витрати виробництва, 

направлені на капітальні 

інвестиції 

  

Бухгалтерська довідка, 

розрахунок 

Списані витрати на виготовлення 

готової продукції, та 

оприбуткована ця продукція за 

фактичною собівартістю 

  

Бухгалтерська довідка 

Списані витрати на виготовлення 

власних напівфабрикатів, 

призначених для продажу 

  

Бухгалтерська довідка 

Списана виробнича собівартість 

реалізованої готової продукції 
  

Акт на списання 

Відображення внутрішнє 

переміщення товарів зі складу на 

склад 

  

Накладна на відпуск 

Списана собівартість 

реалізованих зі складу товарів 

  

Розрахунок обчислення 

собівартості, складений 

на підставі документів 

на реалізацію товарів зі 

складу 

 

Завдання 6 

На підставі бухгалтерських проводок визначити зміст господарських опе-

рацій:

1. Д-т 372 К-т 301 

2. Д-т 311 К-т 361 

3. Д-т 36 К-т 701 

4. Д-т 92 К-т 372 

5. Д-т 301 К-т 375 

6. Д-т 374 К-т 631 
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Завдання 7 

Відповідно до змісту господарських операцій скласти кореспонденцію 

рахунків бухгалтерського обліку.  

1. Одержано вексель від покупців. 

2. Підзвітною особою підприємства здійсненна провайдеру оплата готів-

кою інтернет-послуг на суму 1300 грн. (розрахунок здійсненний корпоратив-

ною платіжною карткою). 

3. Утримано із заробітної плати працівника 1500 грн. - відшкодування за-

вданих збитків підприємству. 

4. Погашено покупцем заборгованість за товари.  

5. Відображено дохід від реалізації основних засобів. 

 

Завдання 8 

Скласти бухгалтерські проводки, пов’язані з рахунком 38 "Резерв сумнів-

них боргів". 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. 

1 Нарахований резерв сумнівних боргів   10000 

2 
Суми нарахованого резерву списано на 

фінансовий результат 
  10000 

3 
Списано за рахунок резерву сумнівних 

боргів заборгованість покупця 
  8000 

4 
Відображена списана дебіторська забо-

ргованість на позабалансовому рахунку 
  ? 

5 

Відображено дохід від операційної дія-

льності при повернені раніше списаної 

заборгованості покупця 
  ? 

6 
Списано дохід від операційної діяльно-

сті на фінансовий результат 
  ? 

7 

Списана відшкодована дебіторська за-

боргованість із позабалансового рахун-

ку 
  ? 

8 
Погашена відновлена дебіторська забо-

ргованість 
  ? 
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Завдання 9 

Між підприємствами А и Б укладено договір закупівлі-продажу, відпо-

відно до якого підприємством А поставлявся товар підприємству Б на суму 240 

000 грн. (у т.ч. ПДВ). 

Балансова вартість товару складає 150 000 грн. Підприємство Б виписує 

простий вексель на ім'я підприємства А на суму обговорену в договорі. Термін 

погашення векселя - 30 днів з дати виписки. Після закінчення указаного термі-

ну вексель погашається шляхом перерахування коштів підприємством на бан-

ківський рахунок підприємства А. 

Необхідно: відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку 

підприємства-постачальника. 

 

Завдання 10 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку нарахування резерву 

сумнівних боргів. 

Вихідні дані. Підприємство на 31.12 поточного року мало прострочену 

дебіторську заборгованість в сумі 99800 грн., з неї: 

покупця А – 900 грн. 

покупця Б – 1420 грн. 

покупця В – 1000 грн. 

покупця Г – 96480 грн. 

Класифікація дебіторської заборгованості за термінами непогашення: 

Споживач 
Кількість днів заборгованості 

30 31-60 61-90 91-120 >120 

А 900     

Б 1420     

В  400 600   

Г 71 680 12600 6400 3800 2000 

% несплачених рахун-

ків, виданих із досвіду 

попередніх років 

2 5 10 25 40 
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Тести для самоконтролю знань за темою: 

 
1. Як обліковуються виробничі запаси в бухгалтерії підприємства?  

а) у натурально-вартісному виразі;  

б) у натурально-кількісному виразі;  

в) у вартісному виразі;  

г) у натурально-кількісному і вартісному виразі.  

 

2. Яким записом відображається оприбуткування матеріалів придбаних 

підзвітною особою?  

а) Д-т 201 К-т 631;  

б) Д-т 372 "Розрахунки з підзвітними особами"-К-т 201;  

в) Д-т 201 К-т 372.  

г) Д-т 372 К-т 301.  

 

3. Для бухгалтерського обліку запасів використовуються рахунки:  

а) 1-го класу; 

б) 2-го класу; 

в) 3-го класу; 

г) 6-го класу. 

 

4. Метод оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:  

а) собівартість перших за надходженням закупок;  

б) фактична собівартість заготівлі;  

в) собівартість останніх за надходженням закупок;  

г) планова собівартість придбання.  

 

5. Грошові кошти відображаються в балансі у складі: 

а) необоротних активів; 

б) оборотних активів; 

в) власного капіталу; 

г) поточних зобов`язань. 

6. Облік МШП ведеться на рахунку: 

а) 20; 

б) 22; 

в) 26; 

г) 28. 

 

7. Погашення дебіторської заборгованості готівкою відображається таким 

записом:  

а) Дт 30 – Кт 37; 

б) Дт 30 – К т38; 

в) Дт 30 – Кт 46;  

г) немає правильної відповіді.  

 

8. Поточні інвестиції в балансі входять до розділу: 

а) оборотні активи; 

б) необоротні активи; 

в) витрати майбутніх періодів; 
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г) довгострокові зобов`язання.  

 

9. В якому Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку викладено ме-

тодичні основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості: 

а) П(С)БО 10; 

б) П(С)БО 2; 

в) П(С)БО 9; 

г) П(С)БО 20. 

 

10. Продаж продукції, товарів, робіт та послуг відображається записом: 

а) Дт 36 – Кт 70; 

б) Дт 36 – Кт 71; 

в) Дт 36 – Кт 72; 

г) Дт 36 – Кт 73. 

 

11. На підставі яких документів оформлюються касові операції з надхо-

дження та видатків грошових коштів? 

а) прибуткові та видаткові касові ордери; 

б) платіжними дорученнями; 

в) рахунком-фактурою; 

г) чековими книжками.  

 

12. Передано готівку з каси в банк, відображається записом:  

а) Дт 31 – Кт 30; 

б) Дт 30 – Кт 31; 

в) Дт 13 – Кт 10; 

г) вірної відповіді немає. 

 

13. До складу грошових коштів не включаються: 

а) кошти на рахунках у банку; 

б) кошти, які обмежені у використанні протягом поточного періоду; 

в) касова готівка; 

г) вірної відповіді немає. 

 

14. Дебіторську заборгованість за терміном погашення можна поділити 

на:  

а) поточну; 

б) довгострокову; 

в) немає правильної відповіді; 

г) правильні відповіді наведено в а) і б). 

 

15. Який рахунок дебетується при перерахуванні коштів транспортній 

організації за доставку матеріалів? 

а) "Поточний рахунок в національній валюті"; 

б) "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"; 
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в) "Сировина і матеріали"; 

г) "Розрахунки з вітчизняними покупцями і підрядчиками". 

 

16. Видача грошових коштів із каси підзвітній особі відображається та-

ким записом: 

а) Дт 30 – Кт 372; 

б) Дт 372 – Кт 30; 

в) Дт 372 – Кт 31; 

г) всі відповіді правильні.  

 

17. Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому 

погашенні заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані малоцінні 

та швидкозношувані предмети?  

а) Д-т "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"-К-т 

"Малоцінні і швидкозношувані предмети";  

б) Д-т "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"-К-т 

"Поточний рахунок в національній валюті"; 

в)    Д-т "Малоцінні і швидкозношувані предмети"-К-т "Поточний    

       рахунок в національній валюті";  

г)    Д-т "Малоцінні і швидкозношувані предмети"-К-т "Розрахунки       

з вітчизняними постачальниками".  

 

18. Для обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги використовують рахунок: 

а) 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"; 

б) 38 "Резерв майбутніх боргів"; 

в) 37 "Розрахунки з різними дебіторами"; 

г) всі наведені вище.  

19. На рахунку 26 ведеться облік: 

а) виробничих запасів; 

б) товарів; 

в) готової продукції; 

г) незавершеного виробництва. 

 

20. Яке П(С)БО регулює облік запасів:  

а) 7; 

б) 9; 

в) 10; 

г) 16. 

 

21. Дебетове сальдо за 23 рахунком – це:  

а) залишок незавершеного виробництва; 

б) залишок товарів на складі;  

в) залишок готової продукції; 

г) немає правильної відповіді. 
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22. Оприбутковано готову продукцію, отриману від допоміжного вироб-

ництва. Визначити вірну кореспонденцію рахунків: 

а) Дт рахунка "Виробництво" – Кт рахунка "Матеріали"; 

б) Дт рахунка "Готова продукція" – Кт рахунка "Загально виробничі 

витрати"; 

в) Дт рахунка "Готова продукція" – Кт рахунка "Виробництво"; 

г) Дт рахунка "Виробництво" – Кт рахунка " Готова продукція ". 

 

23.Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому 

погашенні заборгованості постачальникам і підрядникам за отримані 

матеріали?  

а) Д-т "Сировина і матеріали" 

К-т "Готівка в національній валюті"; 

б) Д-т "Розрахунки з підзвітними особами" 

К-т "Готівка в національній валюті"; 

в) Д-т "Готівка в національній валюті" 

К-т "Сировина і матеріали"; 

г) Д-т "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 

К-т "Поточний рахунок в національній валюті". 

 

24. Що означає бухгалтерський запис: дебет 944 – кредит 38? 

а) списання безнадійних боргів; 

б) створення резерву сумнівних та безнадійних боргів; 

в) зменшення резерву сумнівних боргів у результаті зміни фінансо-

вого становища дебітора; 

г) нема вірної відповіді. 

 

25. Охарактеризуйте рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів": 

а) активний, основний; 

б) регулюючий, контрактивний; 

в) активний, збирально-розподільчий; 

г) регулюючий, контрпасивний. 

 

26. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух гро-

шових коштів на поточному рахунку, називається: 

а) грошовий чек; 

б) виписка банку; 

в) платіжна вимога; 

г) платіжне доручення. 

 

27. Списана з балансу дебіторська заборгованість обліковується на: 

а) рахунку 01, три роки; 

б) рахунку 071, три роки; 

в) не обліковується; 

г) рахунку 071 один рік. 
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ТЕМА 7. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

Мета вивчення теми: опрацювання НП(С)БО 1; набуття навичок обліку 

формування й використання власного капіталу; відобра-

ження в фінансовій звітності підприємства. 

 

Ключові терміни: власний капітал, зареєстрований капітал, резервний 

капітал, додатковий капітал, неоплачений капітал, вилучений капітал, нерозпо-

ділений прибуток (непокритий збиток), дивіденди, емісійний дохід. 

 

Методичні вказівки 

 

Зареєстрований капітал – юридично оформлена, офіційно об’явлена і на-

лежним чином зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємс-

тва. У тому числі виділяють: статутний капітал – зафіксована в установчих до-

кументах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капі-

талу підприємства; пайовий капітал – сукупність коштів фізичних і юридичних 

осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської 

діяльності, а саме: суми пайових внесків членів споживчого товариства, колек-

тивного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного коопера-

тиву, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими до-

кументами. 

Усі акціонерні товариства повинні випускати прості акції, яким надається 

право голосу. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в 

управлінні АТ, якщо інше не передбачено його статутом. Власником привіле-

йованих акцій надається першочергове право під час сплати дивідендів і розпо-

ділу активів у разі ліквідації товариства, тому сума простих акцій - це залишко-

вий капітал підприємства. Бланки акцій обліковуються на позабалансовому ра-

хунку 08 «Бланки суворого обліку», за дебетом якого відображається надхо-

дження бланків акцій власної емісії, а за кредитом - їх списання при видачі ак-

ціонерам після повної сплати їх вартості. 

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» призначено для обліку та 

узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого 

капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і уста-
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новчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого 

статутного капіталу. 

Рахунок 41 бухгалтерського обліку "Капітал у дооцінках" призначeнo для 

обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів та 

фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку відображаються y складі власного капіталу і розкрива-

ються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на 

цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, змен-

шення їх корисності тощо. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних 

засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки — до складу 

витрат.  

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформа-

ції про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номі-

нальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безкоштовно отри-

маних підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. 

Для обліку резервного капіталу у Плані рахунків призначений пасивний 

рахунок 43 «Резервний капітал». Здійснення відрахувань від прибутку на ство-

рення (поповнення) резервного капіталу відображається в обліку записом: Д-т 

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ; К-т 43 «Резервний капітал». 

Резервний капітал призначений для покриття непередбачених витрат, 

збитків на сплату боргів підприємства в разі його ліквідації. Залишки невико-

ристаних коштів резервного капіталу переходять на наступний звітний період. 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є складовою частиною вла-

сного капіталу, що залишається у підприємства після виплати доходів власни-

кам та формування резервного капіталу. Для обліку нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) у Плані рахунків призначений рахунок 44 «Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)». На цьому рахунку ведуть облік нерозподіленого 

прибутку та непокритих збитків, а також суми прибутку поточного та минулого 

року, що використаний у звітному році. 

Фінансовий результат діяльності підприємства визначається на підставі 
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рахунка 79 «Фінансові результати». Під час визначення прибутку складається 

запис: Д-т 79 «Фінансові результати» - К-т 441 «Прибуток нерозподілений»; 

при визначенні непокритого збитку: Д-т 442 «Непокриті збитки» - К-т 79 «Фі-

нансові результати». 

Сума непокритого збитку наводиться у дужках та вираховується під час 

визначення підсумку власного капіталу. Списання збитку здійснюється за раху-

нок відповідних джерел: нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи 

додаткового капіталу. Використання прибутку на сплату дивідендів або для 

створення резервного капіталу протягом звітного періоду відображається за 

дебетом субрахунка 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» в коре-

спонденції з рахунками 67 «Розрахунки з учасниками». 

В обліку формування та змін статутного капіталу використовуються ак-

тивні, регулюючі, контрарні рахунки 46 «Неоплачений капітал» та 45 «Вилуче-

ний капітал». Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначений для узагальнен-

ня інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебе-

том рахунка відображається заборгованість засновників (учасників): за внеска-

ми до статутного капіталу підприємства, а також номінальна вартість розміще-

них неоплачених акцій. За кредитом - погашення заборгованості за внесками до 

статутного капіталу і номінальна вартість сплачених акцій. Після здійснення 

усіх внесків учасниками сальдо на рахунку 46 не залишається. 

Рахунок 45 «Вилучений капітал» призначений для обліку вилученого ка-

піталу, який має бути повернутий у разі викупу власних акцій у акціонерів з ме-

тою їх перепродажу або анулювання, а також у разі зменшення номінальної ва-

ртості акцій. 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws. 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 
1. Дайте визначення та розкрийте основний зміст власного капіталу. 

2. Наведіть визначення статутного капіталу та порядок відображення в 

обліку. 

3. Назвіть причини, за яких відбуваються зміни розміру статутного капі-

талу? 

4. З якою метою на підприємстві створюється резервний капітал? Визнач-

те особливості його обліку. 

5. Дайте характеристику рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті 

збитки)" та визначте порядок його використання. 

6. Визначте порядок відображення в обліку змін в структурі додаткового 

капіталу підприємства, умови їх виникнення.  

7. Назвіть причини вилучення капіталу підприємства, особливості його 

обліку.  

8. Охарактеризуйте особливості обліку неоплаченого капіталу.  

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Визначити розмір зареєстрованого статутного капіталу після зміни уста-

новчих документів; скласти бухгалтерські записи. 

Вихідні дані. На обліку ВАТ "Джин" знаходяться 200 000 простих акцій 

номінальною вартістю 10 грн., викуплені в попередньому році за курсовою вар-

тістю 15 грн. за акцію. Статутний капітал становить 2 млн. грн. 

Загальними зборами ВАТ "Джин" прийняте рішення про:  

- анулювання 100 000 викуплених акцій та зменшення статутного капі-

талу товариства (внесено відповідні зміни до установчих документів); 

http://zakon.rada.gov.ua/laws


 80 

- повторне розміщення раніше викуплених акцій у кількості 100 000 шт. 

за грошові кошти безготівковим розрахунком. 

ВАТ "Джин" знайдено покупця, який придбав акції за ціною, яка дорів-

нює ціні викупу.  

 

Завдання 2 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку наведені операції. 

Вихідні дані. ВАТ "Промінь" здійснює повторне розміщення раніше ви-

куплених у засновника акцій у кількості 20 000 шт. номінальною вартістю 25 

грн. за акцію загальною балансовою вартістю 500 000 грн. за грошові кошти 

безготівковим розрахунком. 

При цьому придбано: 

Покупцем 1 - 5 000 акцій за ціною, яка дорівнює ціні викупу; 

Покупцем 2 - 10000 акцій за ціною, яка дорівнює 0,8 номінальної вартості 

акцій; 

Покупцем 3 - 5 000 акцій за ціною, яка дорівнює 1,6 номінальної вартості 

акцій. 

 

Завдання 3 

На основі вихідних даних, визначити: джерело нарахування дивідендів; 

суму фонду виплати дивідендів; суму дивідендів до виплати по акціях. Скласти 

всі необхідні проводки. 

Вихідні дані. Загальними зборами акціонерів ВАТ "Оріон" було прийняте 

рішення про грошову виплату дивідендів однакового розміру по всіх категоріях 

товариства за підсумками попереднього року з нарахуванням дивідендів у ме-

жах наявних джерел виплати дивідендів без копійок. 

В обігу знаходилися 2 000 680 акцій (з 3 000 000 акцій, випущених това-

риством), з яких: 

300 000 акцій - привілейовані з фіксованим дивідендом 10 грн. акцію; 

1 700 680 акцій - прості. 
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Нерозподілений прибуток товариства після сплати податків на дату ого-

лошення дивідендів становив 41 000 000 грн. 

Сформований резервний капітал становив 10 000 000 грн. 

Грошові дивіденди сплачені грошовими коштами безготівковим розраху-

нком. 

 

Завдання 4 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку наведені операції. 

Вихідні дані. Після закінчення дворічного терміну володіння акціями ВАТ 

"Промінь" один із засновників (громадянин А) вирішив продати належні йому 

акції товариству. Згідно із статутом товариства вирішення питань про придбан-

ня акцій власного випуску віднесена до компетенції правління товариства. З 

акціонером А була укладена угода про викуп належних йому акцій у кількості 

30000 шт. загальною номінальною вартістю 300000 грн. за ціною викупу 1,5 

номінальної вартості зі сплатою грошовими коштами безготівковим розрахун-

ком протягом 30 днів з моменту передачі акцій, про що була укладена відповід-

на угода.  

 

Завдання 5 

На основі вихідних даних, відобразити в обліку наведені операції. 

Вихідні дані. На обліку ВАТ "Надія" знаходяться викуплені в поперед-

ньому році 5 000 простих акцій номінальною вартістю 10 грн., викуплені за ку-

рсовою вартістю 20 грн. за акцію. Загальними зборами ВАТ "Надія" прийняте 

рішення про анулювання викуплених акцій та зменшення статутного капіталу 

товариства. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 
 

1. У якому випадку зменшується статутний капітал? 

а) при викупі підприємством акцій у своїх акціонерів;  

б) не може змінюватися в жодному разі; 

в) при анулюванні викуплених раніше акцій; 

г) не має вірної відповіді. 
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2. Бухгалтерський запис Дт 40 "Статутний капітал" – Кт 451 "Вилучені 

акції" означає: 

а)зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення 

номінальної вартості акцій; 

б) нараховані дивіденди за акціями; 

в) зменшення статутного капіталу за рахунок анулювання акцій; 

г) списаний статутний капітал у сумі заборгованості учасникам. 

 

3. Сума вилученого капіталу: 

а) виключається з величини власного капіталу;  

б) не виключається з величини власного капіталу; 

в) виключається з власного капіталу лише при прийнятті рішення 

про зменшення величини статного капіталу; 

г) виключається з величини статутного капіталу. 

 

4. Сума внесків грошовими коштами на поточний рахунок до стату-

тного капіталу в бухгалтерському обліку відображається проводкою: 

а) Дт 30 - Кт 40;  

б) Дт 31 - Кт 46;  

в) Дт 31 - Кт 42; 

г) Дт 46 - Кт 40. 

 

5.При введенні в експлуатацію нових основних засобів на акціонерному 

підприємстві статутний капітал: 

а) збільшується; 

б) не збільшується; 

в) збільшується тільки у разі внесків засновником основних засобів 

до статутного капіталу, якщо величина статутного капіталу в 

установчих документах не визначена; 

г) збільшуються залишки за рахунком «Неоплачений капітал». 

 

6. В результаті якої господарської операції з основними засобами в акціо-

нерному товаристві може бути збільшений статутний капітал? 

а) при надходженні основних засобів на підприємство; 

б) при безкоштовному надходженні основних засобів; 

в) при надходженні основних засобів як внесок до статутного капі-

талу; 

г) при викупі акцій; 

д) величина статутного фонду в акціонерних товариствах не 

пов’язана з рухом основних засобів. 

 

7. Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток використаний у звітному пе-

ріоді» - К-т 40 «Статутний капітал» означає: 

а) збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номіналь-

ної вартості акцій; 

б) надходження коштів як оплата зобов’язань по підписці на акції; 
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в) збільшення статутного капіталу за рахунок безкоштовно одержа-

них цінностей; 

г) збільшення статутного фонду за рахунок реінвестування дивіден-

дів. 

 

8. Бухгалтерський запис Д-т 40 «Статутний капітал» К-т 451 «Вилучені 

акції» означає: 

а) зменшення статутного капіталу за рахунок анулювання акцій; 

б) зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номіналь-

ної вартості акцій; 

в) нараховані дивіденди за акціями; 

г) списаний статутний капітал у сумі заборгованості учасникам. 

 

9. Бухгалтерський запис Д-т 443 «Прибуток використаний у звітному пе-

ріоді» - К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» означає: 

а) нарахування дивідендів акціонерам; 

б) виплату доходів акціонерам; 

в) заборгованість підприємства акціонерам після випуску акцій; 

г) заборгованість акціонерів по підписці на акції до реєстрації АТ. 

 

10. При поверненні внесків учаснику у статутний капітал ним же внесе-

ними основними засобами: 

а) нараховується податок з доходів фізичних осіб; 

б) нараховується ПДВ до бюджету; 

в) ніяких відрахувань та нарахувань не здійснюється. 

 

11. Підприємство повертає учаснику, у зв’язку з його виходом з товарис-

тва, внески у статутний капітал та належну йому долю накопиченого капіталу 

коштами. Обкладається податком з доходів фізичних осіб: 

а) лише внески у статутний капітал; 

б) лише належна учаснику доля накопиченого капіталу; 

в) обкладаються податком з доходів фізичних осіб як повернення 

внесків у статутний капітал, так і видача частини накопиченого 

капіталу. 

 

12. При проведенні дооцінки основних засобів власний капітал підприєм-

ства: 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) величина власного капіталу не змінюється. 

г) не має вірної відповіді. 

 

13. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відо-

бражається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 
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б) довгострокових зобов'язань; 

в) поточних зобов'язань; 

г) власного капіталу. 

 

14. Кореспонденція рахунків: Д-т 40, К-т – 46 відображає: 

а) зменшення статутного капіталу підприємства: 

б) оголошення розміру статутного капіталу підприємства; 

в) внесок коштів у статутний капітал підприємства. 

г) не має вірної відповіді. 

 

15. Для обліку заборгованості учасників за внесками до капіталу призна-

чений рахунок: 

а) 67 "Розрахунки з учасниками"; 

б) 46 "Неоплачений капітал"; 

в) 39 "Витрати майбутніх періодів". 

г) 45 "Вилучений капітал". 

 

ТЕМА 8. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Мета вивчення теми: опрацювання П(С)БО 11; набуття навичок обліку 

основних видів поточних та довгострокових зобов’язань, 

відображення їх в фінансовій звітності підприємства. 

 

Ключові терміни: забезпечення, оцінка поточних та довгострокових зо-

бов’язань, видані векселі, доходи майбутніх періодів. 

 

Методичні вказівки 

 

Зобов’язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої; як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 

зобов’язання регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського об-

ліку 11 «Зобов’язання. Згідно з зазначеним положенням зобов’язання визнаєть-

ся, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зме-

ншення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.  

У бухгалтерську обліку зобов’язання поділяються на: довгострокові, по-

точні, забезпечення, непередбачені зобов’язання, доходи майбутніх періодів. 
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Обліковуються довгострокові і поточні зобов’язання за їх видами на ок-

ремих рахунках бухгалтерського обліку і відображаються окремими розділами 

пасиву балансу. Погашення зобов’язання може здійснюватися шляхом: сплати 

кредиторові грошових коштів; відвантаження готової продукції, товарів або на-

дання послуг у рахунок одержаного авансу від покупця або у порядку заліку за-

боргованості; переведення зобов’язань у корпоративні права, які належать кре-

дитору (елементи капіталу) тощо. 

Для накопичення інформації про зобов’язання підприємства та відобра-

ження операцій з ними у Плані рахунків передбачені рахунки: 

класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань»; 

класу 5 «Довгострокові зобов’язання»; 

класу 6 «Поточні зобов’язання». 

Ці рахунки об’єднуються у відповідні статті, які відображаються у Балан-

сі. Крім того, для обліку окремих видів зобов’язань використовуються позаба-

лансові рахунки: 

03 «Контрактні зобов’язання»; 

04 «Непередбачені активи й зобов’язання»; 

05 «Гарантії та забезпечення надані». 

Довгострокові зобов’язання – зобов’язання, які повинні бути погашені 

протягом більше як 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один опера-

ційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як 

12 місяців. Виникнення довгострокових зобов’язань, як правило, визначається 

угодою, яка затверджує графік погашення зобов’язання позичальником та по-

рядок сплати ним відсотків, якщо це передбачено умовами відповідної угоди. 

Саме ці умови та сума активів, яку отримує підприємство в обмін на зо-

бов’язання, визначають показники, що пов’язані з існуванням та погашенням 

довгострокової заборгованості. 

До довгострокових зобов’язань належать: довгострокові кредити банків; 

інші довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові зобов’язання; 

інші довгострокові зобов’язання. Усі довгострокові зобов’язання, на які нара-
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ховуються відсотки, відображаються у балансі підприємства за їх теперішньою 

вартістю. 

Поточними називаються зобов’язання підприємств юридичним і фізич-

ним особам, які повинні погашатися в ході операційного циклу (дванадцяти мі-

сяців з дати балансу). На рахунках зобов’язань (рахунки класу 6 «Поточні зо-

бов’язання») ведеться облік: – короткострокових позик (рахунок 60); – поточ-

них заборгованостей за довгостроковими зобов’язаннями (рахунок 61); – коро-

ткострокових векселів виданих (рахунок 62); – розрахунків з постачальниками і 

підрядниками (рахунок 63); – розрахунків за податками і платежами (рахунок 

64); – розрахунків зi страхування (рахунок 65); – розрахунків з оплати праці 

(рахунок 66); – розрахунків з учасниками (рахунок 67); – розрахунків за іншими 

операціями (рахунок 68); – доходів майбутніх періодів (рахунок 69). 

Забезпечення виступають спеціальним джерелом покриття майбутніх ви-

трат. Вони створюються для відшкодування наступних витрат на: виплату від-

пусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних 

зобов’язань; реструктуризацію; виконання зобов’язань щодо обтяжливих конт-

рактів тощо.  

Забезпечення створюються в разі виникнення зобов’язання, погашення 

якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів. Величина зобов’язання визна-

чається розрахунковим методом за визначеною розрахунковою ставкою для ві-

дшкодування відповідних зобов’язань. Синтетичний облік забезпечення майбу-

тніх витрат і платежів ведеться на пасивному рахунку 47 «Забезпечення майбу-

тніх витрат і платежів». 

Найбільш розповсюдженим на практиці є резерв на оплату відпусток 

працюючим. Він забезпечує наявність джерела виплат відпускних сум та рів-

номірне включення їх до собівартості продукції, що особливо необхідно в се-

зонних галузях та на підприємствах з тривалим циклом виробництва. Створені 

забезпечення шляхом включення їх до затрат, використовуються лише для від-

шкодування тих затрат, для покриття яких воно було створено. 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-
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кументами: 

Податковий кодекс України, затверджений Верховною Радою України від 

02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

Закон України «Про обіг векселів в Україні», затверджений Верховною 

Радою України від 05.04.2001 № 2374-III. [Електронний ресурс] // Режим дос-

тупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2374-14 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», затверджений 

Верховною Радою України від 23.02.2006 № 3480-IV. [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

Закон України «Про оплату праці», затверджений Верховною Радою Ук-

раїни від 24.03.1995 № 108/95-ВР. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI. [Електронний ре-

сурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов’язання", за-

тверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021476.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 "Виплати працівни-

кам", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 

року N 601. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021492.html 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Дайте визначення зобов'язання, що є моментом виникнення зобов'язан-

ня в бухгалтерському обліку? 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021476.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021476.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021476.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021492.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021492.html
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3. Назвіть умови визнання і відображення зобов'язань у Балансі. 

4. Як оцінюються зобов'язання? 

5. Як класифікуються зобов'язання? 

6. Що таке забезпечення і на які цілі воно створюється? 

7. Що таке вексельне зобов'язання? Коли воно виникає? 

8. У яких випадках у підприємства виникає поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями ? 

9. За якою вартістю відображаються довгострокові зобов'язання підпри-

ємства в Балансі? 

10. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і 

використання короткострокових кредитів банку? 

11. На підставі яких документів проводяться розрахунки між постачаль-

никами і покупцями - юридичними особами? 

12. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку надходження 

матеріальних цінностей від постачальників і погашення заборгованості перед 

ними? 

13. Дайте характеристику рахунків з обліку заробітної плати, наведіть ко-

респонденцію. 

14. Які відрахування здійснюються з нарахованої заробітної плати? 

15. Як обліковується допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю? 

16. Як відобразити в обліку зобов'язання за розрахунками з учасниками? 

17. Як здійснюється облік інших поточних зобов'язань? 

18. Що таке доходи майбутніх періодів? 

19. Поясніть порядок обліку і відображення у звітності доходів майбутніх 

періодів. 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 
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№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1 Отримано торговельне обладнання від постача-

льника за купівельними цінами 

  10000 

2 Відображено податковий кредит з ПДВ    ? 

3 Здійснена оплата постачальнику в повному обсязі 

з поточного рахунка  

  ? 

4 Відображено вартість транспортних послуг, які 

пов’язані з придбанням торговельного обладнан-

ня (без ПДВ) 

  1500 

5 Відображено податковий кредит з ПДВ (суму ви-

значити) 

  ? 

6 Введено в експлуатацію торговельне обладнання 

(суму визначити) 

  ? 

7 Сплачено постачальнику за транспортні послуги    ? 

 

Завдання 2 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків.  

Вихідні дані. АТ "Орбіта" на зборах засновників прийняте рішення взяти 

кредит для поточних потреб. Підприємство звернулося до комерційного банку 

із заявою про надання кредиту у сумі 100 000 грн. строком на 10 місяців. У за-

ставу передано будівлю, оцінену в 220 000 грн. Кредитний комітет банку розг-

лянув заяву та подані документи і прийняв позитивне рішення, за яким відсот-

кова ставка становила 36 % річних за умови щомісячної оплати.  

 

Завдання 3 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків.  

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1. Оплачено рахунки постачальників за придбані 

матеріали  

  12700 

2. Сплачено фінансові санкції за наслідками здійс-

нених перевірок податковими органами  

  2200 

3. Зараховано позику, отриману від банку строком 

на 3 місяці 

  27000 

4. Сплачено податки і збори до бюджету    7600 

5. Отримано кошти в погашення заборгованості де-   23700 
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біторів за відвантажену продукцію  

6. Перераховано дивіденди учасникам – юридич-

ним особам 

  6800 

7. Перераховані відсотки за банківську позику    1970 

8. Оплачено путівку до санітарно-курортної уста-

нови  

  6780 

9. Погашено заборгованість за договором опера-

ційної оренди 

  3890 

 

Завдання 4  

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1. Отриманий короткостроковий кредит    200000 

2. Отриманий довгостроковий кредит банку   500000 

3. Частку довгострокового кредиту переведе-

но до розряду короткострокових кредитів 

  32000 

4. Отриманий короткостроковий кредит вико-

ристаний для оплати рахунків постачальни-

ка  

  150000 

5. Погашена заборгованість перед бюджетом   25000 

6. Здійснені розрахунки з іншими кредитора-

ми  

  36000 

 

Завдання 5 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція рахунків Сума, 

грн. Дебет Кредит 

1. 

Видано довгостроковий вексель для 

погашення заборгованості перед по-

стачальниками 

  28000 

2. 

Відображена негативна курсова різ-

ниця за довгостроковими векселями 

в іноземній валюті 

  600 

3. Нараховані відсотки за векселем    280 

4. 
Погашений вексель після закінчення 

терміну 
  28000 

5. 

Погашено заборгованість перед уча-

сниками за нарахованими дивіден-

дами 

  18000 
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Завдання 6 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет  Кредит  

1.  Відображення вартості основних засобів, взятих у фі-

нансову оренду, за оцінкою, що погоджена з орендода-

вцем 

  

2.  Нарахована амортизація основних засобів, що взяті у 

фінансову оренду 

  

3. Відображена заборгованість орендодавцю:   

3.1. у сумі вартості об'єкта оренди, яка нарахована за осно-

вними засобами, що взяті у фінансову оренду 

  

3.2. у сумі орендних платежів орендодавцю за користування 

основними засобами, що взяті у фінансову оренду 

  

4. Відображення погашення заборгованості орендодавцю    

5. Відображення залишкової вартості основних засобів, 

що взяті у фінансову оренду та підлягають придбанню 

після закінчення терміну оренди 

  

 

Завдання 7 

На підставі даних розрахувати зарплату робітника-відрядника, визначити 

податки та відобразити операції в обліку.  

Вихідні дані. Робітник-відрядник відробив у дану місяці 18  робочих днів і 

виготовив за цей час 280 деталей. Тривалість робочого дня 7 годин, норма часу 

на виготовлення однієї деталі 40 хвилин, відрядна розцінка 50 грн. за деталь, за 

вироблення продукції понад установлені норми до 10% розцінки збільшується 

на 15%, а при перевиконанні понад 10% розцінка збільшується на 25%.  

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Що означає бухгалтерська проводка за дебетом рахунку 23 та кредитом 

рахунку 471? 

а) нараховані відпускні; 

б) виплачені відпускні; 

в) створено резерв на виплату відпусток. 

г) не має вірної відповіді. 
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2. Створення забезпечень виплат відпусток для підприємства є: 

а) обов’язковим; 

б) необов’язковим; 

в) обов’язковим лише за умови, коли забезпечення виплат відпусток 

передбачене обліковою політикою підприємства. 

 

3. Яким бухгалтерським записом відображається ПДВ при отриманні то-

варів від постачальників без попередньої оплати? 

а) Дт 641 - Кт 361; 

б) Дт 631 - Кт 641; 

в) Дт 641 - Кт 631; 

г) Дт 644 - Кт 631.  

 

4. Суми ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з 

бюджету, визначаються, як: 

а) сума податкових зобов’язань з ПДВ;  

б) сума податкового кредиту з ПДВ; 

в) різниця між сумою податкових зобов’язань та сумою податково-

го кредиту з ПДВ; 

г) нема вірної відповіді. 

 

5. Якою проводкою відображається операція: «нарахована заробітна пла-

та робітникам основного виробництва»: 

а) Дт 661 - Кт 301;  

б) Дт 31 - Кт 661;  

в) Дт 661 - Кт 23; 

г) Дт 23 - Кт 661. 

 

6. Що розуміється під терміном «забезпечення майбутніх витрат і плате-

жів»? 

а) борг банкам за кредитами; 

б) кошти, що за рішенням підприємства резервуються для забезпе-

чення майбутніх витрат і платежів і включені до витрат поточно-

го періоду; 

в) кошти, що за рішенням підприємства резервуються для забезпе-

чення майбутніх витрат і платежів і не включені до витрат поточ-

ного періоду; 

г) створення резерву для покриття боргу працівникам підприємств з 

оплати праці. 

 

7. Який зміст бухгалтерського запису - Дт 23 - Кт 651: 

а) нарахована допомога з тимчасової непрацездатності працівникам 

основного виробництва; 

б) проведено нарахування у фонд пенсійного страхування на суму 

заробітної плати працівників основного виробництва; 

в) виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам 

основного виробництва; 

г) перерахована органам соціального страхування заборгованість по 

платежам. 
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8. Який рахунок дебетується при перерахуванні коштів постачальнику за 

отримані від нього раніше матеріали?  

а) "Поточний рахунок в національній валюті"; 

б) "Сировина і матеріали"; 

в) "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";  

г) "Розрахунки з іншими дебіторами". 

 

9. Яким записом у бухгалтерському обліку відображається операція з 

утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітку робітників та 

службовців?  

а) Д-т "Розрахунки за податками й платежами" 

К-т "Виробництво"; 

б) Д-т "Розрахунки з оплати праці" 

К-т «Розрахунки за податками й платежами»; 

в) Д-т "Розрахунки з оплати праці" 

К-т "Виробництво"; 

г) Д-т "Розрахунки за податками і платежами" 

К-т "Каса в національній валюті". 

 

10. Яким записом у бухгалтерському обліку відображається операція 

виплати відпускних робітникам основного виробництва: 

а) Д-т "Виробництво" 

К-т "Забезпечення майбутніх витрат та платежів"; 

б) Д-т "Забезпечення майбутніх витрат та платежів" 

К-т "Виробництво"; 

в) Д-т "Розрахунки з оплати праці" 

К-т "Каса в національній валюті"; 

г) Д-т "Забезпечення майбутніх витрат та платежів" 

К-т "Каса в національній валюті". 

 

11. Яка бухгалтерська проводка складається при нарахуванні зарплати 

загальновиробничому персоналу? 

а) Д-т 92 К-т 661;  

б) Д-т 94 К-т 661;  

в) Д-т 231 К-т 661;  

г) Д-т 91 К-т811 Д-т 811 К-т 661.  

 

12. Нарахована зарплата головному бухгалтеру. Вказати правильну 

відповідь. 

а) Д-т 24 К-т 661;  

б) Д-т 92 К-т811 Д-т 811 К-т 661;  

в) Д-т 661 К-т 231  

г) Д-т 91 К-т 811.  

 

13. Перерахування єдиного соціального внеску відображається у 
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бухгалтерському обліку проводкою: 

а) Д-т 641 К-т 311; 

б) Д-т 642 К-т 631; 

в) Д-т 653 К-т 301; 

г) Д-т 651 К-т 311. 

 

14. Облік розрахунків з бюджетом відображають на рахунку: 

а) 98; 

б) 92; 

в) 64; 

г) 68. 

 

15. Розподілено загальновиробничі витрати. Вкажіть вірну проводку? 

а) Дт 91 - Кт 23; 

б) Дт 23 - Кт 92; 

в) Дт 79 - Кт 91; 

г) Дт 23 - Кт 91. 

 

16. Сума п'ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з да-

ти балансу, відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов'язань; 

в) поточних зобов'язань; 

г) власного капіталу. 

 

17. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути визначена 

лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі: 

а) забезпечень наступних витрат та платежів; 

б) довгострокових зобов'язань; 

в) поточних зобов'язань; 

г) не відображається в балансі. 

 

18. Відображення видачі довгострокового векселя в погашенню забор-

гованості перед постачальником здійснюється записом: 

а) Д-т 31 - К-т 522; 

б) Д-т 631 - К-т 511; 

в) Д-т 281 - К-т 631; 

г) Д-т 522 - К-т 631. 

 

19. Заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок придбання това-

рів, послуг, які підприємство отримує для свого фінансування, називається: 

а) довгострокові зобов'язання; 

б) поточні зобов'язання; 

в) кредиторська заборгованість 

г) дебіторська заборгованість. 

 

20. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату ба-

лансу – це: 

а) поточне зобов’язання; 

б) забезпечення; 

в) доходи майбутніх періодів 
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ТЕМА 9. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мета вивчення теми: закріплення вивченого матеріалу з обліку витрат, 

доходів і фінансових результатів діяльності підприємства; 

набуття практичних навичок відображення в обліку ви-

трат, доходів і фінансових результатів діяльності підпри-

ємства. 

 

 

Ключові терміни: витрати за елементами, витрати за видами діяльності, 

доходи, фінансові результати, податок на прибуток. 

 

Методичні вказівки 

 
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збі-

льшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприєм-

ства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 

власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здійснені. 

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, ві-

дображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійс-

нені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох 

звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу йо-

го вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними пері-

одами. 

Витратами не визнаються: платежі за договорами комісії, агентськими 

угодами та іншими аналогічними договорами на користь клієнта, принципала, 

тощо; попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; погашення одержаних 

позик; зменшення власного капіталу підприємства в результаті його вилучення 

або розподілу власниками. 

Бухгалтерський облік витрат підприємства здійснюється у двох напрям-

ках: за видами діяльності та за елементами. 
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Для обліку витрат за елементами у плані рахунків бухгалтерського обліку 

передбачені рахунки класу 8 «Витрати за елементами». За дебетом цих рахунків 

протягом звітного періоду здійснюється відображення витрат по мірі їх виник-

нення, а за кредитом списання в кінці звітного періоду на дебет рахунку 79 

«Фінансові результати», або на дебет рахунків класу 9 «Витрати діяльності», 

якщо облік витрат на підприємстві ведеться за схемою розгорнутого обліку. Ра-

хунки класу 8 залишків не мають. 

Облік витрат за елементами без групування їх за видами діяльності ве-

деться на рахунках класу 8 без використання рахунків класу 9. Такий варіант 

обліку широко застосовується на підприємствах малого бізнесу, що є платни-

ками єдиного податку. 

Облік витрат за видами діяльності передбачає групування витрат за їх 

призначенням на рахунках класу 9 «Витрати діяльності». 

Витрати операційної діяльності поділяються на такі, що безпосередньо 

пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг чи виконанням робіт, і 

витрати, що пов’язані з організацією, управлінням, обслуговуванням і забезпе-

ченням основної діяльності. Перша група витрат включається до собівартості 

реалізованої продукції (робіт, послуг), друга - обліковується відокремлено. До 

неї відносяться адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні ви-

трати. 

Для обліку податку на прибуток, нарахованого протягом року, викорис-

товується рахунок 98 «Податки на прибуток». Сучасна система бухгалтерського 

обліку визначає такі витрати як витрати діяльності. 

У бухгалтерському обліку доходи класифікуються за видами діяльності і  

визнаються  під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумов-

лює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 

внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути досто-

вірно визначена. 

Дохід відображається в сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які бу-

ли отримані або підлягають одержанню. 
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Не визнаються доходами: 

 податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обов’язкові платежі, 

що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів; 

 надходження за договорами комісії, агентськими та іншими аналогіч-

ними договорами на користь комітента, принципала тощо; 

 попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

 сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбаче-

но відповідним договором; 

 надходження, що належать іншим особам. 

 надходження від первинного розміщення цінних паперів. 

 сума балансової вартості валюти. 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими гру-

пами: 

  дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

  чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

  інші операційні доходи; 

  фінансові доходи; 

  інші доходи. 

Для обліку доходів Планом рахунків передбачено 7 клас рахунків - «До-

ходи і результати діяльності». Цей клас рахунків можна вважати тимчасовим, 

оскільки він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці рахунки відо-

бражають стан доходів за певний звітний період. Тимчасові рахунки починають 

новий звітний період із нульового сальдо, на яких накопичується інформація 

про доходи за даний період, що дає змогу використовувати накопичену інфор-

мацію при складанні проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять мі-

сяців).У кінці періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки витрат) закрива-

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

У бухгалтерському обліку і фінансовій звітності доходи відображаються 

в момент їхнього виникнення незалежно від дати надходження або сплати гро-
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шових коштів - це означає, що облік доходів і складання звітності здійснюється 

на підставі облікового принципу нарахування. Складена згідно з принципом 

нарахування фінансова звітність інформує користувача не лише про проведені 

операції, які супроводжувались виплатою або одержанням грошових коштів, 

але й про зобов’язання сплатити грошові кошти в майбутньому.  

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 "Дохід", затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290. [Елек-

тронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021481.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати", затвер-

джене Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-

1021482.html 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, за-

тверджений Наказом Міністерством фінансів України від 01.11.2010 р. №1300. 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024318.html 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. Охарактеризуйте основні принципи обліку доходів і витрат. 

2. Назвіть основні умови визнання доходів і витрат в обліку. 

3. Чи визнається дохід в таких випадках: при обміні подібних активів, при 

обміні неподібними активами, при здійсненні бартерних операцій? 

4. Як визначається дохід при цільовому фінансуванні капітальних інвес-

тицій? 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021481.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021481.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021481.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024318.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024318.html
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5. Як визначити ступінь завершеності операцій з надання послуг для ви-

значення доходу за звітний період? 

6. За якими групами в бухгалтерському обліку класифікують доходи і ви-

трати?  

7. Як визначається фінансовий результат діяльності підприємства? 

8. Чи впливає повернення товарів від покупців на суму доходу від реалі-

зації? 

9. Яка методика визначення чистого прибутку та порядок відображення в 

обліку? 

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

За даними таблиці розрахувати суму податку на прибуток ТОВ "Мрія" за 

звітний період та відобразити в обліку. 

Показник  Сума, грн.  

Виручка від реалізації послуг, у т.ч. ПДВ 1800000 

Собівартість реалізації послуг, всього: 690000 

у тому числі: зарплата  500000 

нарахування ЄСВ  110000 

Адміністративні витрати, всього  130600 

у тому числі: зарплата  70000 

нарахування ЄСВ 12600 

витрати на паливо  30000 

оренда офісу, у т.ч. ПДВ  6000 

Витрати на збут (реклама) 10000 

 

Завдання 2 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

тис. 

грн. Дебет  Кредит  

1 
Реалізовано готову продукцію вітчизняним по-

купцям  

  120 

2 Відображено податкове зобов’язання з ПДВ    ? 

3 
Надійшли кошти в оплату за реалізовану про-

дукцію на поточний рахунок підприємства  

  120 
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4 
Списано собівартість реалізованої готової про-

дукції згідно зі складеним розрахунком  

  90 

5 
Списано на фінансовий результат собівартість 

реалізованої готової продукції 

  ? 

6 
Списано на фінансовий результат чистий дохід 

від реалізації  

  ? 

7 
Визначений фінансовий результат від реаліза-

ції продукції 

  ? 

 

Завдання 3 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків та 

визначити фінансовий результат за місяць. 

Підприємство «Імпульс» за місяць здійснило наступні операції: 

- реалізована готова продукція покупцеві – 420000 грн. 

- списано собівартість реалізованої продукції – 200500 грн. 

- одержано авансовий платіж від покупців за продукцію у сумі 126000 грн. 

- нарахована заробітна плата адміністрації підприємства – 55000 грн.; 

- нарахований ЄСВ; 

- списано паливно-мастильні матеріали на адміністративні витрати – 4500 грн. 

- списано МШП для потреби організації – 3500 грн. 

- списано запасні частини на поточний ремонт автомобіля, призначеного для 

збуту продукції – 3700 грн. 

 

Завдання 4 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1 
Нарахована заробітна плата адміністрації під-

приємства 

  58500 

2 Нарахований ЄСВ   ? 

3 Нарахований знос обладнання офісу   13800 

4 
Відображено витрати на службове відряджен-

ня 

  2400 

5 Списано матеріали на ремонт офісу   5200 

6 
Списано адміністративні витрати на фінансо-

вий результати 

  ? 
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Завдання 5 

За змістом господарських операцій скласти кореспонденцію рахунків. 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет  Кредит  

1 
Списано сировину і матеріали на виробництво 

готової продукції 

  
36000 

2 
Списано паливо на виробництво готової про-

дукції 

  
8000 

3 
Нарахована заробітна плата основним вироб-

ничим працівникам 

  
32500 

4 Нарахований ЄСВ   ? 

5 
Нарахована амортизація основних засобів ви-

робничого призначення 

  
13650 

6 
Списано частину загальновиробничих витрат 

на собівартість готової продукції 

  
18200 

7 
Оприбутковано готову продукцію за фактич-

ною виробничою собівартістю 

  
? 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Підприємство передплатило періодичну пресу. Сума передплати відно-

ситься до: 

а) інших операційних витрат; 

б) адміністративних витрат; 

в) витрат на збут; 

г) витрат майбутніх періодів. 

 

2. Не визнаються витратами звітного періоду: 

а) погашення одержаних позик; 

б) гонорари за професійні послуги; 

в) після продажне обслуговування клієнтів; 

г) відсотки за позиками. 

 

3. Бухгалтерський запис Дт 901 – Кт 26 означає: 

а) відвантажена готова продукція; 

б) повернення продукції покупцем; 

в) списана собівартість реалізованої продукції; 

г) випуск продукції. 

 

4. До витрат на збут не належать: 

а) витрати на рекламу та дослідження ринку; 

б) надання знижок покупцям; 
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в) витрати на дослідження та розробки; 

г) після продажне обслуговування клієнтів. 

 

5. До витрат іншої звичайної діяльності належать: 

а) витрати на рекламу та дослідження ринку; 

б) витрати на утримання персоналу офісу; 

в) витрати на дослідження та розробки; 

г) уцінка необоротних активів. 

 

6. Рахунки класу 8 класифікують витрати за: 

а) функціональною ознакою; 

б) елементами; 

в) центрами виникнення; 

г) центрами відповідальності. 

 

7. Яка проводка відповідає операції "списано собівартість реалізованої  

продукції": 

а) Дт 36 - Кт 70; 

б) Дт 26 - Кт 23; 

в) Дт 901 - Кт 26; 

г) Дт 902 - Кт 28. 

 

8. Закриття рахунку 901 "Собівартість реалізованої продукції" відобра-

жають бухгалтерською проводкою? 

а) Дт 901 - Кт 791;  

б) Дт 23 - Кт 901;  

в) Дт 701 - Кт 901; 

г) Дт 791 - Кт 901. 

 

9. Схема обліку витрат за функціональною ознакою зумовлює викорис-

тання рахунків: 

а) класу 8; 

б) класу 9; 

в) класів 8 та 9; 

г) немає правильної відповіді. 

 

10. Бухгалтерський запис Д-т 93 - К-т 685 означає операцію: 

а) відображення суми витрат на рекламу; 

б) відображення суми орендної плати за приміщення офісу; 

в) оплата послуг; 

г) нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту. 

 

11. Бухгалтерський запис Д-т 23 - К-т 91 означає операцію: 

а) списання на собівартість виготовленої продукції суми розподіле-

них загальновиробничих витрат; 

б) відображення суми орендної плати за приміщення складу; 

в) нарахування пені; 

г) списання на фінансовий результат суми розподілених загально-

виробничих витрат. 
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12. Яким бухгалтерським записом відображаються витрати на відряджен-

ня адміністративного персоналу підприємства? 

а) Дт 93 - Кт 372; 

б) Дт 93 - Кт 371; 

в) Дт 92 - Кт 372; 

г) Дт 377 - Кт 93. 

 

13. Норми П(С)БО 15 поширюються на: 

а) доходи підприємств від звичайної діяльності; 

б) доходи підприємств від видобування корисних копалин; 

в) доходи підприємств від звичайної діяльності, реалізації цінних 

паперів, оренди; 

г) усі відповіді правильні. 

 

14. Для визнання доходу необхідне: 

а) надходження активу; 

б) зменшення зобов'язань, які зумовлюють збільшення власного ка-

піталу; 

в) збільшення власного капіталу, зумовлене збільшенням активів; 

г) збільшення активу або зменшення зобов'язань, які зумовлюють 

збільшення власного капіталу. 

 

15. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватись: 

а) тільки якщо послуги надані на якісному високому рівні; 

б) тільки в сумі витрат, пов'язаних із цим фінансуванням, причому в 

тих періодах, коли ці витрати виникли; 

в) виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на 

дату балансу; 

г) якщо є можливість надходження економічних вигод. 

 

16. Згідно П(С)БО 15 "плата за використання грошових коштів, їх еквіва-

лентів або сум, заборгованих підприємству"- це: 

а) роялті; 

б) платежі за використання нематеріальних активів; 

в) проценти; 

г) дивіденди. 

 

17. Сальдо на рахунків класу 7 є: 

а) тимчасовим, тобто таким, що використовується для накопичення 

інформації про доходи за звітний період; 

б) дебетовим; 

в) пасивним; 

г) активним. 

 

18. Чи коригується дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

на величину сумнівної і безнадійної заборгованості: 

а) так, але лише в частині простроченої заборгованості; 
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б) безумовно, так; 

в) ні, сума такої заборгованості визнається витратами підприємства; 

г) немає правильної відповіді? 

 

19. Дохід визнається: 

а) при здійсненні обміну подібними активами; 

б) здійсненні обміну подібними і неподібними активами; 

в) здійсненні обміну тільки неподібними активами; 

г) при здійсненні бартерних операцій дохід не визнається. 

 

20. Дохід при отриманні коштів цільового фінансування відображається: 

а) при отриманні коштів цільового фінансування; 

б) після повного використання коштів цільового фінансування за 

призначенням; 

в) одночасно з витратами у сумі понесених витрат. 

 

21. Фінансовий результат визначають за допомогою рахунку: 

а) № 47; 

б) № 48; 

в) №70; 

г) № 79. 

 

22. Дохід списаний на фінансовий результат відображається записом: 

а) Дт 79 - Кт 702; 

б) Дт 902 - Кт 791; 

в) Дт 79 - Кт 93; 

г) Дт 746 - Кт 793. 

 

23. На кінець року рахунок 79 "Фінансові результати": 

а) може мати залишок;  

б) не може мати залишку; 

в) може мати залишок лише за дебетом; 

г) може мати залишок лише за кредитом. 

 

 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета вивчення теми: засвоєння знань про види, зміст та структуру фі-

нансової звітності суб’єктів господарювання; опанування 

методики та набуття навичок її складання відповідно до 

міжнародних та національних стандартів бухгалтерського 

обліку і законодавства України 

 

Ключові терміни: фінансова звітність, форми фінансової звітності, кон-

солідована фінансова звітність, фінансова звітність за сегментами, фінансова 

звітність суб’єкта малого підприємництва. 
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Методичні вказівки 

 
Звітність є заключним кроком системи бухгалтерського обліку, яка узага-

льнює і систематизує інформацію про діяльність підприємства і необхідна усім 

зацікавленим особам для прийняття ефективних економічних рішень. Власники 

і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре 

налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою будь-якого правиль-

но організованого бізнесу. 

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містіть інформацію 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємс-

тва за звітний період. Нормативною базою для складання фінансової звітності є 

НП(С)БО. Склад річної і квартальної фінансової звітності (крім суб’єктів мало-

го підприємництва (СМП) (за НП(С)БО).  

Баланс (форма № 1) (річна, квартальна ); Звіт про фінансові результати 

(форма № 2) (річна, квартальна ); Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) 

(річна); Звіт про власний капітал (форма № 4) (річна); Примітки до річної фі-

нансової звітності (форма № 5) (річна);  Інформація за сегментами (форма № 6) 

(річна). 

Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні 

стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінан-

сової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової зві-

тності» подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандарта-

ми, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також 

на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Перший звітний період знову створеного підприємства може бути менш 

як 12 місяців, але не більш як 15 місяців. Це значить, що підприємства, створені 

в період із січня по вересень включно, повинні складати проміжну і річну фі-

нансову звітність. Їхній звітний період буде менш 12 місяців. Звітні періоди для 

складання фінансової звітності визначаються ст. 13 «Закону про бухгалтерсь-

кий облік та фінансову звітність в Україні». 

Баланс складається за формою № 1, яка затверджена наказом Міністерст-
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ва фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 і зареєстрована в Міністерстві Юс-

тиції України 28.02.2013 р. за № 336/22868.  

Баланс підприємства повинен містити: загальні дані про назву підприємс-

тва, місце знаходження (країну де зареєстроване підприємство), організаційно - 

правову форму власності, та назву органу управління, у віданні якого перебуває 

підприємство, або назву материнської (холдингової) компанії, галузь та вид 

економічної діяльності за відповідними державними реєстрами, валюту Балансу 

та одиницю її виміру (тис. грн.), повну адресу підприємства та дату, на яку 

складається. 

При заповненні Балансу (графа 3) дані на початок звітного періоду запов-

нюються із попереднього звіту, а дані на кінець звітного періоду (графа 4) запо-

внюються за сальдо синтетичних рахунків з Головної книги за журнальною фо-

рмою обліку або з оборотної відомості за синтетичними рахунками при інших 

формах обліку. 

Для заповнення статей Балансу за формою №1 за звітний рік, необхідно 

забезпечити відповідність показників вступного сальдо (графа 3) організацій-

ним змінам, що мали місце на підприємстві, наприклад, вибуття або приєднан-

ня частки, структурних підрозділів, цілих підприємств, які відбулися станом на 

1 січня звітного року, а також врахувати виправлення виявлених у звітному ро-

ці таких помилок за минулі роки, які впливають на величину нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку), тобто наводиться скоригована величина відпо-

відної статті Балансу станом на 31 грудня попереднього року. 

В Україні Баланси підприємства складають за методом - нетто, тобто ва-

люта Балансу підраховується за виключенням сум за регулюючими рахунками. 

До регулюючих рахунків відносяться: знос (амортизація) необоротних активів 

(13); резерв сумнівних боргів (38); вилучений капітал (45); неоплачений капітал 

(46). Суми за регулюючими рахунками наводяться в Балансі у дужках і при пі-

драхуванні підсумків віднімаються. 

Метою складання Звіту про фінансові результати є: надання користува-

чам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибут-
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ки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період. 

Звіт про фінансові результати складається з: 

- титульної частини; 

- Розділ І. "Фінансові результати" (надає інформацію про доходи і витра-

ти з погляду власника підприємства: - розглядає прибуток в основному як дже-

рело розподілу власникам (нарахування і виплата дивідендів і т.д.); - усі витра-

ти, зв'язані з одержанням доходу звітного періоду, включаючи і податок на 

прибуток, вважаються витратами звітного періоду); 

- Розділ ІІ "Сукупний дохід" (наводиться інформація про інший сукупний 

дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному 

періоді); 

- Розділ IІI. "Елементи операційних витрат" (наводяться відповідні елеме-

нти операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні 

витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітно-

го періоду); 

- Розділ IV. "Розрахунок показників прибутковості акцій" (заповнюють 

акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито 

продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які пе-

ребувають у процесі випуску таких акцій). 

Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати 

відповідно до принципів нарахування і відповідності доходів і витрат. У зв'язку 

з цим доходи і витрати визнаються тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, ко-

ли надходять або сплачуються грошові кошти), відображаються у бухгалтерсь-

кому обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Крім 

того, витрати на реалізацію продукції, товарів, робіт, послуг визнаються в звіті 

про фінансові результати на основі прямого зв'язку. 

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам 

фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, 

що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний пе-

ріод. 
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Звіт містить інформацію про: грошові потоки (надходження і вибуття 

грошових коштів та їх еквівалентів); грошові кошти (кошти в касі та на рахун-

ках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій); еквіваленти 

грошових коштів (короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно 

конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни варто-

сті); рух коштів (відображається у Звіті за трьома видами діяльності - операцій-

ною, інвестиційною та фінансовою); операційна діяльність (основна діяльність 

підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансо-

вою); інвестиційна діяльність (сукупність операцій з придбання та продажу 

довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) 

фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів); фінансова ді-

яльність (сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу 

власного і позикового капіталу). 

До Звіту не включають не грошові операції. Не грошовими операціями є 

операції, що не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів. 

Не грошові операції, пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю, слід 

розкривати в Примітках до фінансових звітів. Внутрішні зміни у складі грошо-

вих коштів та їх еквівалентів у Звіті не відображають. Існує два формати Звіту 

про рух грошових коштів і два методи його складання, а саме: формат, за яким 

рух грошових коштів подається за прямим методом і передбачає коригування 

кожної статті Звіту про фінансові результати і формат, за яким не передбача-

ється трансформування кожної статті Звіту про фінансові результати - тобто, 

непрямий метод. За цим методом коригується лише сума прибутку (збитку) від 

звичайної діяльності до оподаткування під впливом змін не грошових коштів 

від поточної діяльності. 

Розділ І. Рух коштів у результаті операційної діяльності (рядки 3000- 3195 

або 3500- 3580, 3195) - заповнюється прямим або непрямим методом. Розділ II. 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності (рядки 3200- 3295) та Розділ 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності (рядки 3300- 3395) - запов-

нюються прямим методом. 
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Метою складання Звіту про власний капітал є надання користувачам фі-

нансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у 

складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Власний ка-

пітал є основою для початку діяльності підприємства і подальших господарсь-

ких і виробничих процесів, а також одним з найістотніших і найважливіших 

показників. 

Фінансова звітність повинна надавати інформацію про: джерела капіталу 

підприємства; правові обмеженнях щодо розподілу інвестованого капіталу; об-

меження щодо розподілу дивідендів; пріоритетності прав на майно підприємст-

ва при його ліквідації. Власний капітал може збільшуватися в результаті приєд-

нання зобов'язань, дооцінки необоротних активів, безоплатного отримання ак-

тивів у вигляді дарчого капіталу.  

Згідно з МСБО 1, Звіт про зміни у власному капіталі повинен містити та-

ку інформацію: а) загальний сукупний дохід за період, із зазначенням окремо 

загальних сум, що відносяться до власників материнського підприємства та до 

неконтрольованих часток; б) для кожного компонента власного капіталу впли-

ви ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку, визнано-

го відповідно до МСБО 8; в) [вилучено]; г) для кожного компонента власного 

капіталу, зіставлення вартості на початок та на кінець періоду, окремо розкри-

ваючи зміни в результаті: прибутку чи збитку; іншого сукупного доходу; опе-

рацій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, пока-

зуючи окремо внески власників та виплати власникам, а також зміни у частках 

власності у дочірніх підприємствах, які не спричинили втрату контролю. 

Фінансова звітність за сегментами передбачає формування звітних показ-

ників не тільки за результатами фінансово-господарської діяльності підприємс-

тва в цілому, а також за окремими його підрозділами - сегментами з метою за-

безпечення користувачів детальнішою інформацією.  

Формування звітних сегментів здійснюється на основі виділених госпо-

дарських і географічних сегментів та шляхом об'єднання кількох подібних сег-

ментів одного виду в окремий звітний сегмент. Подібними визнають сегменти, 
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які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) значення 

прибутку та відповідають більшості критеріїв визначення господарського і гео-

графічного сегментів. При об'єднанні господарських сегментів аналізуються 

особливості та призначення продукції (товарів, робіт, послуг), характер вироб-

ничого процесу, категорія покупців, способи отримання доходу (способи роз-

повсюдження продукції, товарів, робіт, послуг) тощо. При об'єднанні географі-

чних сегментів враховуються особливості регіональних економічних і геополі-

тичних умов. 

Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників і пояснень, яка 

забезпечує деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, а також ін-

ша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стан-

дартами). Загальні вимоги до складу Приміток визначені НП(С)БО 1 і включа-

ють три групи інформації: облікову політику підприємства; інформацію, яка не 

наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідни-

ми положеннями (стандартами); інформацію, що містить додатковий аналіз 

статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності. 

Процедури виправлення помилок та внесення змін у фінансовій звітності 

регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправ-

лення помилок і зміни у фінансових звітах». П(С)БО 6 «Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах» регламентують, яким чином мають відображатися в 

бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності такі події, як: - виправлення 

помилок; - зміни в обліковій політиці; - зміни в облікових оцінках; - події після 

дати балансу. 

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у по-

передніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого 

прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину 

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). Виправлення помилок, які 

відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відпові-

дної порівняльної інформації у фінансовій звітності. Облікова оцінка може пе-

реглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або 
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отримана додаткова інформація. Наслідки зміни в облікових оцінках слід вклю-

чати до тієї ж самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосо-

вувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оці-

нки. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові ре-

зультати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періо-

дах, якщо зміна впливає на ці періоди. 

Вивчення теми передбачає знайомлення з наступними нормативними до-

кументами: 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджена Наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах», затверджене Наказом Міністерства фінансів Украї-

ни від 28 травня 1999 року № 137 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021471.html 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва" із змінами, внесеними згідно з Наказами Мі-

ністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011р. [Електронний ресурс]. // Режим до-

ступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за 

сегментами» », затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 19 тра-

вня 2005 р. № 412 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-

buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021495.html 

Примітки до річної фінансової звітності, затверджені Наказом Міністерс-

тва фінансів України від 29.11.2000 № 302 [Електронний ресурс] // Режим дос-

тупу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5125.html 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс] // Режим 

http://zakon.rada.gov.ua/laws
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021471.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021471.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021495.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021495.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5125.html
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доступу: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO1_01012015 pdf. 

МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO8_01012015.pdf 

МСФЗ 8 «Операційні сегменти» [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSFZ8_01012015.pdf 

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, за-

тверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. №433 [Еле-

ктронний ресурс] // Режим доступу: https://buhgalter911.com/normativnaya-

baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-schodo-1024176.html 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової 

звітності, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. 

№476 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-

rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024178.html 

 

Перелік проблемних питань для обговорення 

 

1. У чому полягає мета складання фінансової звітності?  

2. Які вимоги міжнародних стандартів обліку до фінансової звітності?  

3. Який склад та зміст періодичної та річної фінансової звітності?  

4. Назвати основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звіт-

ності. 

5. Поясніть, яка інформація з фінансової звітності потрібна конкретній 

категорії внутрішніх користувачів.  

6. Які етапи підготовки до складання річної фінансової звітності?  

7. Хто підписує фінансову звітність і про що свідчить підпис на заповне-

ній формі звітності? 

8. Який загальний принцип оцінки статей Балансу? 

https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO8_01012015.pdf
https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSFZ8_01012015.pdf
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-schodo-1024176.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-schodo-1024176.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024178.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/metodicheskie-rekomendacii/metodichni-rekomendaciyi-z-1024178.html
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9. Як розрахувати нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду 

для відображення в Балансі?  

10. Вказати принципи формування фінансових результатів роботи підп-

риємства та напрями їх використання.  

11. Як види діяльності підприємств впливають на структуру Звіту про фі-

нансові результати?  

12. Яка мета складання Звіту про фінансові результати та із яких розділів 

складається Звіт про фінансові результати?  

13. Яка структура та зміст форми Звіту про рух грошових коштів?  

14. Як розрахувати залишок грошових коштів на кінець звітного періоду?  

15. За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів?  

16. Що означає непрямий метод складання цього звіту?  

17. Визначте як відображаються у звіті про рух грошових коштів не гро-

шові операції? 

18. Яка інформація необхідна для складання Звіту про власний капітал?  

19. Які сегменти виділяються згідно з П(С)БО 29?  

20. Як здійснюється розкриття інформації у примітках до фінансової звіт-

ності.   

21. Яким чином проводиться коригування активів і зобов'язань внаслідок 

подій після дати балансу?  

22. Розкрийте правила виправлення помилок у фінансовій звітності. 

23. Які підприємства складають фінансову звітність відповідно до міжна-

родних стандартів?  

 

Завдання для розв’язання 

 

Завдання 1 

Згідно з наведеними даними заповнити Звіт про власний капітал» (форма 

№ 4). 

Вихідні дані. Витяг з форми № 1 «Баланс» (на початок звітного періоду), 

(тис. грн.): 
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Власний капітал на 1.01 на 31.12 

Зареєстрований капітал 

Інший додатковий капітал 

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток 

Вилучений капітал 

Всього 

8172 

2430 

1275 

234 

(390) 

11721 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 

У ТОВ «Крок» за звітний період відбулися такі операції, що вплинули на 

суму власного капіталу: 

- у березні проведено до оцінку основних засобів на суму – 23 тис. грн. 

- у квітні учасниками зроблено внески до статутного капіталу - 84 тис. 

грн. 

- у листопаді підприємство отримало безоплатно автомобіль ВАЗ 2107 - 

33 тис. грн. 

- чистий прибуток за звітний рік склав - 150 тис. грн. 

- частину прибутку направлено на поповнення резервного капіталу - 48 

тис. грн. 

 

Завдання 2  

На основі інформації про доходи та витрати підприємства за звітний рік 

скласти Звіт про фінансові результати (ф. № 2). 

Вихідні дані для заповнення. 

Номер та назва рахунку Сума, грн. 

702 «Дохід від реалізації товарів» (в т.ч. ПДВ) 675000 

713 «Дохід від операційної оренди активів» (в т.ч. ПДВ) 60000 

714 «Дохід від операційної курсової різниці» 4000 

731 «Дивіденди одержані» 105000 

72 «Дохід від участі в капіталі» 25000 

902 «Собівартість реалізованих товарів» 425000 

92 «Адміністративні витрати» 52500 

93 «Витрати на збут» 40000 

946 «Втрати від знецінення запасів» 2500 

945 «Втрати від операційної курсової різниш» 3000 

977 «Інші витрати звичайної діяльності» 17500 

981 «Податок на прибуток» ? 
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811 «Виплати за окладами й тарифами» 90000 

833 «Амортизація нематеріальних активів» 15000 

814 «Оплата відпусток» 10000 

804 «Витрати тари й тарних матеріалів» 50000 

806 «Витрати запасних частин» 30000 

 

Розрахуйте суму податку з прибутку за даними бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 3 

На основі вихідних даних, заповнити "Звіт про рух грошових коштів " (ф. 

3). 

Вихідні дані. ТОВ "Планета" за звітний період має наступні дані. 

№  

з/п 
Дані для заповнення 

За  

звітний  

період 

За  

попередній  

період 

1 Основні засоби 164100 108300 

2 Знос основних засобів 11300 7700 

3 Довгострокові фінансові інвестиції 18200 15000 

4 Товари 800 2300 

5 Нематеріальні активи 4000 2300 

6 Знос нематеріальних активів 1400 300 

7 Виробничі запаси 13300 15600 

8 Готова продукція 36800 38200 

9 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 45000 41000 

10 Грошові кошти в національній валюті 57000 17000 

11 Витрати майбутніх періодів 30300 24300 

12 Статутний капітал 187600 187600 

13 Резервний капітал 23000 3000 

14 Короткостроковий кредит банку 14000 4000 

15 Нерозподілений прибуток звітного періоду 86700 47500 

16 
Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
36500 13900 

17 
Поточна заборгованість за розрахунками з оплати 

праці 
9000 - 

18 Дохід (виручка) від реалізації продукції 97200 - 

19 Собівартість реалізованої продукції 33600 - 

20 Адміністративні витрати 10300 - 

21 Витрати на збут 4100 - 

22 Податок на прибуток від звичайної діяльності 9900 - 

23 Амортизація 8800 - 
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Завдання 4  

Скласти бухгалтерські проводки щодо руху власного капіталу. Заповнити 

звіт про власний капітал (ф. №4) (тис. грн.) 

Пасив балансу на 1.01 на 31.12 

І. Власний капітал 
  

Зареєстрований капітал 350,0 ? 

Додатковий вкладений капітал 140,0 ? 

Інший додатковий капітал 45,5 ? 

Резервний капітал 87,5 ? 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 175,0 ? 

Неоплачений капітал (175,0) ? 

Вилучений капітал (21,0) ? 

Усього за розділом І ? ? 

 

Операції за звітний рік: 

1. Чистий прибуток за звітний рік склав - 112,0 тис. грн.. 

2. На поповнення резервного капіталу спрямовано - 21 тис. грн. 

3. На виплату дивідендів спрямовано - 35 тис. грн.. 

4. Реалізовані акції, раніше викуплені у акціонерів за ринковою вартістю 

- 28,0 тис. грн.(номінальна вартість викуплених акцій - 21 тис. грн.) 

5. Внесено засновником в погашення заборгованості по внесках до ста-

тутного капіталу - 175 тис. грн. 

6. Безоплатно надійшли основні засоби - 98 тис. грн. 

7. У грудні здійснена до оцінка основних засобів - 42 тис. грн. 

 

Тести для самоконтролю знань за темою: 

 

1. Звітна форма Балансу в Україні побудована: 

а) в порядку збільшення ліквідності засобів; 

б) в порядку зменшення ліквідності засобів; 

в) без будь-якої ознаки. 

 

2. Джерелами інформації для складання Балансу є: 

а) бухгалтерські рахунки; 

б) регістри обліку; 

в) економічні показники роботи підприємства. 
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3. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачу порів-

нювати: 

а) фінансові звіти підприємства за різні звітні періоди; 

б) фінансові звіти різних підприємств; 

в) відповіді а) і б).  

 

4. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є: 

а) календарний рік; 

б) поточний рік; 

в) операційний цикл; 

г) правильної відповіді не запропоновано.  

 

5. Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юри-

дичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, назива-

ється: 

а) фінансовою; 

б) консолідованою; 

в) податковою; 

г) підсумковою. 

 

6. Фінансова звітність є: 

а) періодичною; 

б) систематичною; 

в) хронологічною. 

 

7. Баланс в Україні складається в таких грошових одиницях: 

а) гривні; 

б) тисяч гривен; 

в) на власний вибір бухгалтера. 

 

8. Організація, що ліквідується, або реорганізовується, складає звітність 

по типових формах річної звітності за період: 

а) з початку року до моменту ліквідації; 

б) з початку року до найближчого квартального звіту, 

в) за два роки до моменту ліквідації. 

 

9. Бухгалтерська звітність підписується: 

а) головним бухгалтером підприємства; 

б) керівником підприємства; 

в) головним бухгалтером і керівником підприємства. 

 

10. Виправлення звітних даних як поточного, так і минулого року здійс-

нюється в звітності, складеній за той період: 

а) в якому були виявлені помилки; 

б) в якому були допущені помилки; 

в) який слідує за періодом, в якому допущені помилки. 
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11. До якісних характеристик фінансової звітності не належить: 

а) зрозумілість; 

б) доречність; 

в) автономність; 

г) зіставність; 

д) достовірність. 

 

12. Принцип періодичності передбачає, що: 

а) підприємство не має ні наміру, ані потреби бути ліквідованим або 

суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності, і залишатиметься 

таким у подальшому; 

б) результати господарської діяльності визнаються, коли вони від-

буваються і відображаються в бухгалтерському обліку та фінан-

сових звітах тих періодів, до яких вони відносяться; 

в) діяльність підприємства розподіляється на певні періоди часу 

(звітні періоди) з метою складання фінансової звітності. 

 

13. Принцип доречності інформації передбачає: 

а) відсутність інформації щодо капіталу та необ'єктивних суджень; 

б) корисність інформації та її суттєвість; 

в) зрозумілість та простоту сприйняття; 

г) можливість порівняти інформацію за різні звітні періоди. 

 

14. Принцип обачності полягає в тому, що: 

а) активи або дохід не повинні бути завищені, а зобов'язання чи ви-

трати - занижені; 

б) сутність операцій або інших подій не завжди відповідає тому, що 

випливає з їх юридичної форми; 

в) результати господарських операцій визначаються тоді, коли вони 

відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються гро-

шові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фі-

нансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. 

 

15. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюється: 

а) товариствами з обмеженою відповідальністю; 

б) приватними підприємствами; 

в) акціонерними товариствами; 

г) акціонерними товариствами, прості акції яких відкрито прода-

ються або купуються на фондових біржах; товариствами, що зна-

ходяться в процесі випуску таких акцій. 

 

16. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції визначається шляхом, 

вирахування з доходу: 

а) собівартості продукції; 

б) всіх витрат, крім податку на прибуток; 

в) відповідних податків, знижок. 
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17. Форма «Звіт про рух грошових коштів» є: 

а) річною; 

б) квартальною; 

в) місячною. 

 

18. Рух коштів відображається в Звіті про рух грошових коштів в розрізі 

наступних видів діяльності: 

а) операційної, фінансової, інвестиційної; 

б) основної, операційної, фінансової; 

в) звичайної, надзвичайної; 

г) звичайної, фінансової, інвестиційної. 

 

19. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є: 

а) надання інформації про зміни, які виникли в грошових коштах 

підприємства та їх еквівалентах за звітний період в результаті 

операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; 

б) надання користувачам правдивої неупередженої інформації про 

операційну, інвестиційну і фінансову діяльність; 

в) надання інформації користувачам про платоспроможність підп-

риємства; 

г) відповіді а) і б) правильні. 

 

20. Не грошові операції: 

а) не включаються до Звіту про рух грошових коштів; 

б) включаються; 

в) розкриваються в Примітках до річної фінансової звітності. 

 

21. Форма «Звіт про власний капітал» є: 

а) річною; 

б) квартальною; 

в) місячною; 

г) піврічною. 

 

22. Звіт про власний капітал містить інформацію про: 

а) доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства 

за звітний період; 

б) зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного 

періоду; 

в) наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємст-

вом на дату балансу; 

г) генерування та використання грошових коштів протягом звітного 

періоду. 

 

23. За об'єктом відображення баланс поділяється на: 

а) баланс-брутто, баланс-нетто; 

б) інвентарний, ліквідаційний; 

в) самостійний, окремий. 
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