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РОЗД
ІЛ

 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

1.1. Господарський облік і його види 

Існування людей можливе лише за наявності певних матері- 
альних благ. Ці блага необхідно виробляти, тобто здійснювати 
матеріальне виробництво. У процесі матеріального виробництва 
постає потреба в обліку кількості здобутих засобів існування, а 
пізніше — кількості предметів, необхідних для виробництва тих 
чи інших продуктів. Із розвитком матеріального виробництва по-
трібним стає облік міри праці і міри споживання. Такий облік ве-
деться шляхом спостереження, вимірювання і реєстрації елемен-
тів процесу виробництва (засобів і предметів праці, готової 
продукції, грошових коштів та ін.). 

Господарський облік — це кількісне відображення і якісна 
характеристика господарської діяльності з метою виявлення від-
хилень у реалізації планів виробничо-господарської діяльності 
підприємства та їхнього усунення. 

Із розвитком ринкових відносин постійне ускладнення господар-
ського життя спричинило поділ господарського обліку за видами: 

 оперативний облік; 
 статистичний облік; 
 бухгалтерський облік. 
Оперативний облік — це спосіб спостереження, відображен-

ня та контролю за окремими господарськими та технічними опе-
раціями безпосередньо в процесі їх здійснення з метою оператив-
ного управління. 

До прикладу, за допомогою оперативного обліку відобража-
ються такі процеси, як вихід працівників на роботу, реєстрація 
підписаних за місяць угод та ін. 

Статистичний облік ведеться з метою вивчення і контролю 
масових явищ, а також закономірностей їх розвитку. 



 4 

Предметом цього обліку є не тільки процеси, які відбуваються 
на виробництві, але й інші явища суспільного життя, наприклад, 
рівень продуктивності праці, забезпеченість працівників підпри-
ємства житлом, середній вік працюючих. 

У статистичному обліку використовуються специфічні, властиві 
йому методи: зведення, групування, методи середніх чисел і т. ін. 

Дані оперативного та статистичного обліку можуть не фіксу-
ватися на спеціальних бланках. 

Оперативний і статистичний облік не охоплює всі господарсь-
кі операції і не ведеться безперервно. 

Для управління підприємством потрібен постійний, безперерв-
ний, достовірний і юридично підтверджений облік господарських 
операцій, що охоплює всю діяльність підприємства. Таким є бух-
галтерський облік. Згідно з Законом України «Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16 лип-
ня 1999 р.: «Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимі-
рювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 
передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 
внутрішнім користувачам для прийняття рішень». 

Особливості бухгалтерського обліку такі: 
— безперервне, повне і послідовне відображення господарсь-

ких операцій; 
— обов’язкове документальне підтвердження наявності гос-

подарських засобів та здійснення господарських операцій; 
— узагальнення даних у грошовому виразі; 
— використання специфічних засобів та прийомів (оцінка, ка-

лькулювання, рахунки). 
Бухгалтерський облік у свою чергу поділяється на фінансовий 

та управлінський. (рис. 1.1.1) 

 

Вивчення
і контроль

масових явищ

Спостереження, відоб-
раження та контроль
за окремими госпо-

дарськими операціями

Фінансовий
облік

Управлінський
облік

Господарський облік

Бухгалтерський облікСтатистика Оперативний облік

 

Рис. 1.1.1. Види господарського обліку 
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У країнах з розвиненою ринковою економікою бухгалтерський 
облік методологічно й організаційно поділяється на фінансовий та 
управлінський. Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких 
має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємст-
вом, у забезпеченні необхідною інформацією різних користувачів. 

Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур, які за-
безпечують підготовку й оприлюднення інформації про результа-
ти діяльності підприємства в цілому та його фінансовий стан від-
повідно до вимог законодавства і стандартів обліку. Ведення 
фінансового обліку є обов’язковим для всіх підприємств. 

Функції фінансового обліку: 
а) суцільне, повне і безперервне відображення всіх господар-

ських операцій за звітний період; 
б) складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності; 
в) надання необхідної та достовірної інформації користувачам. 
Управлінський облік — це сукупність методів та процедур, 

які забезпечують підготовку і надання інформації для плануван-
ня, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління 
підприємством. 

Синонімом управлінського обліку — внутрішній облік, внут-
рішньогосподарський облік, виробничий облік. 

Управлінський облік — це внутрішній облік, який ведеться 
для задоволення потреб в інформації керівників усього підприєм-
ства та його структурних підрозділів. 

Порівняльну характеристику фінансового і управлінського 
обліку наведено у табл. 1.1.1. 

Таблиця 1.1.1 

Ознака Фінансовий облік Управлінський облік 

Головні користу-
вачі інформації 

Менеджери підприємств і 
зовнішні користувачі 

Менеджери різних рівнів 
підприємства 

Регламентація Нормативні акти Жодної регламентації 

Використання ви-
мірників 

Єдиний грошовий вимірник 
Різні вимірники, в т.ч. якіс-
ні показники 

Об’єкт аналізу Підприємство в цілому Структурні підрозділи 

Періодичність 
складання 

Регулярно (квартал, рік) 
Звітний інтервал (оператив-
на інформація) 

Ціль Оцінка минулого Прогноз на майбутнє 

Відкритість даних Більшість даних доступні всім Комерційна таємниця 

Приклад 
Облік активів, власного ка-
піталу, зобов’язань, витрат, 
доходів 

Облік складових собівартос-
ті тощо 
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1.2. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти 

Бухгалтерський облік, як і кожна наукова дисципліна, вимагає 
чіткого визначення предмета вивчення. Це необхідно для встанов-
лення місця та ролі бухгалтерського обліку в системі управління. 
Незважаючи на те, що бухгалтерський облік має загальнодержав-
не значення, об’єктом його застосування є відокремлена госпо-
дарська одиниця — підприємство. 

Кожне підприємство має матеріальні складові своєї діяльнос-
ті, тобто засоби господарства. 

До засобів господарства відносяться: 
• засоби виробництва — майно, що одномоментно або бага-

торазово використовується у процесі виробництва; 
• засоби у сфері обігу — готова продукція або товари, готів-

кові кошти та їх еквіваленти, кошти у розрахунках; 
• засоби невиробничої сфери — об’єкти науки, культури, охо-

рони здоров’я тощо. 
Кожен із видів господарських засобів має свої складові, які 

детально будуть розглянуті у наступному розділі. 
Усі засоби господарства мають свої джерела утворення, які 

можна об’єднати у дві великі групи: 
• власні кошти, 
• позикові кошти. 
У процесі діяльності підприємства відбуваються постійні змі-

ни у складі господарських засобів: придбання нових засобів, ви-
користання їх для виготовлення продукції, випуск готової продук-
ції, її реалізація. Ці зміни називаються господарськими проце-
сами. Підприємства повинні забезпечити облік і засобів 
господарства, і господарських процесів. 

Таким чином, предмет бухгалтерського обліку складають гос-
подарські засоби і їх використання у ході господарських процесів. 

Об’єкти бухгалтерського обліку дуже різноманітні. Їх можна 
об’єднати в групи: 

• засоби господарства, 
• джерела їхнього утворення, 
• господарські процеси. 

1.3. Класифікація господарських засобів  
і джерел їх фінансування 

Засоби господарства групуються: 
• за напрямками використання і видами; 
• за джерелами утворення (фінансування). 
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За напрямками використання вони поділяються на такі, що 
використовуються в сфері виробництва, у сфері обігу та у неви-
робничій сфері. 

У свою чергу господарські засоби кожного напрямку класифі-
куються в залежності від своєї функціональної ролі. Так, засоби 
виробництва поділяються на засоби праці та предмети праці. 

Ознакою засобів праці виступають такі функції: 
• багаторазове використання їх людиною для виготовлення 

продукції (виконання робіт, надання послуг); 
• створення умов, без яких неможливий процес виробництва. 

Засоби праці завдяки цим ознакам вважаються основними засо-
бами господарства. 

За видами засоби праці можна поділити на такі групи: 
• будівлі та споруди; 
• машини та устаткування; 
• інструменти; 
• транспортні засоби; 
• обчислювальна техніка; 
• господарський інвентар. 
На відміну від засобів праці ознакою предметів праці є  їх-

ня участь і повне використання лише в одному виробничому 
циклі. 

За видами предмети праці поділяють на такі групи: 
• сировина та основні матеріали; 
• допоміжні матеріали; 
• паливо; 
• запасні частини; 
• напівфабрикати; 
• тара і тарні матеріали; 
• незавершене виробництво.  
Засоби у сфері обігу поділяються на: 
• предмети обігу (готова продукція, товари відвантажені та ін.), 
• грошові кошти та їх еквіваленти (каса, поточний рахунок 

тощо), 
• кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість, векселі 

отримані і т. ін.) 
• засоби, що обслуговують обіг (торговельно-складські будів-

лі, устаткування та інвентар). 
Засоби невиробничої сфери включають будівлі, устаткування 

та інвентар культурного-побутового призначення та охорони здо-
ров’я. За джерелами утворення засоби господарства поділяються 
на власний капітал та зобов’язання. 
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Власний капітал включає статутний капітал, резерви, додатко-
вий вкладений капітал, нерозподілений прибуток тощо. 

Зобов’язання складаються з кредитів, кредиторської заборго-
ваності, зокрема перед постачальниками, та зобов’язань перед 
бюджетом, з оплати праці, страхування тощо. 

1.4. Метод бухгалтерського обліку 

Метод бухгалтерського обліку — це система прийомів, що за-
безпечують отримання, обробку та надання облікової інформації. 

Основними прийомами бухгалтерського обліку є: 
• документація, 
• інвентаризація, 
• оцінка, 
• калькуляція, 
• система рахунків, 
• подвійний запис, 
• баланс. 
Всі елементи тісно пов’язані між собою. 
Документація — спосіб первинної реєстрації об’єктів обліку. 

Документ — єдине обґрунтування відображення в обліку. 
Інвентаризація — співставлення даних бухгалтерського 

обліку з фактичною наявністю об’єктів обліку для виявлення 
відхилень, виправлення помилок та контролю за збереженням 
цінностей. 

Оцінка — відображення у грошовій формі об’єктів обліку для 
їх узагальнення. 

Калькуляція — грошова оцінка об’єктів, вартість яких може 
бути визначена тільки після відображення всіх витрат. 

Система рахунків — це спосіб групування господарських за-
собів та їх джерел за економічно однорідними ознаками та поточ-
ний облік їх змін у кількісному і вартісному параметрах. Для 
групування господарських засобів використовують активні рахун-
ки, для обліку джерел — пасивні. 

Подвійний запис — процес відображення господарських 
операцій та викликаних ними змін одночасно на двох рахунках 
бухгалтерського обліку в одній і тій самій сумі. 

Баланс — метод групування й відображення в грошовій 
оцінці на певну дату господарських засобів та їхніх джерел, 
при якому сума господарських засобів дорівнює сумі їхніх 
джерел. 
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ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 

2.1. Бухгалтерський баланс: структура і зміст 

Термін «баланс» у бухгалтерському обліку використовується 
у трьох значеннях: 

— як форма звітності — таблиця, в якій майно підприємства 
відображається у грошовій формі на певну дату за ознаками: гос-
подарського управління — актив; права власності — пасив; 

— як підсумок кожної сторони таблиці як визначення їх 
рівності; 

— як метод групування й відображення в грошовій оцінці на 
певну дату активів, зобов’язань та власного капіталу, результати 
якого відображаються у формі звітності «Баланс». 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», за-
тверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 
№ 87 (далі П(С)БО 2), дає таке визначення: «Баланс — це звіт 
про фінансовий стан підприємства, який відображає його акти-
ви, зобов’язання та власний капітал у грошовому виразі на пев-
ну дату». 

Це визначення включає три терміни: «активи», «зобов’я-
зання», «власний капітал», які характеризують складові части-
ни балансу. Для правильного складання балансу дуже важливим 
є розуміння цих термінів. 

Поняття про активи, зобов’язання та власний капітал наве-
дено у П(С)БО 2: «Активи — ресурси, контрольовані підпри-
ємством в результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується, приведе до збільшення економічних вигод у май-
бутньому». 

Як бачимо, головним критерієм відображення певних ціннос-
тей в активі балансу є те, що підприємство контролює вигоди, 
отримані від використання майна, та переймає ризики, пов’язані з 
активом. Водночас право власності не є істотним при визнанні 
активу в балансі. 

Визначення активів у П(С)БО містить ряд понять: 
1. Виникнення у результаті минулих подій (тобто господарсь-

ка операція чи інша подія, що забезпечує збільшення прав на ви-
году або контроль над нею, вже відбулася). Наприклад: активом є 
придбання майна за гроші, в кредит, в обмін на інше майно, без-
коштовно; в той же час підписання угоди про придбання не при-
веде до появи активу. 
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2. Здійснення контролю підприємством випливає з права уп-
равління певними ресурсами. Контроль не залежить від права 
власності, тобто підприємство здійснює контроль не через влас-
ність, а через управління. 

3. Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціа-
лом, що сприяє надходженню грошових коштів чи їх еквівалентів 
на підприємство. Наприклад: продаж готової продукції забезпе-
чує надходження грошових коштів, в той же час існує ризик не-
платоспроможності покупця. 

Актив відображається у балансі за умови, що: 
• оцінка його може бути достовірно визначена; 
• очікується отримання в майбутньому економічних вигод, 

пов’язаних з його використанням. Наприклад, невідшкодована 
заборгованість підприємства-банкрута не може бути відображена 
як актив у балансі його кредитора, оскільки надходження грошо-
вих коштів не відбудеться. 

2.2. Зміни в балансі, обумовлені  
господарськими операціями 

Процеси здійснення господарської діяльності складаються з 
окремих господарських операцій. Під їх впливом відбуваються 
різноманітні зміни у активах, зобов’язаннях та власному капіталі 
підприємства та їхніх структурах. 

Залежно від характеру цього впливу господарські операції 
поділяються на 4 типи. 

Для їх розгляду використаємо такі умовні позначення: 
А — актив балансу, 
П — пасив балансу, 
Z — загальна сума змін. 

І тип. 
Приклад: на поточний рахунок надійшли гроші від дебітора в 

сумі 10 000 грн. 
Результат: сума коштів на поточному рахунку збільшилася на 

10 000 грн; дебіторська заборгованість зменшилась на 10 000 грн. 

А+ Z – Z = П. 

Зміни відбуваються лише в структурі активу балансу (одна 
стаття збільшується, друга — зменшується), загальна сума активу 
залишається без змін. 
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ІІ тип. 
Приклад: через відсутність вільних коштів зобов’язання перед 

постачальником за отримані товари (кредиторська заборгова-
ність) в сумі 50 000 грн була оплачена за рахунок кредиту банку. 

Результат: поточні зобов’язання перед банком збільшилися на 
50 000 грн; кредиторська заборгованість перед постачальником 
зменшилась на 50 000 грн. 

А = П + Z – Z. 

Зміни відбуваються лише в структурі пасиву балансу (одна 
стаття збільшується, друга — зменшується), загальна сума паси-
ву залишається без змін. 

ІІІ тип. 
Приклад: підприємство придбало основні засоби — автомо-

біль на суму 20 000 грн, але гроші за нього ще не сплатило. 
Результат: основні засоби збільшилися на 20 000 грн; заборго-

ваність перед продавцем автомобіля збільшилася на 20 000 грн. 
На цю ж суму збільшилась і валюта балансу. 

А + Z = П + Z. 

Відбулося збільшення статей активу і пасиву балансу. 

ІV тип. 
Приклад: з поточного рахунка у банку погашена заборгова-

ність перед бюджетом з податку на прибуток в сумі 1000 грн. 
Результат: грошові кошти на поточному рахунку зменшилися 

на 1000 грн, заборгованість перед бюджетом зменшилася на 1000 грн. 
На цю ж суму зменшилась і валюта балансу. 

А – Z = П – Z. 

Відбулося зменшення статей активу і пасиву балансу. 
Висновок: 
• кожна операція змінює не менше ніж дві статті балансу; 
• при будь-якому типі операцій рівність загального підсум-

ку активу та пасиву не порушується. 
Згідно з П(С)БО 2: «Зобов’язання — заборгованість підприєм-

ства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як 
очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що вті-
люють у собі економічні вигоди». 

Це означає, що підприємство має обов’язок щодо оплати ра-
ніше отриманого активу або невідмовну угоду щодо його прид-
бання. 
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Зобов’язання відображаються у балансі, якщо: 
• його оцінка може бути достовірно визначена. Наприклад, сума 

зобов’язань за отримані товари однозначно визначена в контракті та 
документах, за якими здійснювалося надходження товарів; 

• існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбут-
ньому внаслідок його погашення. Наприклад, рішення про прид-
бання активу у майбутньому не приводить до виникнення зо-
бов’язання. Обов’язки можна розглядати як зобов’язання лише 
тоді, коли вони мають бути виконані неминуче та мають визна-
чений термін виконання. Погашення зобов’язання, як правило, 
викликає зменшення ресурсів підприємства. Наприклад, оплата 
отриманих товарів викликає відтік грошових коштів. 

Власний капітал — частина в активах підприємства, що зали-
шається після вирахування його зобов’язань. З цього випливає:  

Власний капітал = Активи – Зобов’язання. 

Суму зобов’язань та власного капіталу називають пасивами. 
Таким чином у балансі підсумок активів повинен дорівнювати 

сумі пасивів. Цей підсумок називається валютою балансу. 
Схематично баланс — це двостороння таблиця: ліва сторона — 

актив, права — зобов’язання і власний капітал (пасив). Їхня рів-
ність пояснюється тим, що гроші, вкладені в активи, надаються 
кредиторами або власниками. 

Активи і пасиви балансу поділяються на окремі показники — 
статті балансу. Статті балансу групуються за розділами (табл. 
2.1.1). 

Таблиця 2.1.1 
ГРУПУВАННЯ СТАТЕЙ БАЛАНСУ ЗА РОЗДІЛАМИ 

АКТИВ ПАСИВ 

І.   Необоротні активи  
ІІ.  Оборотні активи  
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 

І.    Власний капітал  
ІІ.   Забезпечення наступних витрат і платежів  
ІІІ. Довгострокові зобов’язання  
IV. Поточні зобов’язання  
V.  Доходи майбутніх періодів 

 
Як видно з таблиці, актив балансу поділяється на три розділи. 

Розглянемо їх докладніше. 
Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 
реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протя-
гом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 
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Необоротні активи — всі активи, що не є оборотними. 
Наприклад: до оборотних активів відносяться грошові кошти, 

товарно-матеріальні запаси, дебіторська заборгованість, до не-
оборотних активів — основні засоби, нематеріальні активи тощо. 

Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів 
для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації 
виробленої з них продукції або товарів і послуг. 

Витрати майбутніх періодів — це витрати, оплачені у звіт-
ному періоді, які відносяться до наступних облікових періодів, 
наприклад наперед сплачені послуги або орендна плата. 

Пасив балансу складається з п’яти розділів. 
Визначення власного капіталу наведено вище. 
Зобов’язання класифікуються залежно від терміну пога-

шення на: 
• поточні — ті, що будуть погашені протягом операційного 

циклу підприємства або не пізніше дванадцяти місяців, починаю-
чи від дати балансу. Наприклад: короткострокові кредити банків, 
поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, тоб-
то частина довгострокових зобов’язань, що має бути погашена 
протягом дванадцяти місяців від дати складання балансу; 

• довгострокові — всі інші. 
У деяких випадках у момент виникнення зобов’язання його 

сума визначається із застосуванням попередніх аналітичних або 
експертних оцінок. Такі зобов’язання називаються забезпечени-
ми. До них відносяться, наприклад, зобов’язання щодо гарантій-
ного ремонту. Оскільки конкретна сума таких витрат залежить 
від майбутніх подій, підприємство змушене створити відповід-
ний резерв, якій відображається у ІІ розділі пасиву «Забезпечення 
наступних витрат і платежів». 

У деяких випадках у момент виникнення зобов’язання його 
сума визначається із застосуванням попередніх експертних або 
аналітичних оцінок. Такі зобов’язання називаються забезпечен-
нями. До них відносяться, наприклад, зобов’язання щодо ремонту 
та заміни виробів протягом гарантійного періоду. Ці види зо-
бов’язань відображаються у ІІ розділі пасиву балансу «Забезпе-
чення наступних витрат і платежів». 

Доходи майбутніх періодів — це зобов’язання, які виникли в 
результаті попередньої довгострокової оплати замовником пос-
луг підприємства. 

Наприклад: отримана орендна плата за рік відноситься спочат-
ку на доходи майбутніх періодів і списується в міру надання пос-
луг щомісячно. 
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Як видно з вищевикладеного, статті активу балансу групують-
ся в розділи за їх спроможністю перетворюватися на грошові кош-
ти. Така ознака називається ліквідністю. У балансі статті розмі-
щуються в міру зростання ліквідності: від нематеріальних 
активів, які досить важко реалізувати, до грошових коштів. Стат-
ті пасиву балансу групуються за ознакою часу, необхідного для 
повернення боргів. 

ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 

3.1. Рахунки бухгалтерського обліку.  
Їх призначення і будова 

Рахунки бухгалтерського обліку — це спосіб поточного об-
ліку, контролю та групування за економічно однорідними видами 
господарських засобів, їх джерел та операцій. Для обліку залиш-
ку і руху певного виду господарських засобів використовують 
окремий рахунок. 

Рахунки мають вигляд двосторонніх таблиць, на яких окремо 
обліковуються збільшення і зменшення об’єктів обліку. Ліву час-
тину рахунка називають дебетом, праву — кредитом. У міру 
здійснення господарських операцій їх реєструють за дебетом або 
кредитом рахунка. Підсумок сум операцій за дебетом рахунка на-
зивають дебетовим оборотом, а підсумок сум операцій за креди-
том рахунка — кредитовим оборотом. Кінцевий залишок засо-
бів на рахунку називають кінцевим сальдо, або залишком на 
кінець періоду. 

Умовно всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на 
активні та пасивні. Рахунки, що призначені для обліку активів 
підприємства, називають активними. Рахунки, що відображують 
облік джерел формування активів, називають пасивними. При 
обчисленні кінцевого сальдо активних і пасивних рахунків слід 
керуватися такими правилами: 

— в активних рахунках початковий залишок (сальдо) і всі збіль-
шення реєструють за дебетом рахунка, а всі зменшення — за 
кредитом; 

— в пасивних рахунках — навпаки. Початковий залишок (саль-
до) і всі збільшення показуються за кредитом рахунка, а всі змен-
шення — за дебетом (рис. 3.1.1). 
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а) СТРУКТУРА АКТИВНОГО РАХУНКА 

Д-т активний рахунок К-т 

Сальдо — початковий залишок  

Збільшення «+» Зменшення «–» 

Сальдо — кінцевий залишок  

 
б) Структура пасивного рахунка 

Д-т пасивний рахунок К-т 

 Сальдо — початковий залишок 

Зменшення «–» Збільшення «+» 

 Сальдо — кінцевий залишок 

Рис. 3.1.1. Структура рахунків бухгалтерського обліку 

Враховуючи це, періодично, після узагальнення даних за де-
бетом і кредитом рахунків, визначається кінцеве сальдо. В актив-
них рахунках його визначають за таким алгоритмом: до початко-
вого дебетового сальдо додають оборот за дебетом рахунка і 
віднімають оборот за кредитом рахунка. 

 −+= .кред.обор.деб.обор.деб.почдо.кінцдо СC A  

У пасивних рахунках до кредитового сальдо додають креди-
товий оборот і віднімають оборот за дебетом рахунка. 

 −+= .деб.обор.кред.обор.кред.почдо
П

.кінцдо СC  

В активних рахунках сальдо може бути лише дебетовим або во-
ни можуть зовсім не мати сальдо. У пасивних рахунках сальдо може 
бути лише кредитовим або вони можуть зовсім не мати сальдо. 

3.2. Подвійний запис, його сутність і значення 

Зміни у складі активів підприємства та джерел їх формування 
обумовлені безперервно здійснюваними господарськими опера-
ціями і тягнуть за собою такі самі зміни сум на відповідних рахун-
ках бухгалтерського обліку. 

Наприклад: надходження сировини і матеріалів на підприємс-
тва веде до збільшення залишку таких активів як матеріали. На 
цю саму суму одночасно зростає заборгованість перед постачаль-
никами, тому бухгалтерська господарська операція має подвійне 
відображення на рахунках цієї суми.  

Запис кожної господарської операції у дебеті і кредиті відповід-
них рахунків в однакових сумах називається подвійним записом. 
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За допомогою подвійного запису в обліку забезпечується відобра-
ження цих господарських операцій в їхньому взаємозв’язку і взає-
мозалежності. Такий підхід забезпечує контроль за правильністю ви-
конання і зумовлює рівність оборотів за дебетом і кредитом рахунків. 

Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку, що 
встановлюється подвійним записом кожної господарської опера-
ції, називається кореспонденцією рахунків, а рахунки, за дебе-
том і кредитом яких реєструється ця операція, — кореспондую-
чими рахунками. 

Запис, який розкриває назву рахунків, що дебетуються і кре-
дитуються, суму господарської операції називають бухгалтерсь-
кою проводкою. Порядок запису на рахунках бухгалтерського об-
ліку більш наочно розглянемо на прикладі: 

Таблиця 3.2.1 

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА на 01 _______________ р. 

АКТИВ ПАСИВ 

№ Статті Сума № Статті Сума 

1 Основні засоби 30 000 1 Статутний капітал 32 000 
2 Виробничі запаси 4000 2 Нерозподілений при-

буток 
3000 

3 Малоцінні та швидко-
зношувальні предмети 

1000 3 Розрахунки з постачаль-
никами 

6000 

4 Каса  100 4 Розрахунки з робітни-
ками 

2300 

5 Поточний рахунок 8200    

 Баланс 45 300  Баланс 45 300 

 
1-а операція. Підприємство отримало з поточного рахунка в 

касу 600 грн. На цю операцію необхідно зробити таку проводку: 
 
Дебет рахунка «Каса» 
Кредит рахунка «Поточний рахунок» 

— 600 грн 

 
На підставі даної бухгалтерської проводки роблять запис на 

рахунках бухгалтерського обліку. Для цього на основі залишків 
балансу відкривають рахунки на початок звітного періоду. 

Відкриття рахунків полягає в тому, що за кожним з них запи-
сують сальдо на початок звітного періоду. 

2-а операція. З каси підприємства виплачено зарплату робо-
чим у сумі 500 грн (рис. 3.2.1) 
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Дебет рахунка «Розрахунки з робітниками» 
Кредит рахунка «Каса» 

— 500 грн 

 
3-а операція. Підприємство погасило з поточного рахунка за-

боргованість перед постачальниками у сумі 5000 грн (рис. 3.2.1). 
 
Дебет рахунка «Розрахунки з постачальниками» 
Кредит рахунка «Поточний рахунок» 

— 5000 грн 

 
4-а операція. Від постачальників надійшли МШП (малоцінні 

та швидкозношувальні предмети) на суму 2400 грн (рис. 3.2.1). 
 
Дебет рахунка «МШП» 
Кредит рахунка «Розрахунки з постачальниками» 

— 2400 грн 

 
На рис. 3.2.1 відобразимо бухгалтерські записи щодо кожної 

операції: 

Д-т «Поточний рахунок» К-т

С-до 8200 1) 600
3) 5000

Оборот —
С-до:
8200 – 5600 = 2600

Оборот 5600

а)

    

Д-т «Каса» К-т

С-до 100
1) 600 2) 500

Оборот 600
С-до:
100 + 600 = 200

Оборот 500

б)

 

 

Д-т
«Розрахунки

з робітниками» К-т

2) 500
С-до 2300

Оборот 500 Оборот —
С-до:
2300 – 500 = 1800

в)

     

Д-т
«Розрахунки

з постачальниками» К-т

3) 5000
С-до 6000
4) 2400

Оборот 5000 Оборот 2400
С-до: 6000 +
+2400 – 500 = 3400

г)

 
 

Д-т «МШП» К-т

С-до 1000
4) 2400

Оборот 2400
С-до: 1000 + 2400 = 3400

Оборот   —

д)

 

Рис. 3.2.1. Сума кореспонденції рахунків з наведених операцій 
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3.3. Синтетичні та аналітичні рахунки.  
Їхній взаємозв’язок 

За ступенем узагальнення господарських засобів, джерел їх-
нього утворення та господарських процесів у поточному бухгал-
терському обліку рахунки поділяються на: 

— синтетичні, 

— аналітичні. 
Рахунки, що групують ресурси підприємства, джерела їхнього 

утворення в узагальненому грошовому вимірюванні за економіч-
но-однаковими ознаками, називаються синтетичними, а облік на 
цих рахунках — синтетичним. 

Наприклад: такі рахунки як «Основні засоби», «Готова продук-
ція», «Розрахунки з постачальниками» дають узагальнену інфор-
мацію про стан таких засобів підприємства і називаються синте-
тичними. 

Для систематичного контролю за наявністю та рухом товарно-
матеріальних цінностей, коштів, зобов’язань, за своєчасністю ро-
зрахунків з постачальниками, покупцями, для прийняття управ-
лінських рішень крім узагальнених показників потрібна більш 
докладна інформація. 

Наприклад: підприємство має знати не лише загальну суму 
дебіторської заборгованості, а мати інформацію щодо кожного 
дебітора, щоб контролювати стан розрахунків з ними. Рахунки, 
що відкривають з метою розширення систематичного обліку для 
деталізації складу засобів підприємства та джерел фінансування, 
називаються — аналітичними, а облік, що ведеться на цих рахун-
ках, — аналітичним. Записи в аналітичних рахунках і відповід-
ному синтетичному рахунку роблять по мірі виконання госпо-
дарських операцій.  

Розглянемо це на прикладі. 
Припустимо, що синтетичний рахунок «Розрахунки з постачаль-

никами» містить такі дані (в грн) (рис. 3.2.1(г)) 

Д-т
«Розрахунки

з постачальниками» К-т

3) 5000
С-до 6000
4) 2400

Оборот 5000 Оборот 2400
С-до: 3400
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Цей синтетичний рахунок об’єднує двох конкретних постачаль-
ників: 

— підприємство «А» 
— підприємство «Б». 
В аналітичних рахунках цих підприємств будуть такі записи: 

Д-т Підприємство А К-т

3) 2000
С-до 2400
4) 400

Оборот 2000 400
С-до: 800

2600 + 800 = 3400            

Д-т Підприємство Б К-т

3) 3000
С-до 3600
4) 2000

Оборот 3000 2000
С-до: 2600

 

Як видно, аналітичні рахунки мають докладнішу інформацію, 
ніж синтетичні. Так, якщо дані синтетичного рахунка містять су-
му кредиторської заборгованості, їхнє виникнення та погашення, 
то аналітичний облік дає інформацію щодо конкретних постачаль-
ників і стан розрахунків з кожним із них. Розглянутий приклад 
показує, що між аналітичними рахунками і відповідним синтетич-
ним рахунком є тісний взаємозв’язок, який полягає в тому, що 
сальдо і господарські операції, що відображуються у дебеті і кре-
диті синтетичного рахунка, мають бути відображені у дебеті та 
кредиті відповідних аналітичних рахунків. 

Такий спосіб забезпечує рівність сальдо та оборотів на синте-
тичних та аналітичних рахунках. 

3.4. Узагальнення даних поточного обліку 

Інформацію поточного синтетичного і аналітичного обліку 
періодично узагальнюють по підприємству в цілому. Роблять це 
за допомогою оборотних відомостей. 

Узагальнення даних обліку починається з підрахунку оборотів 
та залишків з дебетом і кредитом з наступним обчисленням кін-
цевих сальдо синтетичних та аналітичних рахунків. Оборотні ві-
домості є способом періодичного узагальнення даних поточного 
бухгалтерського обліку, засобом перевірки записів в обліку, а та-
кож засобом перевірки правильності складання балансу. 

Розрізняють два види оборотних відомостей: 
— за синтетичними рахунками; 
— за аналітичними рахунками. 
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Розглянемо порядок складання оборотної відомості за синте-
тичними рахунками на прикладі тих рахунків, що були наведені 
вище (таблиця 3.2.1, рис. 3.2.1). 

Таблиця 3.4.1 

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ЗА СИНТЕТИЧНИМИ РАХУНКАМИ 

Рахунки 

Сальдо на 
1 число місяця 

Обороти  
за місяць 

Сальдо на кінець 
періоду 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

1. Основні засоби 30000    30000  

2. Виробничі запаси 4000    4000  

3. МШП 1000  2400  3400  

4. Каса 100  600 500 200  

5. Поточний рахунок 8200   5600 2600  

6. Статутний капітал  32000    32000 

7. Нерозподілений 
прибуток 

 3000    3000 

8. Розрахунки з поста-
чальниками 

 6000 5000 2400  3400 

9. Розрахунки з робіт-
никами 

 2300 500   1800 

Разом 45300 45300 8500 8500 40200 40200 

 
Оборотна відомість характеризує кожен рахунок і показує сальдо 

на початок періоду, обороти за дебетом і кредитом за місяць і сальдо 
на кінець звітного періоду. Характерною особливістю оборотної ві-
домості є те, що вона містить три пари однакових підсумків: 

— початкових сальдо; 
— оборотів; 
— кінцевих сальдо. 
Тотожність підсумків початкових сальдо випливає з балансо-

вого методу. Збіг підсумків дебетових оборотів з підсумком кре-
дитових оборотів рахунків випливають із застосування методу 
подвійного запису в бухгалтерському обліку. Рівність підсумків 
кінцевих сальдо за дебетом і кредитом рахунків випливає з двох 
попередніх рівностей. Якщо підсумок по дебету всіх синтетичних 
рахунків не збігається з підсумками по кредиту рахунків, то це 
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вказує на помилки в поточному бухгалтерському обліку, причи-
нами яких можуть бути неправильні записи початкових сальдо на 
активних і пасивних рахунках. 

Таким чином, оборотна відомість за синтетичними рахунками 
дає можливість виявити в бухгалтерському обліку помилки, 
пов’язані з порушенням рівності підсумків. Крім оборотної відо-
мості за синтетичними рахунками складають також оборотну ві-
домість за аналітичними рахунками. Ця відомість має інший ви-
гляд, що обумовлено особливостями облічуваних об’єктів. 

Розглянемо оборотну відомість за аналітичними рахунками на 
прикладі рахунка «Розрахунки з постачальниками». 

Таблиця 3.4.2 

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ  
ЗА РАХУНКОМ «РОЗРАХУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ» 

Рахунки 

Сальдо на поча-
ток періоду 

Обороти  
за місяць 

Сальдо на кінець 
періоду 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

Підприємство А  2400 2000 400  800 

Підприємство Б  3600 3000 2000  2600 

Разом — 6000 5000 2400 — 3400 

 
Оборотну відомість наведеної форми застосовують для узагаль-

нення даних аналітичного обліку розрахунків з дебіторами, креди-
торами, підзвітними особами, робітниками та службовцями підпри-
ємства та ін., на яких аналітичний облік ведуть лише в грошовому 
виразі. За аналітичними рахунками, в яких обліковуються матеріаль-
ні цінності, початкові сальдо, обороти та кінцеві сальдо відобра- 
жають як у грошовому так і в кількісному вимірюванні. 

Таким чином, оборотні відомості характеризують величину і 
рух конкретних видів господарських засобів. Це дає можливість 
контролювати збереження і правильність витрачання матеріаль-
них цінностей. 

3.5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку, а іншими сло-
вами, групування їх за певними ознаками, допомагає процесу ви-
вчення системи рахунків та застосуванню її на практиці. 
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Усі рахунки класифікують за об’єктами відображення (активні, 
пасивні, активно-пасивні), рівнем узагальнення даних про госпо-
дарську діяльність (синтетичні рахунки, субрахунки, аналітичні ра-
хунки), за економічним змістом, призначенням та структурою. 

Класифікація рахунків за економічним змістом дає можли-
вість встановити, які рахунки слід застосовувати для обліку пев-
ного об’єкта, тобто ця класифікація дозволяє визначити систему 
рахунків, які необхідно використовувати на підприємствах тієї чи 
іншої галузі. Вона будується відповідно до класифікації об’єктів 
бухгалтерського обліку. 

За економічним змістом рахунки поділяють на три основні 
групи і одну доповнюючу (рис. 3.5.1): 

— рахунки господарських засобів; 
— рахунки господарських процесів; 
— рахунки джерел формування засобів; 
— рахунки обліку операцій, які не відображені в балансі (по-

забалансові рахунки). 
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Рис. 3.5.1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку  
за економічним змістом 
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Класифікація рахунків за економічним змістом дає змогу 
згрупувати рахунки залежно від того, що саме на них обліко-
вується. 

За структурою і призначенням рахунки поділяються на ос-
новні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні та по-
забалансові. 

Таке групування дозволяє визначити порядок обліку госпо-
дарських операцій на рахунках, забезпечує можливість більш ра-
ціонального уявлення про показники діяльності підприємства. 

Основні рахунки у бухгалтерському обліку застосовуються 
перш за все для контролю за наявністю господарських засобів та 
джерел їх утворення, а також за їхніми змінами. Об’єкти, які об-
ліковуються на цих рахунках, є основою господарської діяльнос-
ті, дають повне уявлення про майновий стан підприємства, тому 
вони і називаються основними. 

До основних рахунків відносяться: 
— інвентарні; 
— рахунки капіталу; 
— рахунки розрахунків. 
Інвентарні рахунки застосовують для обліку наявності та ру-

ху матеріальних цінностей і коштів. Головне їх призначення — 
контроль за наявністю господарських засобів підприємства. Ра-
хунки цієї групи умовно поділяють на матеріальні та рахунки 
коштів. 

Матеріальні рахунки призначені для обліку наявності та руху 
основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і контролю за 
їх збереженням. По відношенню до балансу вони є активними 
(рахунки № 10, 11, 20, 22, 26, 28). 

Рахунки коштів призначені для обліку грошових коштів. Вони 
також є активними (рахунки № 30, 31, 33). 

Рахунки капіталу використовуються для обліку джерел 
утворення власних засобів. Вони є пасивними (рахунки № 40, 41, 
42, 43). 

Рахунки розрахунків призначені для відображення дебітор-
ської та кредиторської заборгованості. 

Рахунки, на яких обліковується дебіторська заборгованість, є 
активними (рахунки 36, 37). Рахунки, на яких обліковується кре-
диторська заборгованість, є пасивними (рахунки № 66, 50, 55, 51, 
52, 53, 54, 68). 

Окремі рахунки цієї групи є активно-пасивними (рахунки 
№ 327, 64, 65, 377), на них одночасно обліковується дебіторська і 
кредиторська заборгованість. Ці рахунки можуть мати два залиш-
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ки за дебетом (дебіторська заборгованість) і за кредитом (креди-
торська заборгованість). 

Регулюючі рахунки призначені для уточнення оцінки госпо-
дарських засобів і визначення реального розміру джерел утво-
рення засобів. Дані рахунки поділяються на: 

— контрарні; 
— доповнюючі; 
— контрарно-доповнюючі. 
Контрарні регулюючі рахунки призначаються для зменшення 

оцінки засобів і джерел їх утворення. За будовою ці рахунки про-
тилежні до рахунків, які вони зменшують. Так, якщо зменшуєть-
ся оцінка засобів, то самі вони є контрактивними, пасивними (ра-
хунки № 131, 132, 133), якщо зменшується величина джерел 
утворення засобів, то контрарні рахунки відносяться до контрпа-
сивних і є активними. 

Доповнюючі регулюючі рахунки збільшують оцінку засобів або 
джерел їх утворення. За будовою вони такі ж, як і рахунки, які вони 
доповнюють. Використовуються вони в аналітичному обліку. На-
приклад, до суми транспортно-заготівельних витрат додається вар-
тість придбаних матеріалів або сировини, таким чином визначається 
фактична собівартість матеріальних цінностей. 

Контрарно-доповнюючі рахунки поєднують в собі ознаки 
двох попередніх. Їх застосовують, як правило, в аналітичному 
обліку, зокрема в обліку готової продукції чи матеріалів. Якщо 
аналітичний облік окремих видів готової продукції проводять за 
плановою собівартістю, окремо ведуть облік відхилень фактичної 
собівартості від планової. При цьому для того, щоб визначити 
фактичну собівартість готової продукції, треба суму відхилень 
додати або відняти від планової собівартості залежно від наявності 
перевитрат або економії засобів. 

Операційні рахунки призначені для відображення в обліку 
окремих господарських операцій і процесів, а саме для обліку ви-
трат, доходів і результатів діяльності підприємства. 

Вони поділяються на: 
— розподільчі; 
— калькуляційні; 
— порівняльні; 
— транзитні. 
Розподільчі рахунки в свою чергу поділяються на збірно-

розподільчі та бюджетно-розподільчі. 
Збірно-розподільчі призначені для збору і розподілу витрат 

між об’єктами в одному звітному періоді. Ці рахунки є активни-
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ми і закриваються наприкінці звітного періоду і, таким чином, 
вони не мають сальдо (рахунки № 91, 92, 93, 94, 70, 71). 

Бюджетно-розподільчі рахунки призначені для відображення 
витрат і їх розподілу між окремими звітними періодами. Це актив-
ні рахунки (рахунок № 39) і пасивні (рахунки № 47, 69). 

За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відобра-
жуються витрати, здійснені в даному періоді, але фактично вони 
відносяться до майбутнього періоду. За кредитом рахунка 39 ви-
трати поступово списуються за настанням відповідного періоду. 
Даний рахунок може мати дебетове сальдо, яке означає нерозпо-
ділену суму витрат і відображується в ІІ розділі активу балансу. 

Калькуляційні рахунки призначаються для обліку витрат і 
визначення собівартості продукції, робіт і послуг. За будовою 
вони є активними (рахунки № 23, 24, 25, 90). 

Порівняльні рахунки призначені для відображення окремих 
господарських операцій і процесів та результатів за ними. Ці ра-
хунки є активно-пасивними. Результат від певної операції чи 
процесу визначається шляхом порівняння записів за звітний пе-
ріод за дебетом і кредитом цих рахунків. І на суму цього резуль-
тату даний рахунок закривається (рахунок № 79 «Фінансові ре-
зультати»). 

Транзитні рахунки використовуються тоді, коли є необхід-
ність акумулювати певні однорідні активи з метою їх подальшого 
розподілення для забезпечення контролю і управління цими ак-
тивами. 

До цих рахунків відносяться рахунки восьмого класу, на яких 
відображуються елементи витрат (рахунки № 80, 81, 82, 83, 84, 
85). За цими рахунками немає початкового і кінцевого сальдо і 
вони в кінці звітного періоду закриваються. 

Фінансово-результативні рахунки використовуються для ві-
дображення фінансових результатів діяльності підприємства за 
певний період (рахунок № 44). Ці рахунки активно-пасивні, оскіль-
ки результат може бути позитивним (прибуток) і негативним 
(збиток). 

Усі ці групи рахунків (основні, регулюючі, операційні та фі-
нансово-результативні) обліковують балансові об’єкти і мають 
назву балансові рахунки. 

Позабалансові рахунки призначені для обліку об’єктів, які не 
є власністю підприємства, але перебувають у його користуванні. 
Для цих рахунків притаманна проста форма запису, тобто на них 
відсутній подвійний запис, і вони не кореспондують між собою і 
балансовими рахунками (рис. 3.5.2). 
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Рис. 3.5.2. Класифікація рахунків за призначенням і структурою 

3.6. План рахунків бухгалтерського обліку 

Оскільки бухгалтерський рахунок є основною одиницею збе-
рігання інформації в бухгалтерському обліку, то для групування 
цієї інформації використовується система рахунків бухгалтер-
ського обліку. Ця система є єдиною для всіх підприємств і орга-
нізацій, крім банків та бюджетних організацій, і називається 
«План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». 

Інструкцією про застосування Плану рахунків визначено: «План 
рахунків є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на 
них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція 
рахунків) у бухгалтерському обліку». 

Головною метою його є забезпечення інформацію для контро-
лю та прийняття управлінських рішень, складання фінансової звіт-
ності. Структура Плану рахунків узгоджена зі структурою Балан-
су і Звіту про фінансові результати (табл. 3.6.1). 
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Таблиця 3.6.1 

УЗГОДЖЕНІСТЬ ПЛАНУ РАХУНКІВ  
ЗІ СТРУКТУРОЮ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 

План рахунків Фінансовий звіт 

Клас Назва класу БАЛАНС 

1 Необоротні активи Розділ 1 активу 

2 Запаси Розділ 2 активу 

3 Кошти, розрахунки та інші активи Розділи 2 і 3 активу 

4 Власний капітал та забезпечення 
зобов’язань 

Розділи 1 і 2 пасиву 

5 Довгострокові зобов’язання Розділ 3 пасиву 

6 Поточні зобов’язання Розділи 4 і 5 пасиву 

7 Доходи і результати діяльності Звіт про фінансові результати 

8 Витрати за елементами Звіт про фінансові результати 

9 Витрати діяльності Звіт про фінансові результати 

0 Позабалансові рахунки Примітки 

 
Залишки рахунків класів 1—3 відображаються у розділах ак-

тиву, класів 4—6 — у розділах пасиву балансу. За даними рахун-
ків класів 7—9 без додаткових вибірок може бути складений Звіт 
про фінансові результати. Рахунки класу 0 надають інформацію, 
розкриття якої передбачено у примітках до фінансових звітів. 
Крім того, аналітичний облік у межах рахунків запасів, витрат і 
доходів дасть можливість здійснювати калькуляцію собівартості 
продукції (товарів), контроль витрат і визначати результати діяль-
ності за центрами відповідальності. 

Отже, кожен клас рахунків має конкретне призначення та тіс-
но пов’язаний з інформаційними потребами зовнішніх і внутріш-
ніх користувачів. 

Кожен клас рахунків поділяється на синтетичні рахунки (ра-
хунки першого порядку), а вони, в свою чергу, — на субрахунки 
(рахунки другого порядку). 

Кожен рахунок має назву і код. 
Синтетичні рахунки мають двозначний код: перша цифра по-

казує номер класу рахунків, друга порядковий номер у класі, по-
чинаючи з 0 до 9. 
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Субрахунки мають тризначний код, в якому перші дві цифри 
збігаються з цифрами відповідного синтетичного рахунка, а третя 
показує порядковий номер субрахунка, починаючи з 1 до 9. 

Кожне підприємство також може відкривати необхідну кіль-
кість аналітичних рахунків, зберігаючи при цьому перші три циф-
ри кодів згідно з Планом рахунків. 

Отже, План рахунків бухгалтерського обліку є систематизова-
ним переліком рахунків, який забезпечує єдність накопичення та 
групування облікової інформації для складання звітності та зро-
зумілості її всіма зовнішніми та внутрішніми користувачами. 

ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 

4.1. Документація як спосіб первинного  
відображення об’єктів бухгалтерського обліку  
(Первинне спостереження та облікові документи) 

Бухгалтерський облік здійснює суцільне й безперервне спо-
стереження за господарськими процесами і відображає його в до-
кументах, які складають на кожну господарську операцію. 

Будь-яка господарська діяльність відображається в бухгалтер-
ському обліку способом суцільного і безперервного документу-
вання всіх господарських операцій, які здійснюють на підприєм-
стві. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» № 996–ХІV, затверджений 16.07.99 р. та 
«Положення про документальне забезпечення записів у бухгал-
терському обліку», затверджене наказом МФУ № 88 від 24 трав-
ня 1995 р. визначають порядок створення, прийняття і відобра-
ження у бухгалтерському обліку та вимоги щодо складання 
документів. Відображення об’єктів обліку у первинних бухгал-
терських документах називається документацією. 

Документ — це безперечне письмове свідчення про здійснен-
ня господарської операції або письмове розпорядження на право 
її здійснення. Термін «документ» походить від латинського doc-
umentum і буквально означає свідоцтво, доказ. У теорії і практиці 
під документом розуміють матеріальний носій, на якому зафіксо-
вана інформація за допомогою різних засобів і способів. 

Бухгалтерський документ — це документ певної форми і зміс-
ту, що містить інформацію про господарську операцію та юридич-
но підтверджує факт її здійснення або розпорядження на право її 
проведення. 
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Первинний документ — це документ, який складено безпосе-
редньо в процесі ведення господарської операції або відразу піс-
ля її завершення. 

Дані первинних бухгалтерських документів є основою пер-
винної облікової інформації, а первинна документація — першим 
етапом облікового процесу. 

Зведений обліковий документ — це документ, складений на 
підставі декількох первинних документів для використання їх 
для контролю та впорядкування оброблення даних. 

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені 
на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’яз-
кові реквізити: 

⎯ назву документа (форми); 
⎯ дату і місце складання; 
⎯ назву підприємства, від імені якого складено документ; 
⎯ зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру гос-

подарської операції; 
⎯ посади осіб, відповідальних за здійснення господарської 

операції та правильність її оформлення; 
⎯ особисті підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікува-

ти особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 
Залежно від характеру операцій і технології опрацювання об-

лікової інформації до первинних документів можуть бути внесені 
й інші додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства; 
номер документа; підстава для здійснення операцій; дані про до-
кумент, що засвідчує особу одержувача, тощо. 

Документи складаються на бланках типових форм, затвердже-
них Державним комітетом статистики України, а також на блан-
ках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та ві-
домствами України, або виготовлених самостійно бланках, які 
повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізова-
них форм. Нижче наведено перелік типових форм які використо-
вують на підприємствах України для документації господарських 
явищ і процесів (табл. 4.1.1). 

Головною складовою документа є інформація. Інформація 
може бути недокументальною — не закріпленою, та документаль-
ною — закріпленою на відповідному носії (папері, магнітній 
стрічці, дискеті, лазерному диску тощо), який призначений для її 
зберігання та передавання в просторі та часі. 

Матеріальний об’єкт, спеціально призначений для запису, збе-
рігання та передачі інформації, називають матеріальним носієм 
або носієм інформації. 
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Таблиця 4.1.1 

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ФОРМ, ЩО ЇХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ  
ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ЯВИЩ  

І ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Код форми Назва форми 

1) Облік особового складу підприємства 

Ф № П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу 

Ф № П-2 Особова картка 

Ф № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу 

Ф № П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки 

Ф № П-8 Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди 

Ф № П-13 Табель обліку використання робочого часу 

2) Облік нарахування та виплати заробітної плати 

Ф № П-49 Розрахунково-платіжна відомість 

Ф № П-51 Розрахункова відомість 

Ф № П-54 Особовий рахунок 

3) Облік касових операцій 

Ф № КО-1 Прибутковий касовий ордер 

Ф № КО-2 Видатковий касовий ордер 

Ф № КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових доку-
ментів 

Ф № КО-4 Касова книга 

4) Облік розрахунків із підзвітними особами  

Ф № 807 Авансовий звіт 

5) Облік банківських операцій 

Ф № 869 Рахунок-фактура 

код 040 1001 Платіжна вимога 

код 040 1002 Платіжне доручення 

код 040 1003 Зведене платіжне доручення 

код 040 1004 Заява про відмову від акцепту 

код 040 1007 Реєстр чеків 

код 040 1008 Зведена вимога 
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Продовження табл. 4.1.1 

Код форми Назва форми 

6) Облік матеріалів 

Ф № М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли 

Ф № М-2 Доручення  

Ф № М-2а Акт списання бланків доручень 

Ф № М-3 Журнал реєстрації виданих доручень 

Ф № М-4 Прибутковий ордер 

Ф № М-7 Акт приймання матеріалів 

Ф № М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та 
багаторазовий відпуск) 

Ф № М-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох—
п’яти найменувань матеріалів) 

Ф № М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів 

Ф № М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) мате-
ріалів 

Ф № М-12 Картка складського обліку матеріалів 

Ф № М-13 Реєстр приймання-здачі документів 

Ф № М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі 

Ф № М-15 Акт про прийняття устаткування 

Ф № М-15а Акт прийняття-передавання устаткування до монтажу 

Ф № М-16 Матеріальний ярлик 

Ф № М-17 Акт № __ про виявлені дефекти устаткування 

Ф № М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку ма-
теріалів від визначених норм запасу 

Ф № М-19 Матеріальний звіт 

Ф № М-21 Інвентаризаційний опис 

Ф № М-22 Акт № __ на списання матеріалів відкритого зберігання 

Ф № М-23 Акт № __ про витрату давальницьких матеріалів 

Ф № М-26 Картка обліку устаткування для встановлення 

Ф № М-28 Лімітно-забірна картка № __ для будівельних організацій 

Ф № М-28а Лімітно-забірна картка №___ 
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Закінчення табл. 4.1.1 

Код форми Назва форми 

7) Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів 

Ф № МШ-1 Відомість про поповнення (вилучення) постійного запасу ін-
струментів 

Ф № МШ-2 Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів 

Ф № МШ-4 Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів 

Ф № МШ-5 Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на 
придбані для використання 

Ф № МШ-6 Особиста картка спецодягу, спецвзуття та запобіжних прис-
тосувань 

Ф № МШ-7 Відомість обліку (повернення) спецодягу, спецвзуття та за-
побіжних пристосувань 

Ф № МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предме-
тів 

8) Облік основних засобів 

Ф № 03-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основ-
них засобів 

Ф № 03-2 Акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих 
та модернізованих об’єктів 

Ф № 03-3 Акт на списання основних засобів 

Ф № 03-4 Акт на списання автотранспортних засобів 

Ф № 03-5 Акт №__ про встановлення, пуск та демонтаж будівельної 
техніки 

Ф № 03-6 Інвентарна картка обліку основних засобів 

Ф № 03-7 Опис інвентарних карток обліку основних засобів 

Ф № 03-8 Картка обліку руху основних засобів 

Ф № 03-9 Інвентарний список основних засобів 

Ф № 03-14 Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових 
підприємств) 

Ф № 03-15 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних 
організацій) 

Ф № 03-16 Розрахунок амортизації автотранспорту 
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4.2. Класифікація документів 

Бухгалтерські документи, що використовуються для оформлення 
господарських операцій, на практиці класифікують за різними озна-
ками: за ступенем узагальнення господарських операцій; за спосо-
бом використання; за місцем складання; за призначенням; за харак-
тером задокументованих операцій; за кількістю позицій (записів); за 
технікою складання та опрацювання (рис. 4.2.1). 
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Рис. 4.2.1. Класифікація бухгалтерських документів 

За ступенем узагальнення господарських операцій документи 
поділяються на первинні і зведені. Первинні документи складають в 
момент здійснення господарської операції або відразу після її здійс-
нення. Прикладом первинних документів є прибуткові й видаткові 
касові ордери, накладні, приймальні квитанції, вимоги, наряди то-
що. Зведені документи складають на підставі первинних докумен-
тів, вони узагальнюють господарські операції, які вже зафіксовані в 
первинних документах. Прикладом зведених документів є звіти ка-
сира, звіти про рух виробничих запасів, авансові звіти та ін. Засто-
сування в обліку зведених документів значно зменшує обсяг облі-
кових записів на синтетичних та аналітичних рахунках. 

За способом використання документи поділяють на разові та на-
копичувальні. Разові документи використовують для оформлення 
кожної господарської операції в момент її здійснення (вимоги, на-
кладні, акти, чеки, касові ордери, приймальні квитанції тощо). На-
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копичувальні документи використовуються для відображення про-
тягом тижня, декади, місяця однорідних господарських операцій 
відповідно до їх здійснення (лімітно-забірні картки, особисті картки 
працівників, бригадні наряди, відомості випуску готової продукції). 

За місцем складання документи поділяють на внутрішні та зо-
внішні. Внутрішні — це такі документи, які складають на самому 
підприємстві (вимоги, прибуткові ордери, звіти матеріально від-
повідальних осіб та ін.). Зовнішні — це такі документи, які над-
ходять від інших підприємств і організацій (рахунки-фактури, 
платіжні вимоги, платіжні доручення тощо). 

За призначенням бухгалтерські документи поділяються на ро-
зпорядчі, виконавчі (виправдні), бухгалтерського оформлення і 
комбіновані. 

До розпорядчих відносять документи, які містять розпоря-
дження на здійснення певної господарської операції. До них на-
лежать накази, письмові розпорядження, доручення, чеки на одер-
жання грошових коштів у банку тощо. Розпорядчі документи не 
підтверджують факту здійснення операцій, тому не можуть бути 
підставою для облікових записів. 

Виконавчими (виправдними) називають документи, які підт-
верджують факт здійснення господарської операції. Наприклад, 
виписки банку з поточного рахунка, прибутковий ордер, акти, 
квитанції, авансові звіти та ін. 

Документи бухгалтерського оформлення складаються праців-
никами бухгалтерії на підставі виконавчих та розпорядчих доку-
ментів для підготовки облікових записів. До них належать бухгал-
терські довідки, групувальні та розробні таблиці, відомості 
нарахування амортизації, розподілу загальновиробничих витрат, 
звітні калькуляції тощо. 

На практиці документи часто поєднують у собі ознаки всіх 
перелічених вище документів (розпорядчих, виконавчих і бухгал-
терського оформлення), тому їх називають комбінованими. Прик-
ладом комбінованих документів є прибуткові та видаткові касові 
ордери, акти на заміну матеріалів, лімітно-забірні картки, наряди 
на виконання робіт та ін. 

Суттєве значення має побудова первинних документів за кіль-
кістю позицій, тобто кількістю рядків. За цією ознакою докумен-
ти поділяються на однорядкові (однопозиційні) та багаторядкові 
(багатопозиційні). 

За способом складання документи поділяються на документи, 
що складаються вручну, і документи, що складаються за допомо-
гою ЕОМ. 
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4.3. Порядок прийняття, перевірки  
та обробки документів 

Після того як документи складено на місцях або прийнято від 
сторонніх організацій, вони потрапляють до бухгалтерії у поряд-
ку й строки, встановлені керівником підприємства. 

Документи, що надійшли до бухгалтерії, підлягають арифме-
тичній перевірці, формальній та юридичній і за суттю, тобто з 
погляду законності й доцільності господарської операції. 

При цьому забороняється приймати до виконання та оформлен-
ня первинні документи за операціями, які суперечать законодавству 
і встановленому порядку приймання, зберігання та використання 
активів і зобов’язань. Такі документи передаються безпосередньо 
головному бухгалтеру для прийняття відповідних рішень. Первинні 
документи можуть бути прийняті до обліку в тому разі, якщо вони 
складені за формою та підписані особою, на це уповноваженою. 

Прийняті документи підлягають перевірці перед рознесенням 
їхніх даних на рахунки бухгалтерського обліку. Залежно від мети 
контролю первинних документів використовуються різні методич-
ні прийоми їхньої перевірки: формальна, арифметична, експертна, 
логічна, економічна, нормативно-правова та інші. 

Після перевірки документи підлягають подальшому опрацю-
ванню, тобто вони повинні пройти всі стадії обробки (рис. 4.3.1). 

 

СТАДІЇ ОБРОБКИ

групування

таксування

контирування

включення до облі-
кових регістрів

об’єднання однорідних за змістом пер-
винних документів у групи і запис у
групувальні та накопичувальні  відо-
мості

грошова оцінка зазначених у документі
активів (математичні дії — множення
ціни на кількість, тобто отримання суми
або оцінка господарської операції)

проставлення на первинних докумен-
тах кореспондуючих рахунків, тобто
бухгалтерських проводок

відображення господарських операцій,
що містяться в первинних документах
у регістрах синтетичного та аналітич-
ного обліку  

Рис. 4.3.1. Стадії бухгалтерської обробки документів 
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Групування документів полягає в об’єднанні однорідних за зміс-
том первинних документів у групи і запису в групувальні відомос-
ті для визначення загального підсумку за кожною групою.  

Таксування документів являє собою математичні дії — мно-
ження ціни на кількість, тобто отримання суми або оцінка госпо-
дарської операції у грошовому вимірнику. 

Контирування документів полягає в зазначенні кореспон-
дуючих рахунків на первинних документах, тобто у простав-
лені на них бухгалтерської проводки. Оформлені бухгалтерсь-
кими проводками документи використовуються для відоб-
раження господарських операцій в регістрах синтетичного та 
аналітичного обліку. 

4.4. Інвентаризація, її види та значення 

Документування господарських операцій, їх подвійний запис 
на рахунках бухгалтерського обліку не можуть врахувати всього 
реального руху активів і зобов’язань. Є такі процеси і явища, що 
не піддаються повсякденній обліковій реєстрації і документуван-
ню в момент їх здійснення. Це так звані природні втрати за де-
якими видами ресурсів, а також наслідки помилок, допущених 
під час їх приймання та відпуску, записів в облікових регістрах, а 
також через зловживання.  

Способом бухгалтерського обліку, за допомогою якого мож-
на виявити й врахувати те, чого не можна взяти на облік при 
щоденній документації господарських процесів і явищ, є інвен-
таризація.  

Отже, інвентаризація як складова частина методу бухгалтер-
ського обліку є способом виявлення з наступним обліком ресур-
сів (активів підприємства) і джерел їх фінансування, які не під-
даються документальному оформленню, для забезпечення досто-
вірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Технічно інвентаризація здійснюється шляхом перевірки фак-
тичної наявності господарських ресурсів і зіставлення їх з дани-
ми обліку. Це дає змогу виявити надлишки, нестачі, встановити 
причини і винних осіб у їх виникненні. 

Залежно від повноти охоплення перевіркою ресурсів розріз-
няють повну та часткову інвентаризацію. 

Повна інвентаризація охоплює всі ресурси підприємства та їх 
джерела; часткова — окремі їх види та групи (наприклад, товари, 
пальне, транспортні засоби, готівку в касі тощо). 



 37 

За часом проведення інвентаризація може бути місячною, квар-
тальною, піврічною та річною. 

За характером інвентаризації бувають планові та позапланові 
(раптові). Планові інвентаризації передбачаються планом прове-
дення інвентаризацій, який складається на початку року і затвер-
джується керівництвом. Позапланові (раптові) наперед не пла-
нуються, а проводяться в міру потреби за розпорядженням керів-
ництва, за вимогою перевіряючого органу, у випадках стихійного 
лиха, крадіжки, пожежі, аварії тощо. 

Порядок і строки проведення інвентаризації регламентуються 
Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, до-
кументів та розрахунків (наказ МФУ від 11 серпня 1994 р. № 69 
із змінами, внесеними наказом МФУ від 05.12.97 № 268). 

Інвентаризація здійснюється постійно діючою інвентариза-
ційною комісією, склад якої затверджує керівник підприємст-
ва. Відповідальність за організацію інвентаризації несе влас-
ник (керівник) підприємства, який визначає кількість інвен-
таризацій, строки їх проведення, перелік господарських об’єк-
тів, ресурсів і розрахунків, що підлягають інвентаризації під 
час кожної із них, крім випадків, коли проведення інвентари-
зації є обов’язковим: 

⎯ при реорганізації підприємства і зміні форми власності; 
⎯ перед складанням річної бухгалтерської звітності, але не 

раніше 1 жовтня; 
⎯ при зміні матеріально відповідальних осіб; 
⎯ при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псуван-

ні цінностей; 
⎯ на вимогу судово-слідчих органів; 
⎯ у разі аварій, пожежі, стихійного лиха; 
⎯ у разі переоцінки товарно-матеріальних цінностей; 
⎯ при ліквідації підприємства. 
На кожному підприємстві для проведення інвентаризації 

створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія в такому 
складі: голова — керівник (заступник керівника) підприємства 
і члени комісії — головний бухгалтер, представники окремих 
структурних підрозділів, провідні фахівці тощо. Ця комісія ві-
дповідає за своєчасну і якісну інвентаризацію. На місцях збері-
гання виробничих запасів за потребою створюються робочі ін-
вентаризаційні комісії, які повинні під керівництвом 
центральної комісії забезпечити безпосереднє проведення ін-
вентаризацій: у присутності матеріально відповідальної особи 
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виявити і підрахувати зважуванням, обмірюванням або пере-
рахуванням фактичну наявність усіх цінностей. Одержані дані 
заносять в інвентаризаційні описи, які складають у двох при-
мірниках. Описи складають окремо по кожній матеріально від-
повідальній особі і за місцем зберігання цінностей. Після за-
кінчення інвентаризації описи підписують усі члени комісії і 
матеріально відповідальна особа. 

Один примірник опису передається до бухгалтерії, другий за-
лишається у матеріально відповідальної особи. Описи, що надій-
шли до бухгалтерії, використовують для виведення результату 
інвентаризації: в інвентаризаційному описі поряд із даними про 
фактичну наявність проставляють кількісні та вартісні показники 
цінностей за даними бухгалтерського обліку. 

Остаточні результати проведеної інвентаризації можна визна-
чити лише за порівняльними відомостями. У них відображаються 
усі позиції, де виникли відхилення від облікових даних. До скла-
дання порівняльної відомості бухгалтерія має ретельно перевіри-
ти правильність усіх записів у рахунках. 

Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність порівняль-
них відомостей, з’ясовує причини виникнення надлишків, не-
стач, пересортиці, встановлює винних. Причини виникнення різ-
ниць ретельно з’ясовуються, уточнюються на підставі письмо-
вих пояснень матеріально відповідальної особи. Свої висновки 
та пропозиції щодо регулювання різниці між фактичними дани-
ми інвентаризації та показниками обліку комісія фіксує в про-
токолі. Протокол надається на затвердження керівнику підпри-
ємства, який приймає остаточне рішення про порядок урегулю-
вання розбіжностей. 

Результати інвентаризації відображаються в обліку в такому 
порядку: виявлені надлишки оприбутковують і зараховують на 
доходи підприємства; вартість нестачі, псування або інших втрат 
у межах норм списується на витрати діяльності підприємства, а в 
сумах, що перевищують ці норми, — на винних осіб; якщо вин-
них не встановлено, суму нестачі відносять також на витрати звіт-
ного періоду. 

Результати інвентаризації відображаються у бухгалтерському 
обліку в 10-денний строк і включаються до звіту за той період, в 
якому була закінчена інвентаризація. 

Загальна методика та стадії проведення інвентаризації активів під-
приємства та фінансових зобов’язань наведена на рис. 4.4.1— 4.4.2. 

Порядок та послідовність визначення, регулювання та відо-
браження результатів інвентаризації наведені на рис. 4.4.3. 
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СТАДІЇ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ

організаційна результативнапідготовча технологічна

вибір об’єктів інвентари-
зації

створення інвентариза-
ційної комісії

розпорядження на про-
ведення інвентаризації

інструктаж членів інвен-
таризаційної комісії

пред’явлення повнова-
жень на проведення ін-
вентаризації

огляд місця зберігання

отримання й перевірка
останнього звіту та до-
кументів

отримання розписки від
матеріально відповідаль-
ної особи

перевірка вагового гос-
подарства

підготовка активів до
визначення їх фактич-
ної наявності

перевірка наявності та
стану об’єктів інвента-
ризації

оцінка стану об’єктів
інвентаризації

документування і скла-
дання інвентаризацій-
них списків

складання порівняльних відо-
мостей

проведення розрахунку із за-
рахування пересортиць

проведення розрахунку із спи-
сання природного убутку

відображення даних із зараху-
вання пересортиць в порівняль-
ній відомості

відображення даних зі списан-
ня природного убутку в порів-
няльній відомості

визначення кінцевих резуль-
татів інвентаризації

прийняття рішень за резуль-
татами інвентаризації

відображення результатів ін-
вентаризації в обліку

 
Рис. 4.4.1. Стадії проведення інвентаризації активів 
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СТАДІЇ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

організаційна результативнапідготовча технологічна

вибір об’єктів інвента-
ризації

підбір і комплектування
інвентаризаційної комісії

видача розпоряджень на
проведення інвентари-
зації

інструктаж членів інвен-
таризаційної комісії

висилання контраген-
там витягу з особис-
тих рахунків

збір та аналіз інфор-
мації, отриманої від
контрагентів

вирішення спірних питань

складання протоколу за ре-
зультатами попередньої про-
цедури

складання інвентаризаційних
описів

передача документації суб’єк-
ту, що призначив інвентари-
зацію

прийняття остаточних рішень

відображення результатів ін-
вентаризації на рахунках бух-
галтерського обліку

пред’явлення повнова-
жень на проведення ін-
вентаризації

перевірка бухгалтерсь-
ких регістрів

визначення всіх контра-
гентів

складання опису за да-
ними бухгалтерського
обліку

 
 

Рис. 4.4.2. Стадії проведення інвентаризації зобов’язань 
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1. Визначення достовірності результатів інвентаризації

2. Складання порівняльних відомостей

3. Визначення різниць між обліковими та фактичними
даними

4. Встановлення причин відхилення фактичної наявності
від даних обліку

5. Регулювання результатів інвентаризації та уточнення
записів в обліку

6. Регулювання різниці можливого пересортування

7. Розрахунок розміру природного убуткуІІ
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8. Оприбуткування лишків

9. Списання природного убутку

10. Віднесення нестачі, втрат від псування майна на вин-
них осіб

11. Віднесення сум нестач і втрат від псування майна на
фінансові результати діяльності
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Рис. 4.4.3. Порядок та послідовність визначення,  
регулювання та відображення результатів інвентаризації 

ТЕМА 5. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ 
ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

5.1. Поняття облікових регістрів та їх класифікація 

Підставою для бухгалтерського обліку господарських опера-
цій є первинні документи, які фіксують факти здійснення госпо-
дарських операцій. 
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Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних 
документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облі-
ку в облікових регістрах. 

Облікові регістри — це носії інформації встановленої форми і 
змісту, призначені для реєстрації, відображення, накопичення, гру-
пування й узагальнення господарських операцій, оформлених від-
повідними первинними документами, на рахунках бухгалтер-
ського обліку. 

Записи господарських операцій у регістрах називаються облі-
ковою реєстрацією. 

Для обліку та реєстрації господарських операцій підприємства 
застосовують різноманітні за формою, змістом, способом відо-
браження і нагромадження інформації облікові регістри. Склад 
облікових регістрів залежить від прийнятої на підприємстві фор-
ми бухгалтерського обліку. 

У бухгалтерському обліку за зовнішнім виглядом використо-
вують такі облікові регістри: книги, журнали, відомості, картки, 
машинограми, окремі листки. 

За характером записів облікові регістри поділяють на хроно-
логічні, систематичні та комбіновані. 

Хронологічними називають такі облікові регістри, в яких за-
писи здійснюють у календарній послідовності відповідно до часу 
здійснення і оформлення господарської операції (реєстраційний 
журнал операцій, касова книга тощо). 

Систематичні облікові регістри призначені для відображення у 
визначеній послідовності з певним групуванням однорідних за 
економічним змістом операцій на відповідних синтетичних і аналі-
тичних рахунках (Головна книга, картки складського обліку та ін.). 

Комбіновані — це такі регістри, в яких поєднано хронологічні 
та систематичні записи (книга Журнал-Головна, журнали-ордери, 
відомості тощо). 

За обсягом змісту облікові регістри поділяються на регістри 
синтетичного, аналітичного обліку та комбіновані. 

У регістрах синтетичного обліку ведеться облік в узагальне-
ному вигляді за синтетичними рахунками у грошовому вимірни-
ку, аналітичного — за аналітичними, де інформацію подають у 
натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Регістром синте-
тичного обліку є Головна книга, реєстраційний журнал операцій, 
до регістрів аналітичного обліку належать картки, книги тощо. У 
комбінованих регістрах синтетичний та аналітичний облік поєд-
нуються. До комбінованих регістрів можна віднести окремі жур-
нали-ордери, відомості, машинограми. 
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За своєю будовою (формою) облікові регістри розрізняються 
односторонні, двосторонні, багатографні та шахові. 

В односторонніх регістрах уся облікова інформація розміщена 
з однієї сторони (як правило, праворуч). Прикладом можуть бути 
усі типові картки аналітичного обліку. 

Двосторонні регістри складаються з двох частин: ліва призна-
чена для обліку дебетових записів, права — для кредитових.  
До таких регістрів належить Головна книга. 

У багатографних регістрах одна із граф (найчастіше дебетова) 
поділена на кілька граф для деталізації записів. Прикладом тако-
го регістру є картка аналітичного обліку витрат виробництва, в 
якій за дебетом рахунка «Виробництво» розшифровуються ви-
трати, що списуються з багатьох інших рахунків. 

Шахові облікові регістри побудовані за принципом шахової 
дошки. Записи суми господарських операцій в таких регістрах 
роблять тільки один раз у клітинці на перетині стовпчика і ряд-
ка таблиці, що означає кредит одного рахунка та дебет іншого. 
Така будова значно скорочує кількість записів, оскільки подвій-
ний запис здійснюється в один робочий прийом. Шахова форма 
є характерною ознакою журнально-ордерної форми бухгалтер-
ського обліку. 

Класифікація облікових регістрів представлена на рис. 5.1.1. 
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Рис. 5.1.1. Класифікація облікових регістрів 

Порядок облікової реєстрації регламентується Законом Украї-
ни «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», 
Положенням про документальне забезпечення записів у бухгал-
терському обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку акти-
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вів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій та інструкцією про його застосування. 

У регістрах синтетичного та аналітичного обліку систематизу-
ється інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних 
документах. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні 
відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кож-
ного місяця. 

Облікові регістри повинні мати назву, період реєстрації гос-
подарських операцій, прізвище і підписи або інші дані, що дають 
змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні. 

Господарські операції повинні бути відображені в облікових 
регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. 

У разі складання та зберігання облікових регістрів на ма-
шинних носіях інформації підприємство зобов’язане за свій 
рахунок виготовити їхні копії на паперових носіях на вимоги 
інших учасників господарських операцій, а також правоохо-
ронних органів та відповідних органів у межах їхніх повнова-
жень, передбачених законами. 

Підприємство повинне вживати всіх необхідних заходів для 
запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню за-
писів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку 
та забезпечувати їхнє належне зберігання протягом встановлено-
го строку. 

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних доку-
ментів і облікових регістрів та недостовірність відображених у 
них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. 

Первинні документи та облікові регістри можуть бути вилу-
чені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, 
прийнятим у межах їх повноважень. Посадова особа підприємст-
ва має право в присутності представників органів, які здійсню-
ють вилучення, зняти копії документів, що вилучають. Обов’яз-
ковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у 
порядку, встановленому законодавством. 

5.3. Форми бухгалтерського обліку 

Форми бухгалтерського обліку — це певна система взаємо-
пов’язаних облікових регістрів встановленої форми і змісту для 
відображення наявності та руху активів, капіталу, зобов’язань і 
процесів господарської діяльності, а також способів і технічних 
засобів запису операцій в облікових регістрах. 
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Ознаками форм бухгалтерського обліку є: 
⎯ зовнішній вигляд і будова регістрів хронологічного і сис-

тематичного (синтетичного й аналітичного) обліку; 
⎯ взаємозв’язок облікових регістрів; 
⎯ способи і технічні засоби запису господарських операцій в 

облікові регістри. 
За час існування бухгалтерський облік пройшов довгий шлях 

розвитку і при цьому на кожному його етапі застосовувалися різ-
ні форми. Тому за цими формами можна простежити історію роз-
витку господарської діяльності й бухгалтерського обліку. 

Розвиток форм обліку прогресує на принципах послідовного 
вдосконалення староіталійської форми бухгалтерського обліку, 
яка була викладена у 1494 р. італійським вченим-математиком 
Лукою Пачолі в роботі «Трактат про рахунки і записи», виданий 
у Венеції. Ця форма складалася із трьох книг: Пам’ятної книги 
(меморіалу), в якій фіксуються господарські операції на момент 
їхнього здійснення; Журналу, куди переносяться операції із 
Пам’ятної книги з позначеннямм кореспондуючих рахунків; Го-
ловної книги, куди щоденно записували з журналу господарські 
операції для систематизації за рахунками. На підставі Головної 
книги наприкінці звітного періоду складали баланс. 

Сучасними формами бухгалтерського обліку, що використо-
вуються на підприємствах, установах і організаціях України, є: 
меморіально-ордерна, журнально-ордерна, спрощена, автомати-
зована (комп’ютерна). 

Суть меморіально-ордерної форми полягає в тому, що на підс-
таві первинних документів складають меморіальні ордери, в яких 
вказують кореспонденцію рахунків за здійсненою операцією та її 
суму з обов’язковим посиленням на документ, що служить підс-
тавою для записів. Меморіальні ордери складають на спеціальних 
бланках або безпосередньо в документі, якщо на ньому відтворе-
на форма ордера. 

Ця форма обліку передбачає подальшу реєстрацію меморіаль-
них ордерів у реєстраційному журналі, де ведеться хронологіч-
ний облік господарських операцій. Аналітичний облік ведеться в 
регістрах аналітичного обліку, за даними яких складається обо-
ротна відомість за аналітичними рахунками. Синтетичний облік 
ведеться у Головній книзі, на основі якої складається оборотна 
відомість за синтетичними рахунками, бухгалтерський баланс та 
інші звітні форми. 

Схему меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку 
подано на рис. 5.2.1. 
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Рис. 5.2.1. Схема меморіально-ордерної 
форми бухгалтерського обліку 

На підприємствах і в організаціях, що мають невелику кіль-
кість синтетичних рахунків, може застосовуватись один із спро-
щених варіантів меморіально-ордерної форми обліку, який прий-
нято називати формою «Журнал-Головна». 

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку базується 
на застосуванні журналів-ордерів і відомостей аналітичного об-
ліку, які є основними обліковими регістрами та основою обліку, 
охоплюють увесь процес господарської діяльності. Кожний ре-
гістр виконує певну функцію, а всі регістри тісно пов’язані між 
собою. За назвою основного облікового регістру названо і саму 
форму обліку. 

Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. 
№ 356 на виконання Програми реформування системи бухгалтер-
ського обліку із застосуванням міжнародних стандартів затвер-
джені Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгал-
терського обліку. 

Основними обліковими регістрами за журнально-ордерною 
формою є журнали, відомості аналітичного обліку та Головна 
книга. Кожен із цих регістрів є своєрідним нагромаджуваним ре-
гістром, в якому накопичуються певні господарські операції у 
передбачених розрізах (за рахунками, статтями витрат тощо). 

Усі журнали-ордери мають контрольно-шахову форму і побу-
довані за кредитовим принципом, тобто рахунок, до якого ве-
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деться даний журнал-ордер, кредитується із зазначенням в окре-
мих графах рахунків, що дебетуються в кореспонденції з ним. 

У разі застосування журнально-ордерної форми бухгалтерського 
обліку меморіальних ордерів не складають і реєстраційного журна-
лу не ведуть, а кореспондуючі рахунки зазначають безпосередньо 
на самих документах. Господарські операції записують безпосеред-
ньо до відповідного журналу у хронологічному порядку в міру над-
ходження виправдних документів. Якщо за операціями є значна кіль-
кість документів, їхні дані попередньо групують у допоміжних 
відомостях, місячні підсумки яких переносять потім до відповідних 
журналів-ордерів. Підсумки журналів-ордерів переносяться до Го-
ловної книги, побудованої на відміну від журналів-ордерів за дебе-
товою ознакою, в якій знаходяться кінцеві залишки за всіма рахун-
ками, необхідні для складання балансу за звітний період. 

Журнально-ордерна форма є оптимальною паперовою фор-
мою обліку. 

Журнали відкриваються за кредитом низки бухгалтерських 
рахунків (наприклад журнал 1 — за кредитом рахунків 30, 31, 33, 
журнал 2 — за кредитом рахунків 50, 60). 

За деякими рахунками з метою посилення контрольних функ-
цій поряд із журнальними записами кредитових оборотів одночас-
но ведуть відомості дебетових оборотів. Так відомість 1.1 ведеть-
ся за дебетом рахунка 30, відомість 1.2 — за дебетом рахунка 31, 
а 1.3 — за дебетом рахунка 33. Приклади заповнення журналу 1 
та відомостей 1.1 та 1.2 наведено у табл. 5.2.1 — 5.2.4. 

У випадках, коли потрібну аналітичну інформацію за об’єктами 
обліку на окремих рахунках (запасів, витрат, доходів тощо) безпо-
середньо у журналах відобразити неможливо, то попередньо дані 
первинних документів у потрібному аналітичному розрізі групу-
ються (накопичуються) у допоміжних відомостях (аркушах — роз-
шифровках), з яких підсумки записуються до журналів. 

Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з 
даними синтетичного обліку на останнє число місяця. 

Господарські операції відображаються в облікових регістрах 
під час надходження первинних документів або підсумками за 
місяць, залежно від характеру і змісту операцій. Інформація до облі-
кових регістрів переноситься після перевірки первинних документів 
за формою і змістом. 

Підсумкові записи в журналах звіряються з даними первинних 
документів, які були підставою для записів, та з відомостями. 

На документах, дані яких включені до облікових регістрів, за-
значають номери відповідних облікових регістрів і порядкові но-
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мери записів у них (номер рядка). За документами, дані яких відо- 
бражені в облікових регістрах загальним підсумком, номер регістру 
і номер запису вказують на окремому аркуші, який додається до 
зброшурованих документів. 

В облікових регістрах, показники яких переносять до Головної 
книги або до інших облікових регістрів, роблять позначку про це 
у відповідному рядку регістру. 

Головна книга використовується для узагальнення даних жур-
налів, взаємної перевірки правильності записів за окремими ра-
хунками і складання фінансової звітності. До Головної книги за-
носяться із журналів підсумки оборотів із кредиту рахунків. 

Головна книга ведеться протягом календарного року. На кож-
ний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сто-
рінку. Для перевірки правильності складання облікових регістрів 
застосовують оборотну відомість за рахунками бухгалтерського 
обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках Головної 
книги після занесення до неї оборотів із усіх журналів. Обороти 
за дебетом і кредитом рахунків мають бути рівними. 

Інформація облікових регістрів використовується для скла-
дання фінансової звітності. 

Необхідність прийняття Методичних рекомендацій по засто-
суванню регістрів бухгалтерського обліку визначалась впрова-
дженням Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФУ від 
30 листопада 1999 року № 291. 

Нижче розглянемо порядок ведення облікових регістрів жур-
нальної форми. 

Облік операцій про наявність і рух грошових коштів, грошо-
вих документів та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 за 
кредитом рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші 
кошти» і відомостях 1.1, 1.2, 1.3 до цього журналу. Записи у Жур-
налі 1 та відомостях здійснюються на підставі звітів касира, ви-
писок банку і доданих до них документів. 

Облік операцій в іноземній валюті ведеться у Журналі 1 і ві-
домості до нього у гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійс-
нюється операція в іноземній валюті. 

Для відображення операцій з одержання довгострокових і ко-
роткострокових позик призначений Журнал 2 за кредитом рахун-
ка 50 «Довгострокові позики» і 60 «Короткострокові позики». 
Записи здійснюються на підставі виписок банку і доданих до них 
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документів, що засвідчують рух залучених позикових коштів.  
У розділі ІІІ цього журналу відображаються аналітичні дані до 
рахунків 50 і 60. 

Облік розрахункових операцій за кредитом рахунків 16 «Дов-
гострокова дебіторська заборгованість», 34 «Короткострокові век-
селі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 
«Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних бор-
гів», 51 «Довгострокові векселі видані», 62 «Короткострокові век-
селі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчика-
ми», 68 «Розрахунки за іншими операціями» ведеться у Журналі 
3 розділ І, а за кредитом рахунків 17 «Відстрочені податкові ак-
тиви», 52 «Довгострокові зобов’язання облігаціями», 53 «Довго-
строкові зобов’язання з оренди», 54 «Відстрочені податкові зо-
бов’язання», 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 61 «Поточна 
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», 64 «Розра-
хунки за податками і платежами», 67 «Розрахунки з учасниками», 
69 «Доходи майбутніх періодів» — у Журналі 3 розділ ІІ. Записи 
у Журналі 3 здійснюються на підставі підсумкових даних відомо-
стей 3.1 — 3.6 та первинних документів. Відомість 3.1 призначе-
на для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовни-
ками на рахунку 36. Відомість 3.2 — для аналітичного обліку 
розрахунків із різними дебіторами на рахунку 37, відомість 3.3 — 
для аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та під-
рядчиками на рахунку 63, 3.4 — для аналітичного обліку виданих 
та отриманих векселів 16, 34, 51, 62, 3.5 — для аналітичного об-
ліку розрахунків за іншими операціями на рахунку 68, відомість 
3.6 — для аналітичного обліку розрахунків підприємства з бю-
джетом за рахунком 64 за всіма видами платежів, включаючи 
прибутковий податок із працівників підприємства, фінансові санк-
ції, що справляються в дохід бюджету. 

Облік операцій про наявність та рух основних засобів, інших не-
оборотних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу 
необоротних активів, а також капітальних і фінансових інвестицій 
здійснюється в Журналі 4 за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19 
(розділ І), 14, 15, 18, 35 (розділ ІІ). Аналітичний облік капітальних 
інвестицій ведеться у відомості 4.1 за окремими напрямками — бу-
дівництво, модернізація, модифікація, дообладнання, придбання 
тощо, та способами здійснення капітальних інвестицій — підряд-
ний, господарський. Аналітичний облік фінансових інвестицій ве-
деться у Відомості 4.2. Для довгострокових і короткострокових фі-
нансових інвестицій ведуться окремі відомості. Аналітичний облік 
нематеріальних активів ведеться у відомості 4.3. 
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ООО «ПРОФІ» 
ЖУРНАЛ 1, ВІДОМОСТІ ДЕБЕТОВИХ 

ЗА РАХУНКАМИ 30 «КАСА», 31 «РАХУНКИ В БАНКАХ», 33 « ІНШІ 

І. З кредиту рахунка 30 «Каса» в дебет рахунків 

Н
о

м
ер

 з
ап

и
су

 

Д
ат

а 
зв

іт
у
 

к
ас

и
р
а 

3
1
 «

Р
ах

у
н

к
и

 
в
 б

ан
к
ах

»
 

3
3
 «

Ін
ш

і 
к
о

ш
ти

»
 36 «Розрахунки з покуп-

цями та замовниками», 37 
«Розрахунки з різними 

дебіторами», 63 «Розрахун-
ки з постачальниками та 

підприємствами» 

6
6
 «

Р
о

зр
ах

у
н

к
и

 
з 

о
п

л
ат

и
 п

р
ац

і»
 

84 «Інші опе-
раційні витрати»,  

85 «Інші затра-
ти» 

№ 372 № 361 № № 652 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1—3 2400  500   16650   

2 6—10 3600  300 200     

3 11—19 2400        

4 20—25 3000        

5 26—31 5400        

          

 Усього  16800  800 200  16850   

 Відмітки         

 

ІІ. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків 

Н
о

м
ер

  
за

п
и

су
 

Д
ат

а 
зв

іт
у
 

к
ас

и
р
а 

3
1
 «

Р
ах

у
н

-
к
и

 
в
 б

ан
к
ах

»
 

3
4
 «

К
о
р
о
т-

к
о
ст

р
о
ко

ві
 

ве
к
се

л
і 

о
д
ер

ж
ан

і»
 36 «Розрахунки з покупцями та за-

мовниками», 37 «Розрахунки з різ-
ними дебіторами», 63 «Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками» 

66 «Ро-
зрахунки  
з оплати 
праці» 

№ 361 № 372 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1—3 17300  2400    

2 6—10 500  3600    

3 11—19   2400 100   

4 20—25   3000    

5 26—31   5400    

        

 Усього  17800  16800 100   

 Відмітки       

Усього за кредитом 34600    за дебетом 34700 

Таблиця 5.2.1 
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ОБОРОТІВ ЗА ____________ 20__ р. 
ГРОШІ», АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33 

 

91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адмініст-
ративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші 
витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові 

витрати», 97 «Інші витрати»,  
99 «Надзвичайні витрати» 

14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 
52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 

У
сь

о
го

 

№ № № № № № № 652 № № № № № 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

           19550 

           4100 

      150     2550 

           3000 

           5400 

            

      150     34600 

            

 
Таблиця 5.2.2 

Сальдо на початок місяця 300.00 

70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший опера-
ційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 

«Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи»,  
76 «Страхові платежі» 

14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 
55, 60, 68, 69, 97 

У
сь

о
го

 

№ № № № № № № № № № № № 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

           19700 

           4100 

           2500 

           3000 

           5400 

            

           34700 

            

Сальдо на кінець місяця 400 
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ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків 
Н

о
м

ер
  

за
п

и
су

 

Д
ат

а 
в
и

п
и

со
к
 

б
ан

к
у
 

3
0
 «

К
ас

а»
 

3
3
 «

Ін
ш

і 
к
о

ш
ти

»
 36 «Розрахунки з покупцями 

та замовниками»,  
37 «Розрахунки з різними 

дебіторами», 63 «Розрахун-
ки з постачальниками  

та підрядниками» 

6
4
 «

Р
о

зр
ах

у
н

к
и

 
за

 п
о

д
ат

к
ам

и
  

й
 п

л
ат

еж
ам

и
»
 

84 «Інші опе-
раційні витрати»,  
85 «Інші затрати» 

№ 631 № 601 №501 № 65 №685 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1—9 17300  150   21500   

2 10—15 500  50      

3 18—24   300      

4 26—29         

          

          

 Усього 17800  500   21500   

 Відмітки         

 
 

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунка 31 «Рахунки в банках» з кредиту рахунків 

Н
о

м
ер

  
за

п
и

су
 

Д
ат

а 
в
и

п
и

со
к
 

б
ан

к
у
 

3
0
 «

К
ас

а»
 

3
4
 «

К
о
р
о
тк

о
-

ст
р
о
ко

ві
 в

ек
-

се
л
і 
о
д
ер

ж
ан

і»
 36 «Розрахунки з покуппцями 

та замовниками», 37 «Розрахунки 
з різними дебіторами», 63 «Ро-

зрахунки з постачальниками та під-
рядниками» 

69 «Доходи 
майбутніх 
періодів» 

№ 361 № 372 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1—9 6000  41000    

2 10—15 2400  48000    

3 18—24 3000  60000    

4 25—29 5400  30000    

        

        

 Усього 16800  179000    

 Відмітки       

Усього за кредитом 54900    за дебетом 195800 

Таблиця 5.2.3 
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91 «Загальновиробничі витрати»,  
92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на 

збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 
95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати»,  

99 «Надзвичайні витрати» 

14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 

67, 68, 69, 76 

У
сь

о
го

 

№ № № № № № № 651 № 652 № 653 № 685 № 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

      3100 700 300 3000  46050 

           550 

           300 

           800 

            

            

           54900 

      3100 700 300 3000   

 
 

Таблиця 5.2.4 

Сальдо на початок місяця 50000 

70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший опера-
ційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 

«Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи»,  
76 «Страхові платежі» 

14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 
48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 

У
сь

о
го

 

№ № № № № № № № № № № № 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

           47000 

           50400 

           63000 

           35400 

            

            

           195800 

            

Сальдо на кінець місяця 190900 
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Облік витрат діяльності ведеться у Журналах 5 і 5А. Два варі-
анти журналу запропоновано тому, що підприємства можуть ви-
користовувати різні варіанти бухгалтерського обліку виробничих 
витрат із застосуванням рахунків класу 9 або з одночасним вико-
ристанням рахунків класів 8 і 9. 

Відображення операцій без застосування рахунків класу 8 
здійснюється у Журналі 5, а з використанням рахунків 8 і 9 кла-
сів — у Журналі 5А. Для складання Журналів 5 і 5А використо-
вуються дані первинних документів, накопичуваних відомостей, 
аркушів, розшифровок, інших журналів (1, 2, 3, 4, 6, 7) і бухгал-
терських проводок. 

Облік виробничих запасів ведеться у відомості 5.1 за синтетич-
ними рахунками або субрахунками обліку витрат, за центрами 
відповідальності (матеріально відповідальними особами), місця-
ми зберігання та місцями витрат. У відомості 5.1 визначаються 
сума і рівень транспортно-заготівельних витрат (відхилень фак-
тичної собівартості виробничих запасів від поточної облікової 
оцінки), а також фактична собівартість витрачених запасів, якщо 
застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваже-
ною собівартістю. Записи у відомість 5.1 проводяться на підставі 
звітів матеріально відповідальних осіб за звітний місяць або за 
більш короткий проміжок часу. 

Показники Журналів 5 і 5А використовуються при складанні 
Звіту про фінансові результати. 

Облік доходів і результатів діяльності підприємства ведеться у 
Журналі 6. Він призначений для узагальнення інформації про до-
ходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підп-
риємства та фінансові результати підприємства від звичайної дія-
льності та надзвичайних подій за кредитом рахунків класу 7 
«Доходи і результати діяльності». 

Окремо у відомості 6.1 накопичуються аналітичні дані про ок-
ремі складові доходів підприємства. 

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань ве-
деться у Журналі 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49. 

Накопичення аналітичних даних щодо додаткового капіталу, 
використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат і платежів 
за період з початку поточного року. 

Перелік форм регістрів журнальної форми обліку, їх наймену-
вання та призначення наведені у табл. 5.2.5, а схему — на рис. 5.2.2. 

Затверджені регістри розраховані на відображення докумен-
тообороту невеликих і середніх підприємств. 
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Таблиця 5.2.5 

РЕГІСТРИ ЖУРНАЛЬНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ 

Номери 

Найменування та призначення регістрів 
Формат  
бланка жур-

налів 

відо-
мос-
тей 

1 2 3 4 

  Облік грошових коштів та грошових документів  

1 — Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33 на 4 сторін-
ках формат 

А4  1,5 — 1.1 Відомість за дебетом рахунка 30 

— 1.2 Відомість за дебетом рахунка 31 

— 1.3 Відомість за дебетом рахунка 33 

 
 

2 

 
 

— 

Облік довгострокових та короткострокових 
позик 
Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60 

на 4 сторін-
ках формат 

А4 

  Облік розрахунків, довгострокових та поточ-
них зобов’язань  

 

3  Розділ 1 Журналу 3. Облік розрахунків за товари, 
роботи, послуги, інших розрахунків і резерву 
сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 
37, 38, 51, 62, 63, 68) 

на 1 сторінці 
формат  
А4  1,5 

  Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з бюдже-
том, облік довгострокових та поточних зо-
бов’язань (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 
61, 64, 67, 69) 

“ 

 3.1 Відомість аналітичного обліку розрахунків з по-
купцями та замовниками 

А4  1,5 

 3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків із різ-
ними дебіторами 

“ 

 3.3 Відомість аналітичного обліку розрахунків із пос-
тачальниками та підрядниками 

“ 

 3.4 Відомість аналітичного обліку виданих та отри-
маних векселів 

“ 

 3.5 Відомість аналітичного обліку розрахунків за ін-
шими операціями 

“ 

 3.6 Відомість аналітичного обліку розрахунків із бю-
джетом 

“ 
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Продовження табл. 5.2.5 

Номери 

Найменування та призначення регістрів 
Формат  
бланка жур-

налів 

відо-
мос-
тей 

1 2 3 4 

  Облік необоротних активів та фінансових інве-
стицій  

 

4 — Розділ 1 Журналу 4. Облік основних засобів, ін-
ших необоротних матеріальних активів, не-
матеріальних активів та зносу необоротних акти-
вів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19) 

на 1 сторінці 
формат А4 

 — Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансо-
вих інвестицій та інших необоротних активів (за 
кредитом рахунків 14, 15, 18, 35) 

“ 

 4.1 Відомість аналітичного обліку капітальних інвес-
тицій 

“ 

 4.2 Відомість аналітичного обліку фінансових інвес-
тицій 

“ 

 4.3 Відомість аналітичного обліку нематеріальних 
активів 

“ 

  Облік витрат  

5, 5А — Розділ 1 Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом 
рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II 
Журналу 5 і Журналу 5А за кредитом рахунків із 
журналів 1,2,3,4,6  

на 1 сторінці 
формат  
А4  1,5  

 — Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91 

на 2 сторін-
ках формат 

А4  1,5 

 — Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 
20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 
84, 91 

“ 

 — Розділ III Б Журналу 5А за кредитом рахунків 20, 
22, 39, 65, 66 

“ 

 — Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5А Аналітичні 
дані до рахунка 28 «Товари» 

на 1 сторінці 
формат  
А4  1,5 

 5.1 Відомість аналітичного обліку запасів на розвороті 
двох сторі-
нок формат 

А4 
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Продовження табл. 5.2.5 

Номери 

Найменування та призначення регістрів 
Формат  
бланка жур-

налів 

відо-
мос-
тей 

1 2 3 4 

6  Облік доходів і результатів діяльності   

 — Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 79 

на 2 сторін-
ках формат 

А4 

 — Розділ II «Аналітичні дані про доходи» “ 

  Облік власного капіталу та забезпечення зобо-
в'язань  

 

7 — Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49 

на 1 сторінці 
формат А4 

 7.1 Відомість аналітичних даних рахунка 42 «Додат-
ковий капітал» 

“ 

 7.2 Відомість аналітичних даних рахунка 44 «Нероз-
поділені прибутки (непокриті збитки)» 

“ 

 7.3 Відомість аналітичних даних рахунка 47 «Забез-
печення майбутніх витрат і платежів» 

“ 

— 8 Відомість позабалансового обліку на 1 сторінці 
формат А4 

—  Головна книга аркуш 
формат А4 

—  Реєстр депонованої заробітної плати аркуш 
формат А5 

—  Бухгалтерська довідка на 1 сторінці 
формат А6 

—  Аркуш-розшифровка на 1 сторінці 
формат А5 

 
Невеликі підприємства України також можуть використовува-

ти спрощену форму ведення бухгалтерського обліку, яка може 
застосовуватися: 

— за простою формою бухгалтерського обліку без викорис-
тання регістрів обліку майна малого підприємства; 

— за формою обліку з використанням регістрів обліку майна 
малого підприємства. 
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Первинні документи

Журнали

Головна книга

Регістри
аналітичного

обліку

Баланс

Звітність

Накопичувальні
відомості
(книги)

 

Рис. 5.2.2. Схема журнальної форми бухгалтерського обліку 

За простою формою обліку реєстрація первинних документів, 
відображення операцій на рахунках, визначення собівартості про-
дукції та фінансового результату здійснюється в єдиному бухгал-
терському регістрі «Книга обліку господарських операцій» — 
форма № К-1  (ця форма раніше досить широко застосовувалась 
під назвою «Журнал-Головна»), в якому поєднується журнал ре-
єстрації операцій і Головна книга. Кожна господарська операція 
одночасно реєструється і відображається на відповідних синтетич-
них рахунках, для кожного з яких відводять два стовпчики — для 
запису дебетових і кредитових оборотів. Поряд із книгою облі-
ку господарських операцій для обліку розрахунків з оплати 
праці з працівниками підприємство веде відомість обліку заро-
бітної плати. 

Малі підприємства, на балансі яких є власні необоротні акти-
ви, виробничі запаси, товари і готова продукція, ведуть бухгал-
терський облік із використанням облікових регістрів, затвердже-
них МФУ, погоджених із Держкомстатом України (табл. 5.2.6). 
Схеми простої та спрощеної форм обліку наведені на рис. 5.2.3 та 
5.2.4. 

Сучасна комп’ютерна (автоматизована) форма бухгалтер-
ського обліку базується на комплексному використанні персона-
льних комп’ютерів та обчислювальних мереж. Практичне її за-
стосування залежить від набору технічних засобів і вибору 
організаційних форм їх використання.  
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Таблиця 5.2.6 

РЕГІСТРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Код  
регістру 

Найменування 
регістру 

Зміст і призначення  
підприємств 

В-1 Відомість обліку основних 
засобів, нарахування амор-
тизаційних відрахувань 
(зносу) 

Аналітичний облік наявності та ру-
ху об’єктів основних засобів, їх ви-
користання та нарахування аморти-
заційних відрахувань 

В-2 Відомість обліку вироб-
ничих запасів, готової 
продукції та товарів 

Аналітичний облік ТМЦ і ГП, кон-
троль збереження та їх викорис-
тання 

В-3 Відомість обліку витрат 
діяльності 

Облік витрат на виробництво про-
дукції (робіт, послуг) для обчис-
лення її собівартості , облік адміні-
стративних витрат, витрат на збут 
та інших операційних витрат 

В-4 Відомість обліку грошо-
вих коштів і власного ка-
піталу  

Облік касових операцій, операцій 
на рахунках в банку та інших гро-
шових рахунках 

В-5 Відомість обліку розрахун-
ків та інших операцій 

Аналітичний облік розрахунків із 
різними дебіторами, кредиторами, 
підзвітними особами тощо 

В-6 Відомість обліку реаліза-
ції 

Облік реалізації товарів (робіт, по-
слуг) та отримання коштів, конт-
роль своєчасності оплати рахунків, 
визначення доходів від реалізації 

В-7 Відомість обліку розрахун-
ків із постачальниками  

Аналітичний облік розрахунків із 
постачальниками, контроль повно-
ти та якості поставлення ТМЦ та 
розрахунків за них 

В-8 Відомість обліку заробіт-
ної плати 

Аналітичний облік розрахунків з 
оплати праці з працівниками, конт-
роль правильності та своєчасності 
розрахунків 

В-9 Відомість (шахова) Узагальнення даних поточного об-
ліку і взаємна перевірка правиль-
ності записів на рахунках 

 
У разі запровадження автоматизованої (комп’ютерної) форми 

бухгалтерського обліку здійснюється інтеграція обліку на підставі 
одноразового введення і багаторазового використання первинної 
інформації, а також програмне групування дебетових і кредитових 
оборотів на рахунках на підставі принципу подвійного запису; про-
водиться автоматизація логічних операцій бухгалтерського обліку; 
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розв’язуються задачі бухгалтерського обліку у двох режимах — ре-
гламентному і запитовому (діалоговому); вихідну інформацію одер-
жують у вигляді машинограм (друкованих облікових регістрів) і ві-
деограм, а також є можливість розшифровки результативних 
показників за запитами користувачів. 

 
Первинні документи

Книга обліку господарсь-
ких операцій К-1

Головна книга

Регістри
аналітичного

обліку

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерська звітність

Допоміжні
та групувальні

відомості
(книги)

 

Рис. 5.2.3. Схема простої форми бухгалтерського обліку 

Первинні документи

Відомості
(Ф № В-1 — Ф № В-9

Головна книга

Регістри
аналітичного

обліку

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерська звітність

Допоміжні
та групувальні

відомості
(книги)

 

Рис. 5.2.4. Схема спрощеної форми бухгалтерського обліку 

Впровадження в обліковий процес комп’ютерної техніки зу-
мовило заміну паперових носіїв інформації технічними з надан-
ням їм відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 
і фінансову звітність» та «Положення про документальне забез-
печення записів у бухгалтерському обліку» юридичної сили. 
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РОЗД
ІЛ

 

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

2.1. Оцінка і класифікація основних засобів 

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утри-
мує з метою використання їх в процесі виробництва або поста-
чання товарів; надання послуг, здавання в оренду іншим особам 
або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

 
Первісна вартість

Переоцінена первісна
вартість

Залишкова вартість

Справедлива вартість

Ліквідаційна вартість

Оцінка основних
засобів в обліку

 

Рис. 2.1. Способи оцінки основних засобів, що використовуються  
в бухгалтерському обліку, відповідно до П(С)БО № 7 

Первісна вартість — історична (фактична) собівартість ос-
новних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості 
інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання 
(створення) необоротних активів. 

Первісна вартість включає: 
• суми, сплачені згідно з договором постачальнику (продавцю); 
• суми, сплачені організаціям за здійснення робіт за догово-

рами будівельного підряду та іншими договорами; 
• суми, сплачені організаціям за інформаційні та консультаційні 

послуги, пов’язані з придбанням (створенням) основних засобів; 
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• реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, 
здійснені у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт 
основних засобів; 

• сплачені мито, податки та інші платежі, пов’язані з прид-
банням (створенням) основних засобів, що не відшкодовуються 
підприємству; 

• винагороди, сплачені посередницькій організації, через яку 
було придбано об’єкт основних засобів; 

• витрати з страхування ризиків, пов’язаних із доставкою ос-
новних засобів; 

• витрати на установку, монтаж, настройку та налагодження 
основних засобів; 

• інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням 
(створенням) основних засобів та приведенням їх у робочий 
стан. 

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів до-
рівнює їх справедливій вартості на дату отримання. 

Первісна вартість основних засобів, що внесені до статутного 
капіталу підприємства, визнається як справедлива вартість, пого-
джена засновниками. 

Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в об-
мін на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого 
об’єкта основних засобів. 

Якщо залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його 
справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкта основних 
засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є справедлива 
вартість переданого об’єкта із включенням різниці до витрат звіт-
ного періоду. 

Первісна вартість об’єкта основних засобів, переданого в об-
мін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює спра-
ведливій вартості переданого об’єкта основних засобів, збільше-
ній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їхніх еквівалентів, 
що була передана (отримана) під час обміну. 

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійсне-
ний обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операції 
між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяються 
на такі групи: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшен-
ня земель; будинки, споруди та передавальні пристрої, машини 
та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади та ін-
вентар; робоча та продуктивна худоба; багаторічні насадження; 
інші основні засоби. 
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Для обліку основних засобів у плані рахунків передбачено ра-
хунок 10 «Основні засоби». 

Основні засоби, які мають специфічні особливості і не підпа-
дають під жодну з вищенаведених груп, відображаються в обліку 
на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». До них від-
носяться бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні ак-
тиви, тимчасові (нетитульні) споруди, природні ресурси, інвентар-
на тара, предмети прокату, інші необороті матеріальні активи. 

На рис. 2.2 наведено зміст записів за дебетом і кредитом рахун-
ка 10 «Основні засоби». 

 
Дебет Рахунок 10 «Основні засоби» Кредит 

• надходження основних засобів (за 
первісною вартістю) 

• вибуття основних засобів 

• витрати, пов’язані з поліпшенням 
основних засобів 

• сума уцінки 

• сума дооцінки  

Рис. 2.2. Зміст господарських операцій, що відображається  
за рахунком 10 «Основні засоби» 

Аналогічні записи здійснюються і за рахунком 11. 
На кожну групу основних засобів на рахунках 10 і 11 відкрито 

окремий субрахунок: 
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Рахунок 10 «Основні засоби» 
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Рахунок 11 «Інші необоротні 
матеріальні активи» 

101 «Земельні ділянки» 111 «Бібліотечні фонди» 

102 «Капітальні витрати на по-
ліпшення земель» 

112 «Малоцінні необоротні ма-
теріальні активи» 

103 «Будинки, споруди та пе-
редавальні пристрої» 

113 «Тимчасові (нетитульні) 
споруди» 

104 «Машини та обладнання» 114 «Природні ресурси» 

105 «Транспортні засоби» 115 «Інвентарна тара» 

106 «Інструменти, прилади та 
інвентар» 

116 «Предмети прокату» 

107 «Робоча і продуктивна ху-
доба» 

117 «Інші необоротні матері- 
альні активи» 

108 «Багаторічні насадження»  

109 «Інші основні засоби»  
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Стаття балансу
«Основні засоби»

= Сальдо рахунка
10 «Основні засоби»

+ Сальдо рахунка
11 «Інші необоротні
матеріальні активи»

Первісна вартість власних і отриманих
на умовах фінансової оренди виробничих

та невиробничих основних засобів
 

Рис. 2.3. Зміст статті балансу «Основні засоби» 

2.2. Облік надходження основних засобів 

Надходження основних засобів здійснюється в результаті: 
• придбання за плату; 
• будівництво (підрядним і господарським способами); 
• внесення засновниками до статутного капіталу; 
• безоплатне одержання; 
• отримання в обмін на неподібні об’єкти. 
При передачі кожного об’єкта основних засобів в експлуата-

цію комісією, яка створена за наказом керівника підприємства і 
здійснює приймання об’єкта, складається Акт приймання пе-
редачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (Ф № 03-1). 
В цьому документі вказується первісна вартість об’єкта, місце 
експлуатації, його відповідність технічним умовам. 

Кожному об’єкту надається інвентарний номер, який нано-
ситься на об’єкт і в подальшому проставляється у всіх докумен-
тах, на підставі яких відбувається внутрішнє переміщення об’єк-
та, або його вибуття, а також в інвентарній картці (Ф № 03-6). 

Інвентарна картка — регістр аналітичного обліку основних за-
собів. У ній містяться такі дані: інвентарний номер, назва об’єк-
та, коротка технічна характеристика, місце експлуатації, дата вве-
дення в експлуатацію, рік випуску або будівництва, норма 
амортизації, дата вибуття з експлуатації, відомості про переоцін-
ку, реконструкцію, модернізацію об’єкта та інші. 

Придбання об’єктів основних засобів за плату, а також їхнє 
будівництво являють собою капітальні інвестиції підприємства, 
для обліку яких призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції» 
(рис. 2.4). 
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Дебет Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» Кредит 

Витрати на придбання або створен- 
ня матеріальних та нематеріальних  
необоротних активів 

Введення в дію, прийняття в експлуата-
цію придбаних або створених активів 

Рис. 2.4. Зміст господарських операцій, що відображаються  
за рахунком 15 «Капітальні інвестиції» 

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки: 
151 «Капітальне будівництво» 
152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 
153 «Придбання інших необоротних матеріальних активів» 
154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» 
155 «Формування основного стада» 
Кореспонденція рахунків з обліку надходження основних за-

собів відображена за схемами на рисунках 2.5—2.10. 

 
63 «Розрахунки

з постачальниками
і підрядчиками»Д-т К-т

15 «Капітальні
інвестиції»Д-т К-т

68 «Розрахунки за іншими
операціями»

644

(1)

(1а)

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(3)

644

(2а)

(2)
Д-т К-т

 

Рис. 2.5. Облік придбання основних засобів 

Пояснення: 1. Відображена заборгованість за отриманими рахунками постачальника 
об’єкта основних засобів за договірною ціною. 
1а. Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну об’єкта. 

2. Відображена заборгованість за консультаційні, інформаційні, посередницькі 
витрати, пов’язані з придбанням основних засобів. 
2а. Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну послуг. 

3. Введено в експлуатацію за актом приймання-передачі придбаний об’єкт. 
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69 «Доходи
майбутніх
періодів»

Д-т К-т

48 «Цільове
фінансування і
цільові надход-

ження»Д-т К-т

31 «Рахунки в
банках»

Д-т К-т

63 «Розрахунки
з постачальни-
ками та підряд-

чиками»
Д-т К-т

15 «Капітальні
інвестиції»

Д-т К-т

10 «Основні
засоби»

Д-т К-т

(3а) (2) (3) (1) (4)

644

(1а)

 
Рис. 2.6. Будівництво об’єктів основних засобів (підрядний спосіб) 

Пояснення:  1. Відображена заборгованість за проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядчиків. 
1а. Відображена сума ПДВ, нарахована на ціну об’єкта. 
2. Одержане фінансування на будівництво із зовнішніх джерел (бюджет, позабюджетні та міжгалузеві фонди). 
3, 3а. Використання коштів цільового фінансування для розрахунків з підрядчиками. 
4. Введено в експлуатацію за актом приймання-передачі придбаний об’єкт. 

 
 
 

 

6
6
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23 «Виробництво»
Д-т К-т

15 «Капітальні
інвестиції»Д-т К-т

65 «Розрахунки
з страхування»

Д-т К-т

(1)

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(5)

(3)

66 «Розрахунки
з оплати праці»

Д-т К-т

(2)

205 «Будівельні
матеріали»

Д-т К-т

(4)

 

Рис. 2.7. Будівництво об’єктів основних засобів  
(господарський спосіб) 

Пояснення:  

1 варіант 
1. Списання витрат ремонтно-будівельного цеху по закінченому об’єкту. 

2 варіант 
2. Нарахована заробітна плата будівельним робітникам. 
3. Зроблені відрахування на соціальні заходи. 
4. Списані будівельні матеріали, витрачені на будівництво об’єкта. 
5. Введений в експлуатацію за актом завершений об’єкт капітального будів-
ництва. 



 68 

Д-т
40 «Статутний капітал»

Д-т К-т
46 «Неоплачений капітал»
Д-т К-т

685 «Інші
розрахунки»

Д-т К-т

(1)

10 «Основні засоби»
К-т

(2)

(3)

15 «Капітальні
інвестиції»Д-т К-т

644 «Розрахунки по
податках і платежах»

Д-т К-т

(3а)

(4)

 

Рис. 2.8. Облік внесків засновників до статутного капіталу  
(внески здійснюються основними засобами) 

Пояснення:  1. Відображено внесок за вартістю, що вказана в установчих документах. 
2. Одержані та введені в експлуатацію прийняті за актом від засновників 
основні засоби. 
3. Відображена заборгованість за транспортні послуги і монтаж об’єктів, вне-
сених замовниками до статутного капіталу. 
3а. Нараховано ПДВ на вартість транспортних послуг і монтажу. 
4. Списана і включена до первісної вартості внесених об’єктів вартість 
транспортних послуг і монтажу. 

 
42 «Додатковий капітал»
4 «Безкоштовно одержане

майно»Д-т К-т

685 «Інші
розрахунки»

Д-т К-т

(1)

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(2)

15 «Капітальні
інвестиції»Д-т К-т

644
Д-т К-т

(2а)

(3)

 

Рис. 2.9. Облік безоплатного одержання основних засобів 

Пояснення:  1. Відображена вартість безоплатно одержаних основних засобів. 
2. Відображена заборгованість за транспортні послуги і монтаж безоплатно 
одержаних основних засобів. 
2а. Нараховано ПДВ на вартість транспортних послуг і монтажу безоплатно 
одержаних основних засобів 
3. Списана і включена до первісної вартості безоплатно одержаних об’єк-
тів вартість транспортних послуг і монтажу. 
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70 «Доходи від реалізації»
1 «Дохід від реалізації

готової продукції»Д-т К-т

15 «Капітальні
інвестиції»Д-т К-т

26 «Готова
продукція»

Д-т К-т

(1)

10 «Основні
засоби»

Д-т К-т

(2)

(3)

90 «Собівартість
реалізації»Д-т К-т

 

Рис. 2.10. Облік отримання основних засобів  
в обмін на неподібні об’єкти 

Пояснення:  1. Одержані основні засоби в обмін на готову продукцію. 
2. Передані за актом в експлуатацію одержані основні засоби. 
3. Відвантажена готова продукція. 

2.3. Нарахування та облік амортизації 

Об’єктом амортизації є основні засоби (крім землі). 
Амортизація (знос) нараховується протягом строку корисного 

використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, який визна-
чається підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при 
зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструк-
ції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. 

Фактори, які впливають на визначення строку корисного ви-
користання: 

• очікуване використання об’єкта з урахуванням його потуж-
ності або продуктивності; 

• фізичний та моральний знос, що передбачається; 
• правові або подібні обмеження використання об’єкта. 
Строк корисного використання може переглядатися у разі 

зміни очікуваних економічних вигод від цього об’єкта. 
Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, вихо-

дячи з нового строку корисного використання, починаючи з мі-
сяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використан-
ня, за одним з методів, наведених на рис. 2.11. 
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Прямолінійний

Прискореного зменшення
залишкової вартості

Кумулятивний

Виробничий

Зменшення залишкової
вартості

Методи
нарахування
амортизації

 

Рис. 2.11. Методи нарахування амортизації,  
рекомендовані П(С)БО № 7 

Сутність кожного методу така: 
⎯ за прямолінійним методом річна сума амортизації визна-

чається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний пе-
ріод часу використання об’єкту основних засобів; 

⎯ за методом прискореного зменшення залишкової вар-
тості річна сума амортизації розраховується як добуток залишко-
вої вартості на початок звітного року та норми амортизації, обчис-
леної, виходячи з очікуваного періоду часу, використання об’єкта 
основних засобів, яка подвоюється; 

⎯ за кумулятивним методом річна сума амортизації визна-
чається як добуток вартості об’єкта, який амортизується, та ку-
мулятивного коефіцієнта: 

нявикористанкорисногороківчиселумаС

нявикористанперіодуоочікуваног

кінцядозалишилисьщороків,ількістьК

коефіцієнт

ийКумулятивн
= ; 

⎯ за виробничим методом річна сума амортизації визнача-
ється як добуток фактичного річного обсягу продукції (робіт, по-
слуг) та виробничої ставки амортизації: 

єктомоб’данимвиробитиочікує
вопідприємстякийпродукції,обсягЗагальний

ься амортизуєтякийєкта,об’Вартість
=

 їамортизаці
ставка

Виробнича
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⎯ за методом зменшення залишкової вартості річна сума 
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта 
на початок звітного року або первісної вартості на дату початку 
нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна нор-
ма амортизації обчислюється як різниця між одиницею та резуль-
татом кореня ступеня кількості років корисного використання 
об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на 
його первісну вартість. 

Метод амортизації об’єкта переглядається, якщо змінюються 
очікувані способи отримування економічних вигод від його ви-
користання. Амортизація за новим методом починає нараховува-
тись, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни методу 
амортизації. 

Нарахування амортизації: 
• починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт 

основних засобів визнано активом; 
• припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем 

вибуття об’єкта з основних засобів; 
• призупиняється на період реконструкції, модернізації, добу-

дови (дообладнання) та консервації об’єкта основних засобів. 
Витрати від зменшення корисності об’єкта включаються до 

складу витрат звітного року. Вони накопичуються протягом стро-
ку корисного використання і відображаються в балансі у складі 
зносу основних засобів. 

Накопичені за попередні періоди втрати від зменшення корис-
ності об’єкта повністю або частково сторнуються в тому звітному 
періоді, в якому зникли причини зменшення корисності об’єкта 
основних засобів. 

Зменшення корисності — втрата економічної вигоди в сумі 
перевищення залишкової вартості над сумою очікуваного від- 
шкодування. 

Амортизація малоцінних необоротних активів і бібліотеч-
них фондів може нарахуватися у першому місяці використання 
об’єкта в розмірі 50 % вартості об’єктів, які амортизуються, та 
решта 50 % вартості — у місяці їх вилучення з активів (спи-
сання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання 
активом або в першому місяці використання об’єкта 100 % йо-
го вартості. 

Для накопичення інформації про амортизовану вартість не-
оборотних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають 
амортизації, передбачено у Плані рахунків рахунок 13 «Знос не-
оборотних активів» (рис. 2.12). 
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Дебет Рахунок 13 «Знос необоротних активів» Кредит 

Зменшення амортизації необо-
ротних активів 

Нарахування амортизації не-
оборотних активів 

Рис. 2.12. Зміст господарських операцій, що відображаються  
за рахунком 13 «Знос необоротних активів» 

Рахунок 13 «Знос необоротних активів» має такі субрахунки: 
131 «Знос основних засобів» 
132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» 
133 «Знос нематеріальних активів» 
Кореспонденція рахунків з нарахування амортизації основних 

засобів наведена на рис. 2.13 і 2.14. 
 

131 «Знос необоротних
засобів»Д-т К-т

(1)

23 або 91Д-т К-т

93Д-т К-т

941Д-т К-т

92Д-т К-т

949Д-т К-т

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Рис. 2.13. Облік амортизації основних засобів (для підприємств,  
що не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами») 

Пояснення:  
1. Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення. 
2. Нарахована амортизація основних засобів, що забезпечують збут. 
3. Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються для до-
сліджень і розробок. 
4. Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського при- 
значення. 
5. Нарахована амортизація основних засобів ЖКГ і соціальної сфери. 
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131Д-т К-т
(1)

83 «Амортизація»Д-т К-т

 

Рис. 2.14. Облік амортизації основних засобів (для підприємств,  
що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами» 

Пояснення:  
1. Нарахована амортизація основних засобів. 

2.4. Облік витрат на поліпшення  
та утримання основних засобів 

Поліпшення основних засобів відбувається в результаті: 
• модернізації; 
• модифікації; 
• добудови; 
• дообладнання; 
• реконструкції. 
Витрати, пов’язані поліпшенням основних засобів, являють со-

бою за економічним змістом капітальні інвестиції і призводять до 
збільшення первісної вартості основних засобів. 

На рис. 2.15 відображена кореспонденція рахунків з обліку 
витрат на поліпшення основних засобів. 

 
63 «Розрахунки

з постачальниками
і підрядчиками»Д-т К-т

15 «Капітальні
інвестиції»Д-т К-т

644

(1)

(1а)

10 «Основні
засоби»

Д-т К-т

(3)

 

Рис. 2.15. Облік витрат на реконструкцію  
та модернізацію основних засобів 

Пояснення: 1. Відображена заборгованість підрядчикам за реконструкцію, модернізацію 
та дообладнання об’єктів основних засобів. 

1а. Нараховано ПДВ на вартість прийнятих за актом робіт. 
2. Списані витрати з реконструкції, модернізації та дообладнання на збільшення 

балансової вартості основних засобів. 

 
Утримання основних засобів у робочому стані вимагає їхнього 

поточного обслуговування, а також проведення поточного і капі-
тального ремонтів. 
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Витрати на обслуговування і ремонт основних засобів відно-
сяться на витрати діяльності підприємства. 

На рис. 2.16 наведена схема кореспонденції рахунків при об-
слуговуванні та ремонті основних засобів господарським (кредит 
рахунка 23 «Виробництво», субрахунки відповідного цеху допо-
міжного виробництва — ремонтно-будівельного або ремонтно-
механічного) і підрядним (кредит рахунка 63 «Розрахунки з пос-
тачальниками і підрядчиками») способами. 

 
63, 23 тощоД-т К-т

(1)

23 або 91Д-т К-т

93 «Витрати
на збут»Д-т К-т

(2)

941 «Витрати на
дослідження
та розробки»Д-т К-т

(4)

949 «Інші витрати
операційної
діяльності»Д-т К-т

(5)

Д-т К-т

(3)

92 «Адміністративні
витрати»

 

Рис. 2.16. Облік витрат на утримання основних засобів  

Пояснення:  
1. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів вироб-

ничого призначення. 
2. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів, що за-

безпечують збут. 
3. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів загаль-

ногосподарського призначення. 
4. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів, що 

використовуються для досліджень і розробок. 
5. Здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів ЖКГ і 

соціальної сфери. 
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2.5. Облік вибуття основних засобів 

Вибуття основних засобів відбувається в результаті: 
• реалізації; 
• ліквідації; 
• безоплатної передачі; 
• внеску до статутного капіталу інших підприємств; 
• невідповідності критеріям визнання активом. 
При вибутті основних засобів комісія, створена за наказом керів-

ника підприємства, складає Акт на списання основних засобів, в 
якому вказуються такі дані: первісна вартість об’єкта, що вибуває, 
сума нарахованого зносу за час експлуатації, залишкова вартість, 
причина вибуття, витрати, пов’язані з вибуттям об’єкта, а також су-
ма отриманого доходу. На підставі акта здійснюються відповідні 
записи в аналітичному і синтетичному обліку основних засобів. 

Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів 
визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засо-
бів їхньої залишкової вартості, непрямих податків і витрат, 
пов’язаних із вибуттям основних засобів. 

На рис. 2.17—2.21 відображена кореспонденція рахунків з об-
ліку вибуття основних засобів. 

 

972 «Собівартість реалізованих
необоротних активів»

131 «Знос необоротних
активів»

74 «Інші доходи», 2 «До-
ходи від реалізації необо-

ротних активів»

64 «Розрахунки по подат-
ках і платежах», 3 «Подат-

кові зобов’язання»Д-т К-т Д-т К-т
(5)

31 «Рахунки
в банках»Д-т К-т

(1)

10 «Основні
засоби»Д-т К-т Д-т К-т

(2)

Д-т К-т
(3)

(4)

 

Рис. 2.17. Облік реалізації основних засобів 

Пояснення:   1. Зарахована виручка від реалізації об’єкта. 
2. Списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта. 
3. Списана залишкова вартість реалізованого об’єкта. 
4. Відображені витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів. 
5. Відображена сума податкового зобов’язання з ПДВ (у разі реалізації ви-

робничих основних фондів). 
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131 «Знос
основних засобів»

66 «Розрахунки
з оплати праці»

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(1)
Д-т К-т

976 «Списання необо-
ротних активів»Д-т К-т

(2)

65 «Розрахунки із
страхування»

Д-т К-т

(4)

20 «Виробничі
запаси»Д-т К-т

(5)

Д-т К-т

(3)

746 «Інші доходи
від звичайної
діяльності»Д-т К-т

 

Рис. 2.18. Облік ліквідації основних засобів  

Пояснення:  
1. Списано суму зносу, нараховану за час експлуатації з ліквідованого 

об’єкта. 
2. Списана залишкова вартість ліквідованого об’єкта. 
3. Нарахована заробітна плата робітникам за демонтаж ліквідованого 

об’єкта. 
4. Нараховані відрахування на соціальні заходи. 
5. Оприбутковані матеріальні цінності, отримані від ліквідації об’єкта. 
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131 «Знос
основних засобів»

64 «Розрахунки по подат-
ках і платежах»

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(1)
Д-т К-т

976 «Списання необо-
ротних активів»Д-т К-т

(2)

Д-т К-т

(3)

 

Рис. 2.19. Облік безоплатної передачі основних засобів  

Пояснення:   1. Списано знос, нарахований за час експлуатації переданого об’єкта. 
2. Списана залишкова вартість списаного об’єкта. 
3. Нарахована сума податкового зобов’язання по ПДВ на залишкову вар-

тість переданого об’єкта. 

 

131 «Знос
основних засобів»

10 «Основні
засоби»

Д-т

746 «Інші доходи від
звичайної діяльності»

К-т
(1)

Д-т К-т

14 «Довгострокові
фінансові інвестиції»Д-т К-т

(2)

Д-т К-т

(3)

 

Рис. 2.20. Облік передачі основних засобів як внеску  
до статутного капіталу іншого підприємства 

Пояснення:  1. Списано знос, нарахований за час експлуатації переданого об’єкта. 
2. Списана залишкова вартість переданого об’єкта. 
3. Відображена різниця між залишковою вартістю переданого об’єкта і 

справедливою вартістю інвестицій.  



 78 

131 «Знос основних
засобів»

641 «Розрахунки
з податків»

Д-т К-т

643 «Податкові
зобов’язання»Д-т К-т

746 «Інші доходи
від звичайної
діяльності»

Д-т К-т

375 «Розрахунки
з відшкодування

завданих
збитків»Д-т К-т

30 «Каса» або
31 «Рахунки

в банках»Д-т К-т

(6) (4) (3) (5)

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(1)
Д-т К-т

976 «Списання необорот-
них активів»Д-т К-т

(2)

 

Рис. 2.21. Облік списання нестачі або псування основних засобів 

Пояснення:  1. Списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта. 
2. Списана залишкова вартість об’єкта. 
3. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними. 
4. Відображена сума зобов’язань за ПДВ. 
5. Одержана сума відшкодування втрати. 
6. Підлягає перерахуванню до бюджету різниця між сумою відшкодування та балансовою вартістю списаних основних 

засобів. 

 

7
8
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2.9. Облік переоцінки основних засобів 

Переоцінка об’єктів основних засобів здійснюється, якщо за-
лишкова вартість їх більш як на 10 % відрізняється від справед-
ливої вартості на дату балансу. 

Якщо переоцінка групи основних засобів проведена підприєм-
ством, то надалі вона повинна здійснюватись щорічно. 

.переоцінкиІндексвартістьПевріснаєктаоб’вартістьаПереоцінен =  

.переоцінкиІндекс
іїексплуатацчасза

нарахованазносу,Сума

зносусума
аПереоцінен

=  

єктаоб’ вартість Залишкова

єктаоб’ вартість аСправедлив
переоцінкиІндекс = . 

У разі переоцінки об’єкта основних засобів здійснюється пе-
реоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить 
цей об’єкт. 

Сума дооцінки залишкової вартості основних засобів відо-
бражається у складі додаткового капіталу. Сума уцінки — у скла-
ді витрат звітного періоду. 

• Якщо під час чергової дооцінки залишкової вартості сума 
попередніх дооцінок є меншою за суму попередніх уцінок, то пе-
ревищення включається до складу доходів звітного періоду з ві-
дображенням різниці між сумою останньої дооцінки і вказаним 
перевищенням у складі іншого додаткового капіталу. 

• Якщо під час чергової уцінки залишкової вартості сума по-
передніх дооцінок є більшою за суму попередніх уцінок, то пере-
вищення спрямовується на зменшення іншого додаткового капі-
талу з включенням різниці між сумою останньої уцінки залиш-
кової вартості об’єктів основних засобів і вказаним перевищення 
до витрат звітного періоду. 

• У разі вибуття об’єктів, які раніше були переоцінені, пере-
вищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок 
залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається 
до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням 
додаткового капіталу. 

Схема кореспонденції рахунків з операцій переоцінки основ-
них засобів відображається на рис. 2.22—2.25. 
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42 «Додатковий капітал»,
3 «Дооцінка

активів»
131 «Знос основних

засобів»Д-т К-т Д-т К-т

(2)

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(1)

441 «Нерозподілений
прибуток»Д-т К-т

(3)

 

Рис. 2.22. Облік дооцінки основних засобів 

Пояснення:   1. Відображена сума дооцінки первісної вартості. 
2. Відображена сума дооцінки зносу. 
3. Відображена різниця (перевищення) попередніх дооцінок над сумою по-

передніх уцінок залишкової вартості об’єкта, що вибуває з експлуатації. 

 
 

131 «Знос основних
засобів»

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(1)

Д-т К-т

975 «Уцінка
необоротних активів

і інвестицій»Д-т К-т(1а)

 

Рис. 2.23. Облік уцінки основних засобів  

Пояснення:  1 і 1а.  Відображена сума уцінки первісної вартості та нарахованого 
зносу. 
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423 «Дооцінка
активів»

131 «Знос основних
засобів»

10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(1)

Д-т К-т

975 «Уцінка
необоротних активів

і інвестицій»Д-т К-т

(1а)
Д-т К-т

(1б)

 

Рис. 2.24. Облік уцінки основних засобів, раніше дооцінених  

Пояснення:  1, 1а, 1б.  Відображення результатів уцінки об’єкта основних засобів: 
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 1    — на суму уцінки зносу; 
1а  — на суму попередньої дооцінки; 
1б  — на залишок суми уцінки. 

 

10 «Основні
засоби»

423 «Дооцінка
активів»

746 «Інші доходи
від звичайної
діяльності»Д-т

131 «Знос основних
засобів»

К-т

(1)

Д-т К-т

(1а)Д-т К-т Д-т К-т

(2)

 

Рис. 2.25. Облік дооцінки основних засобів, раніше уцінених  

Пояснення:  1 і 1а.  Відображення дооцінки вартості об’єкта основних засобів: 
1   — на суму попередньої уцінки; 
1а — на залишок суми дооцінки. 
2. Відображення дооцінки суми зносу. 
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2.7. Облік витрат від зменшення 
корисності основних засобів 

Основні засоби в процесі їх використання в результаті дії різ-
них чинників як економічного, так і технічного плану можуть 
втрачати свою корисність. 

Зменшення корисності — втрата економічної вигоди в сумі 
залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкоду-
вання. 

Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів 
включаються до складу витрат звітного періоду зі збільшенням у 
балансі суми зносу основних засобів. 

На рис. 2.26 і 2.27 відображена кореспонденція рахунків з об-
ліку операцій, пов’язаних зі зміною корисності об’єктів основних 
засобів. 

 
975 «Уцінка необоротних

активів
і фінансових
інвестицій»

131 «Знос основних
засобів»Д-т К-т

(1)

Д-т К-т

(2а)

Д-т К-т

10 «Основні
засоби»

(2)

 

Рис. 2.26. Облік втрат від зменшення корисності об’єктів  
основних засобів  

Пояснення:  1.  Відображені втрати від зменшення корисності об’єктів основних засо-
бів, уцінених за первісною вартістю. 

2 і 2а. Відображені втрати від зменшення корисності об’єктів основних за-
собів, оцінка яких є переоціненою вартістю. 
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975 «Уцінка необоротних
активів і фінансових інвестицій»

131 «Знос основних
засобів»Д-т К-т

(1)

Д-т К-т

(2а)

Д-т К-т

10 «Основні
засоби»

(2)

Д-т К-т

746 «Інші доходи від
звичайної діяльності»

 

Рис. 2.27. Облік дооцінки вартості об’єктів основних засобів,  
що проведена після зникнення причин попереднього  

зменшення корисності об’єкта основних засобів 

Пояснення:  1.  Відображена дооцінка вартості об’єктів, які до зменшення корисності 
були уцінені за первісною вартістю (червоне сторно). 

2 і 2а. Відображена дооцінка вартості об’єктів, які до зменшення кориснос-
ті були уцінені. 

2.8. Облік оренди 

Оренда — угода, за якою орендар набуває права користуван-
ня необоротним активом за плату протягом погодженого з орен-
додавцем строку. 

За видами оренду поділяють на операційну і фінансову. 
Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу оренда-

рю всіх ризиків та вигод, пов’язаних із правом користування та 
володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності 
хоча б однієї з наведених нижче ознак: 

1) орендар набуває права власності на орендовані активи після 
закінчення строку оренди. 

2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за 
ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання; 

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

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів від початку 
оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди. 

Мінімальні орендні платежі — платежі, що підлягають сплаті 
орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості 
послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непе-
редбаченої орендної плати), збільшені: 

1) для орендаря — на суму його гарантованої ліквідаційної 
вартості; 

2) для орендодавця — на суму його гарантованої ліквідаційної 
вартості. 
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Гарантована ліквідаційна вартість: 
1) для орендаря — частина ліквідаційної вартості, яка гаран-

тується до сплати орендарем або пов’язаною з ним стороною; 
2) для орендодавця — частина ліквідаційної вартості, яка гаран-

тується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, 
здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантією. 

Операційна оренда — оренда інша, ніж фінансова, тобто не 
відповідає вище наведеним критеріям фінансової оренди. 

Облік оренди в орендаря 

Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у 
фінансову оренду об’єкт одночасно як актив і зобов’язання за 
найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою 
вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних 
орендних платежів. 

Оскільки по закінченні строку фінансової оренди право влас-
ності на орендований об’єкт переходить до орендаря або об’єкт 
тривалий час знаходиться у орендатора, то облік цього об’єкта 
ведеться на окремому субрахунку рахунка 10 «Основні засоби» з 
моменту початку строку оренди. 

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю 
об’єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгал-
терському обліку на початку строку фінансової оренди, є фінансо-
вими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському об-
ліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. 
Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом 
строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки від-
сотка на залишок зобов’язань на початок звітного періоду. 

Орендна ставка відсотка — ставка відсотка, за якою теперіш-
ня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантова-
ної ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта 
фінансової оренди на початок строку оренди. 

Негарантована ліквідаційна вартість — частина ліквідаційної 
вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забез-
печується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною. 

Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана орендна ставка 
відсотка, то для визначення теперішньої вартості суми мінімаль-
них орендних платежів і розподілу фінансових витрат орендар 
застосовує ставку відсотка на можливі позики орендаря. 

Ставка відсотка на можливі позики орендаря — ставка відсот-
ка, яку мав би сплачувати орендар за подібну операцію або (якщо 
цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками 
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для придбання подібного активу (на той самий термін та з подіб-
ною гарантією) на початок строку оренди. 

Приклади визначення орендарем суми фінансових витрат та її 
розподілу між відповідними звітними періодами*. 

Приклад 1.  
Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову орен-

ду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: 
⎯ строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 р.; 
⎯ орендна ставка відсотка становить 24 % річних; 
⎯ мінімальні орендні платежі — 300000 (50000  6) сплачу-

ються один раз на півроку (2 січня і 1 липня); 
⎯ після завершення строку оренди право власності на устат-

кування переходить до орендаря. 
Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВА) 

орендаря розраховується за формулою: 
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де А — сума мінімального орендного платежу, що сплачується 
регулярно (ануїтет); 

п — кількість періодів, за які сплачується орендна плата і на-
раховуються відсотки; 

і — ставка відсотка для вказаного періоду. 
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Загальна сума фінансових витрат дорівнює: 

50 000  6 – 230 238 = 300 000 – 230 238 = 69 762 грн. 

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструк-
ція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних 
вигод, які первісно очікувалися від його використання, відобра-
жаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості 
об’єкта фінансової оренди. 

Амортизація об’єкта фінансової оренди нараховується протя-
гом строку корисного використання, якщо право власності пере-
ходить до орендаря. У разі, коли право власності на об’єкт фінан-

 
* Додаток № 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». 
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сової оренди не переходить до орендаря, то нарахування аморти-
зації здійснюється протягом коротшого періоду з двох — строку 
оренди або строку корисного використання. 

РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ  
У СКЛАДІ ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ 

Дата 

Орендні платежі 
Залишок 

зобов’язання з 
оренди на кінець 

періоду 

Мінімальна сума 
орендних платежів, 

що сплачується 
регулярно (ануїтет) 

Фінансові  
витрати* 

За 
устатку-
вання** 

1 2 3 4 5 

2.01.2001 50 000 — 50 000 180 230 

1.06.2001 50 000 21 629 28 371 151 867 

2.01.2002 50 000 18 224 31 776 120 091 

1.06.2002 50 000 14 411 35 589 84 502 

2.01.2003 50 000 10 140 39 860 44 642 

1.06.2003 50 000 5358*** 44 642 0 

Разом 300 000 69 762 230 238  

 
Схема бухгалтерських записів з обліку фінансової оренди у 

орендаря відображена на рис. 2.28. 
Об’єкт операційної оренди відображається орендарем на по-

забалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за 
вартістю, указаною в угоді про оренду. 

Орендна плата за користування об’єктом операційної оренди 
визначається витратами операційної діяльності відповідного звіт-
ного періоду (інші операційні витрати). 

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструк-
ція тощо), що призведуть до збільшення майбутніх економічних 
вигід, які первісно очікувалися від його використання, відобра-
жаються орендарем як капітальні інвестиції і створення (будів-
ництво) інших необоротних матеріальних активів. 

Кореспонденцію рахунків за обліком розрахунків з операцій-
ної оренди наведено на рис. 2.29. 

 
* Визначається як добуток залишку зобов’язання з оренди на попередню дату 

платежу та орендної ставки відсотка за період (24 % : 2 = 12 %). 
** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових 

витрат. 
*** Визначається з урахуванням залишку зобов’язання з оренди (50000 – 44642). 
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31 «Поточні рахунки
в банках»Д-т К-т

61 «Поточна заборгованість
по довгостроковим

зобов’язанням»Д-т К-т

531 «Зобов’язання
по фінансовій

оренді»Д-т К-т

10 «Основні
засоби»

Д-т К-т

(5)

685 «Розрахунки
з різними

кредиторами»Д-т К-т

952 «Інші фінансові
витрати»

Д-т К-т

684 «Розрахунки
по нарахованим

процентам»Д-т К-т

23, 91, 92
Д-т К-т

131
Д-т К-т

(3) (1)

(6)

(5а) (4)

(2)

 

Рис. 2.28. Облік операцій з фінансової оренди у орендаря 

Пояснення:  1. Відображена вартість взятих в оренду об’єктів за вартістю, узгодженою з орендодавцем. 
2. Нарахована амортизація (знос) по об’єкту, взятому в оренду. 
3. Відображена заборгованість орендодавцю в сумі мінімального орендного платежу (поточна частина зобов’язання). 
4. Відображена заборгованість винагороди орендодавцю за користування взятими у фінансову оренду основними засо-

бами (фінансові витрати). 
5 і 5а. Перерахована з поточного рахунка у банку сума орендної плати (мінімального орендного платежу) і винагороди 

орендодавцю. 
6. Відображена залишкова вартість об’єкта оренди, що має бути викуплена після завершення строку оренди (гарантова-

на ліквідаційна вартість). 

 

8
7
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641

685 «Розрахунки
з іншими

кредиторами»
31 «Рахунки

в банках»Д-т К-т Д-т К-т

(5)

91, 92Д-т К-т

(1)

63 «Розрахунки
з постачальниками
та підрядчиками»Д-т К-т

949Д-т К-т

15Д-т К-т

644Д-т К-т

15Д-т К-т

Д-т К-т

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

 

Рис. 2.29. Облік операцій з операційної оренди в орендаря 

Пояснення:  1. Нарахована орендна плата відповідно до договору оренди при викорис-
танні об’єктів оренди для виробничих потреб. 

2. Нарахована орендна плата відповідно до договору оренди при викорис-
танні об’єктів оренди в обслуговуючих виробництвах і господарствах. 

3. Нарахована орендна плата відповідно до договору оренди при викорис-
танні об’єктів оренди на роботах капітального характеру. 

4. Відображено податковий кредит з ПДВ на суму орендної плати. 
5. Перерахована орендодавцю належна сума орендної плати відповідно до 

договору. 
6. Відображені витрати по добудові, реконструкції, модернізації орендованих 
основних засобів за рахунок орендатора, здійснені підрядним способом. 
7. Відображено податковий кредит з ПДВ на вартість робіт по добудові, 

реконструкції, модернізації орендованих основних засобів. 
8. Перераховано підрядчику оплату вартість робіт по добудові, реконструк-

ції, модернізації орендованих основних засобів. 
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Облік оренди в орендодавця 

Орендодавець не веде обліку майна, переданого у фінансову 
оренду, у складі необоротних активів. 

Передача об’єкта у фінансову оренду розглядається як виник-
нення у орендодавця дебіторської заборгованості орендних пла-
тежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням 
фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого 
доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно 
залишкова вартість об’єкта фінансової оренди виключається з 
балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (со-
бівартості реалізованих необоротних активів). 

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негаран-
тованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди та тепе-
рішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною став-
кою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця. 

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протя-
гом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної став-
ки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на 
початок звітного періоду. 

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протя-
гом строку фінансової оренди переглядається, якщо негарантова-
на ліквідаційна вартість зменшується. 

Приклад визначення орендарем суми фінансового доходу та її 
розподілу між відповідними звітними періодами*. 

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову орен-
ду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: 

⎯ справедлива вартість об’єкта фінансової оренди 164456 грн; 
⎯ строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 р. 
⎯ орендна ставка відсотка становить 24 % річних; 
⎯ мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку 

(30 червня і 31 грудня); 
⎯ після завершення строку оренди право власності на устат-

кування переходить орендарю. 
Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів (дорів-

нює справедливій вартості об’єкта) розраховується за формулою: 
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* Додаток № 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». 
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Таким чином, мінімальні орендні платежі становлять 240000 грн. 
(40000  6). 

Фінансовий дохід дорівнює: 

40 000  6 – 164 456 = 240 000 – 164 456 = 75 544 грн. 

РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ 
У СКЛАДІ ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ 

Дата 

Орендні платежі 
Залишок забор-
гованості орен-
даря на кінець 

періоду 

Мінімальна сума орендних 
платежів, що одержуються 

регулярно (ануїтет) 

Фінан-
совий  
дохід * 

За устат- 
кування** 

1 2 3 4 5 

2.01.2001 — — — 164 456 

30.06.2001 40 000 19 735 20 265 144 191 

31.12.2001 40 000 17 303 22 697 131 494 

30.06.2002 40 000 14 579 25 421 96 073 

31.12.2002 40 000 11 529 28 471 67 602 

30.06.2003 40 000 8112 31 888 35 714 

31.12.2003 40 000 4286*** 35 714 0 

Разом 240 000 75 544 164 456  

 
Витрати орендодавця з укладання угоди про фінансову оренду 

(юридичні послуги, комісійні винагороди) визначають іншими 
витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце. 

Кореспонденція рахунків по обліку фінансової оренди у орен-
додавця відображена на рис. 2.30. 

 
* Визначається як добуток залишку заборгованості орендаря на попередню дату 

платежу та орендної ставки відсотка за період (24 % : 2 = 12 %). 
** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та фінансового доходу. 
*** Визначається з урахуванням залишку заборгованості орендаря (40000 – 35). 
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10 «Основні
засоби»Д-т К-т

(1)

377 «Розрахунки
з іншими

дебіторами»Д-т К-т

(2)

161 «Заборгованість
за майно, передане

в фінансову оренду»Д-т К-т

373 «Розрахунки
за нарахованими

доходами»Д-т К-т

(4)

(3)
 

Рис. 2.30. Облік операцій з фінансової оренди в орендодавця 

Пояснення:  1. Передано об’єкт основних засобів у фінансову оренду. 
2. Відображено суму мінімальних орендних платежів, що належать до оп-

лати у поточному періоді. 
3. Належить отримати суму винагороди за фінансову оренду (фінансовий 

дохід). 
4. Відображена залишкова вартість об’єкта після закінчення строку фінан-

сової оренди. 

 
Облік операційної оренди відображається на балансі орендо-

давця. 
Нарахування амортизації відображається у складі витрат орен-

додавця. 
Дохід від операційної оренди визнається іншим операційним 

доходом відповідного звітного періоду з урахуванням способу 
одержання економічних вигод, пов’язаних із використанням 
об’єкта операційної оренди. 

Витрати орендодавця з укладання угоди про операційну орен-
ду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими 
операційними витратами того звітного періоду, у якому вони ма-
ли місце. 

Облік операцій з операційної оренди відображено на рис. 2.31. 
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641 «Розрахунки за
податками»Д-т К-т

713 «Дохід від
операційної оренди

активів»Д-т К-т

377 «Розрахунки
з іншими

дебіторами»Д-т К-т

31 «Рахунки
в банках»Д-т К-т

(3) (2) (4)

131 «Знос основних
засобів»

Д-т К-т 23 «Виробництво»Д-т К-т

903 «Собівартість
реалізованих робіт

і послуг»Д-т К-т

(1) (5)

31 «Рахунки
в банках»Д-т К-т

949 «Інші витрати
операційної
діяльності»Д-т К-т

(6)

 
 

Рис. 2.31. Облік операцій з операційної оренди в орендодавця 
 

Пояснення:  1. Нарахована амортизація по зданих в операційну оренду основних засобах. 
2. Відображена заборгованість орендатора з орендної плати. 
3. Відображено податкове зобов’язання по ПДВ, нараховане на орендну плату. 
4. Зарахована на поточний рахунок орендна плата, що надійшла від орендаря. 
5. Списана орендодавцем фактична собівартість орендних послуг. 
6. Оплачені з поточного рахунку юридичні послуги, пов’язані з укладанням угоди з операційної оренди.  

 

9
2
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РОЗД
ІЛ

 

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

3.1. Нематеріальні активи, критерії їх визнання,  
класифікація і оцінка 

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має 
матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений 
від підприємства) та утримується підприємством з метою вико-
ристання протягом періоду більше одного року (або одного опе-
раційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, 
торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим 
особам. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них 
у фінансовій звітності визначає П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо 
кожного об’єкта за такими групами: 

⎯ права користування природними ресурсами (права корис-
тування надрами, іншими ресурсами природного середовища, ге-
ологічною та іншою інформацією про природне середовище); 

⎯ права користування майном (право користування земель-
ною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду 
приміщень тощо); 

⎯ права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові 
марки, фірмові назви тощо); 

⎯ права на об’єкти промислової власності (право на винахо-
ди, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тва-
рин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо); 

⎯ авторські та суміжні з ними права (право на літературні та 
музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо); 

⎯ гудвіл (перевищення вартості придбання над часткою по-
купця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих акти-
вів та зобов’язань на дату придбання); 

⎯ інші нематеріальні активи (право на провадження діяльнос-
ті, використання економічних та інших привілеїв тощо). 
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Планом рахунків для відображення в обліку нематеріальних 
активів призначений активний рахунок 12 «Нематеріальні ак-
тиви». 

За дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи» відображається 
придбання або отримання в результаті розробки нематеріальних 
активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцін-
ки таких активів, за кредитом — вибуття внаслідок продажу, без-
оплатної передачі або неможливості отримання підприємством 
надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки 
нематеріальних активів. 

Для обліку нематеріальних активів за їх групами до рахунка 12 
«Нематеріальні активи» передбачені такі субрахунки: 

121 «Права користування природними ресурсами» 
122 «Права користування майном» 
123 «Права на знаки для товарів і послуг» 
124 «Права на об’єкти промислової власності» 
125 «Авторські та суміжні з ними права» 
126 «Гудвіл» 
127 «Інші нематеріальні активи» 
Слід зазначити, що групою нематеріальних активів є сукуп-

ність однотипних за призначенням та умовами використання не-
матеріальних активів. 

Нематеріальний актив відображається у балансі, якщо: 
• існує імовірність отримання у майбутньому економічних ви-

год від його використання; 
• його вартість (оцінка) може бути достовірно визначена. 
Не визнаються активами: 
⎯ витрати на дослідження; 
⎯ організаційні витрати (витрати на реєстрацію підприємст-

ва, емісію цінних паперів тощо); 
⎯ витрати на перебазування або реорганізацію частини чи 

усього підприємства; 
⎯ витрати на підготовку та перепідготовку кадрів; 
⎯ витрати на внутрішньо генерований гудвіл; 
⎯ витрати на рекламу та просування продукції до ринку. 
Ці витрати відображаються у звіті про фінансові результати і 

визнаються витратами того звітного періоду, у якому вони мали 
місце. 

Первісна вартість нематеріальних активів обчислюється за 
собівартістю їх придбання чи створення і складається з: 

⎯ ціни (вартості) придбання; 
⎯ мита; 



 95 

⎯ непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню; 
⎯ інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням ак-

тиву та доведенням до стану, у якому він придатний для викори-
стання за призначенням. 

Справедлива вартість нематеріального активу — це сума, за 
якою актив може бути обмінений чи отриманий в операції між 
незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами. 

Якщо нематеріальний актив був безкоштовно отриманий під-
приємством, то його собівартість дорівнює справедливій ринко-
вій вартості на дату прийняття його на баланс. 

3.2. Облік надходження 
нематеріальних активів 

Нематеріальні активи надходять на підприємство в результаті 
їх придбання, створення власними силами, безоплатного отри-
мання або шляхом обміну на інші активи (рис. 3.1) 
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Рис. 3.1. Напрямки надходження нематеріальних активів 

Планом рахунків для обліку витрат на придбання або ство-
рення матеріальних і нематеріальних необоротних активів приз-
начений рахунок 15 «Капітальні інвестиції». 

За дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» відображається 
збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріаль-
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них та нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх 
зменшення внаслідок прийняття в експлуатацію придбаних або 
створених нематеріальних активів. 

Для обліку витрат на придбання (створення) нематеріальних 
необоротних активів використовується субрахунок 154 «Прид-
бання (створення) нематеріальних активів». 

Надходження нематеріальних активів може здійснюватись 
шляхом: 

— придбання; 
— розробки; 
— внесення засновниками до статутного капіталу; 
— безоплатного одержання; 
— отримання в обмін на неподібні активи. 
Бухгалтерські записи операцій з придбання (створення) нема-

теріальних активів мають вигляд: 

1) відображено придбання нематеріальних активів за сумою 
договору: 

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»; 
На суму ПДВ: 
Д-т 641 «Розрахунки за податками»; 
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»; 
На суму ПДВ на умовах авансової оплати: 
Д-т 644 «Податковий кредит»; 
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»; 

2) зарахування придбаного об’єкта до складу нематеріальних 
активів: 

Д-т 12 «Нематеріальні активи»; 
К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 

3) Відображено понесені витрати на створення нематеріально-
го активу: 

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 
К-т рахунків різних активів і зобов’язань (65, 66, 23, 20); 
Списання витрат на створення об’єктів при зарахуванні їх до 

складу нематеріальних активів: 
Д-т 12 «Нематеріальні активи»; 
К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 

4) відображені понесені витрати на модернізацію об’єкта не-
матеріальних активів: 

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 
К-т рахунків різних активів і зобов’язань (65, 66, 23, 20); 
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Списання витрат на модернізацію об’єкта нематеріальних ак-
тивів: 

Д-т 12 «Нематеріальні активи»; 
К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 
5) відображені понесені витрати на дослідження (дослідження 

можливості технічного вдосконалення виробництва). 
Д-т 941 «Витрати на дослідження і розробки»; 
К-т рахунків різних активів і зобов’язань; 
6) відображені внески засновників до статутного капіталу не-

матеріальними активами: 
а) Д-т 46 «Неоплачений капітал»; 
К-т 40 «Статутний капітал» — на суму внеску за вартістю, що 

вказана в установчих документах. 
б) Д-т 12 «Нематеріальні активи»; 
К-т 46 «Неоплачений капітал» — на суму одержаних від за-

сновників об’єктів нематеріальних активів. 
7) відображення в обліку безоплатно одержаних об’єктів не-

матеріальних активів: 
Д-т 12 «Нематеріальні активи»; 
К-т 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»; 
8) відображення в обліку операцій по надходженню немате-

ріальних активів шляхом обміну на подібні або неподібні ак-
тиви. 

Відображення в обліку обміну подібними активами здійсню-
ються записами: 

а) списання зносу переданого нематеріального активу: 
Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи»; 
б) списання залишкової вартості цього самого нематеріально-

го активу: 
Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи»; 
в) нарахування зобов’язань з ПДВ: 
Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»; 
К-т 26 «Розрахунки за податками»; 
г) отримання нематеріального активу внаслідок обміну: 
Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»; 
К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 
д) відображення ПДВ: 
Д-т 641 «Розрахунки за податками»; 
К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 
ж) залік заборгованостей за обміном (бартером): 
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Д-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 
К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»; 
з) введення нематеріального активу в експлуатацію: 
Д-т 12 «Нематеріальні активи»; 
К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». 
Як відомо, неподібними вважаються активи, які мають різну 

справедливу вартість та різне функціональне призначення, тому 
при обміні неподібними активами в обліку та звітності під час 
обміну такими активами треба відображати фінансовий результат 
від процесу обміну. 

Бухгалтерські проводки обміну неподібними активами: 
а) списання зносу переданого нематеріального активу: 
Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»; 
К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»; 
б) списання залишкової вартості цього самого активу: 
Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»; 
К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»; 
в) відображення доходу від передачі в обмін нематеріального 

активу: 
Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»; 
К-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»; 
г) нарахування зобов’язання з ПДВ: 
Д-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»; 
К-т 641 «Розрахунки за податками»; 
ґ) отримання готової продукції в обмін на нематеріальні активи: 
Д-т 26 «Готова продукція»; 
К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 
д) відображення ПДВ: 
Д-т 641 «Розрахунки за податками»; 
К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 
е) отримання грошових коштів (на суму різниці між переда-

ним та отриманим активом: 
Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 
К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»; 
є) відображення заліку взаємної заборгованості з обміну: 
Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»; 
К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»; 
ї) визначення фінансового результату: 
Д-т 793 «Результати іншої звичайної діяльності»; 
К-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»; 
Д-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»; 
К-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності». 
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3.3. Облік амортизації 
нематеріальних активів 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється на система-
тичній основні протягом строку їх корисного використання, який 
встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта акти-
вом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. 

Метод амортизації нематеріального активу обирається підп-
риємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх 
економічних вигод. 

Розрахунок амортизації здійснюється згідно з П(С)БО 7 «Ос-
новні засоби». Як правило, методом амортизації нематеріальних 
активів є метод прямолінійного списання. Ліквідаційна вартість 
нематеріальних активів в розрахунку звичайно прирівнюється до 
нуля, крім випадків: 

— коли існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо при-
дбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного викорис-
тання; 

— коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі 
інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ри-
нок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього 
об’єкта. 

Термін корисного використання визначається з урахуванням: 
⎯ очікуваного терміну використання активу підприємством; 
⎯ науково-технічного прогресу та змін на ринку товарів, ро-

біт, послуг, що виробляються з допомогою цього активу; 
⎯ морального зносу; 
⎯ юридичних та інших обмежень щодо термінів його вико-

ристання. 
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за 

місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для вико-
ристання, і припиняється, починаючи з місяця наступного за мі-
сяцем вибуття нематеріального активу. 

Особливістю нарахування амортизації на нематеріальні активи 
є те, що за чинним українським законодавством на нематеріальні 
активи, вартість яких не зменшується в процесі їх використання, 
амортизація не нараховується. До таких нематеріальних активів 
відносять: гудвіл, «ноу-хау», товарний знак тощо. 

Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» не існує жодних 
обмежень відносно амортизації нематеріальних активів. Отже, 
амортизувати можна ділову репутацію («гудвіл»), «ноу-хау», тор-
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говельну марку, торговий знак та інші нематеріальні активи про-
тягом терміну, коли вони визнаються як активи у балансі. 

Планом рахунків для узагальнення інформації про нараховану 
амортизацію нематеріальних активів, що підлягають амортизації, 
призначено рахунок 13 «Знос необоротних активів» за субрахун-
ком 133 «Знос нематеріальних активів». 

За кредитом рахунка 133 відображається сума нарахованого 
зносу нематеріальних активів, за дебетом — зменшення суми 
зносу. 

Аналітичний облік зносу ведеться відповідно за видами нема-
теріальних активів. 

Бухгалтерські записи з обліку амортизації нематеріальних ак-
тивів (для підприємств, що не використовують рахунки класу 8 
«Витрати за елементами») мають вигляд: 

Д-т 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» — в 
разі нарахування амортизації нематеріальних активів виробничо-
го призначення; 

Д-т 92 «Адміністративні витрати» — в разі нарахування амор-
тизації нематеріальних активів загальногосподарського призна-
чення; 

Д-т 93 «Витрати на збут» — в разі нарахування амортизації 
нематеріальних активів, що забезпечують збут, тощо і 

К-т 133 «Знос нематеріальних активів». 
Нарахування амортизації нематеріальних активів підприємст-

вами, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елемен-
тами» має вигляд: 

Д-т 83 «Амортизація»; 
К-т 133 «Знос нематеріальних активів»; 
з наступним списанням: 
Д-т 23 «Виробництво» чи 79 «Фінансові результати»; 
К-т 83 «Амортизація». 

3.4. Облік переоцінки нематеріальних активів 

Кожне підприємство має право здійснювати переоцінку нема-
теріальних активів за справедливою вартістю, щодо яких існує 
активний ринок. У разі переоцінки одного нематеріального акти-
ву слід переоцінити і всі інші нематеріальні активи даної групи. 
Причому, якщо підприємством проведена переоцінка нематері- 
альних активів певної групи, то в подальшому таку переоцінку 
необхідно здійснювати щорічно. 
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Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних 
активів відображається у складі додаткового капіталу записами: 

Д-т 12 «Нематеріальні активи»; 
К-т 423 «Дооцінка активів» — на суму дооцінки балансової 

вартості нематеріальних активів; 
Д-т 423 «Дооцінка активів»; 
К-т 133 «Знос нематеріальних активів» — на суму дооцінки 

зносу нематеріальних активів. 
Сума уцінки відображається у складі витрат звітного періоду 

записами: 
Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи». 
На суму різниці між балансовою та уціненою вартістю: 
Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвести-

цій»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи». 
Якщо при використанні нематеріальних активів виникають 

витрати від зменшення їхньої корисності, то вони включаються 
до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми 
зносу нематеріальних активів, записом: 

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»; 
К-т 133 «Знос нематеріальних активів». 

3.5. Облік вибуття нематеріальних активів 

Нематеріальний актив підлягає списанню з балансу в разі його 
вибуття або неможливості отримання підприємством у подаль-
шому економічних вигод від його використання. 

У разі вибуття нематеріального активу: 
— його балансова вартість виключається з активу балансу; 
— фінансовий результат визначається як різниця між сумою 

чистих надходжень від продажу (чи іншого вибуття) нематеріаль-
ного активу, та його балансовою вартістю і відображається у звіті 
про фінансові результати. 

Вибуття нематеріальних активів на підприємстві може вини-
кати внаслідок їх: 

— реалізації; 
— ліквідації; 
— безоплатної передачі; 
— внеску до статутного капіталу інших підприємств; 
— обміну на інші активи (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Причини та шляхи вибуття нематеріальних активів 

Облік операцій з реалізації об’єктів нематеріальних активів 
відображається записами: 

1) на суму доходу (виручки) від реалізації нематеріальних ак-
тивів: 

Д-т 37 «Розрахунки з різними дебіторами»; 
К-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»; 
1а) на суму ПДВ: 
Дт 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»; 
К-т 641 «Розрахунки за податками»; 
2) на суму нарахованого зносу за час використання об’єкта 

нематеріальних активів: 
Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи»; 
3) списання залишкової вартості реалізованого об’єкта нема-

теріальних активів: 
Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи». 
Облік операцій з ліквідації об’єктів нематеріальних активів 

відображається записами: 
1) на суму зносу, нараховану за час використання об’єкта не-

матеріальних активів: 
Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи»; 
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2) на суму залишкової вартості ліквідованого об’єкта немате-
ріальних активів: 

Д-т 976 «Списання необоротних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи». 
Облік безоплатної передачі об’єктів нематеріальних активів 

відображається записами: 
1) на суму списаного зносу, нарахованого за час використання 

переданого об’єкта: 
Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи»; 
2) на суму залишкової вартості списаного об’єкта: 
Д-т 976 «Списання необоротних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи»; 
3) на сумму ПДВ від залишкової вартості переданого об’єкта: 
Д-т 976 «Списання необоротних активів»; 
К-т 641 «Розрахунки за податками». 
При передачі об’єктів нематеріальних активів як внеску до 

статутного капіталу іншого підприємства складаються наступні 
бухгалтерські записи: 

1) на суму списаного зносу, нарахованого за час використання 
переданого об’єкта нематеріальних активів: 

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи»; 
2) на суму залишкової вартості переданого об’єкта нематері- 

альних активів: 
Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»; 
К-т 12 «Нематеріальні активи»; 
3) на суму різниці між залишковою вартістю переданого 

об’єкта нематеріальних активів і справедливою вартістю інвести-
цій (в обмін на нематеріальні активи були отримані акції іншого 
підприємства): 

Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»; 
К-т 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». 
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

4.1. Фінансові інвестиції та основні принципи  
їх оцінки й обліку 

Для ефективного використання тимчасово вільних активів під-
приємства та організації здійснюють фінансові інвестиції. 

Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансо-
вих інвестицій визначаються П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 квіт-
ня 2000 р. № 91, П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 лип-
ня 1999 р. № 176 та П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», за-
твердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 
1999 р. № 163. 

Фінансові інвестиції визначаються як активи, які утримують-
ся підприємством з метою: 

• одержання доходів у вигляді дивідендів або відсотків від їх 
володіння; 

• набуття вигідних відносин з іншими підприємствами або конт-
ролю над їх діяльністю; 

• майбутні вигоди від зростання вартості здійснених інвести-
цій. Загальна класифікація інвестицій наведена на рис. 4.1. 

Залежно від мети здійснення фінансових інвестицій підприєм-
ство може отримувати дохід, набувати контроль над об’єктом ін-
вестування та мати інші вигоди. Дохід від інвестицій — це отри-
мання процентів або дивідендів. Вплив здійснюється з метою 
отримання і нематеріальних вигід — доступ до технології або гуд-
вілу, якими володіє підприємство-об’єкт інвестування, вплив на 
його фінансову, комерційну та господарську діяльність. Воно 
може також володіти стратегічними запасами сировини, необхід-
ної інвестору, або знаходитися в інвестиційно привабливому еко-
номічному середовищі та т. ін. Інвестиції можуть здійснюватися 
також і з метою отримання майбутніх вигід, як, наприклад, зрос-
тання вартості акцій. 
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Рис. 4.1. Класифікація фінансових інвестицій 

Залежно від терміну, протягом якого підприємство очікує во-
лодіти фінансовими інвестиціями, вони поділяються на поточні 
та довгострокові. 

Поточними є інвестиції, які підприємство має намір та можли-
вість утримувати протягом дванадцяти місяців з дати придбання або 
протягом операційного циклу, якщо він більше зазначеного терміну. 
Довгостроковими є фінансові інвестиції, які утримуються протягом 
терміну, який перевищує 12 місяців або операційний цикл. 

Залежно від виду відносин між інвестором та об’єктом інвес-
тування вони поділяються на: 

➢ інвестиції, що засвідчують відносини позики; 
➢ інвестиції, які засвідчують право власності на частку в 

майні підприємства. 
Інвестиції, які засвідчують відносини позики, придбаваються 

підприємством із метою отримання процентів від надання в тим-
часове користування вільних активів. Документами, які засвід-
чують факт здійснення таких інвестицій, є облігації, казначейські 
зобов’язання, ощадні сертифікати. 

Інвестиції, які засвідчують право власності на частку в майні 
іншого підприємства, здійснюються як з метою отримання дохо-
ду від володіння часткою майна іншого підприємства у вигляді 
дивідендів, так і для набуття контролю або вигідних відносин з 
інвестиційно привабливим підприємством. Документами для під-
твердження факту володіння часткою майна є акції, приватиза-
ційні папери. 



 106 

Під час придбання всі інвестиції оцінюються за собівартістю, 
яка залежно від способу набуття інвестицій визначається по-
різному (рис. 4.2). 

 

Собівартість інвестицій придбаних
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Рис. 4.2. Складові собівартості фінансових інвестицій 

Наведемо приклади визначення собівартості фінансових інве-
стицій. Так, у разі придбання інвестицій за грошові кошти собі-
вартість складається з ціни придбання, комісійних винагород по-
середникам, мита, податків, зборів та обов’язкових платежів, інших 
витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. 

Приклад: 
Підприємство придбало 03.03.2001 року ощадні сертифікати 

банку на пред’явника на суму 1400 грн, сплачена комісійна вина-
города за послуги, пов’язані з придбанням, — 100 грн. Собівар-
тість такої фінансової інвестиції становитиме 1500 грн (1400 + 100). 

Справедливою вартістю (собівартістю) інвестицій, здійснених 
в обмін на цінні папери власної емісії, є поточна вартість таких 
цінних паперів на фондовому ринку, а за її відсутності — експерт-
на оцінка. 

Приклад: 
Підприємство придбало облігації іншого підприємства на су-

му 5500 грн в обмін на 50 акцій власної емісії. Номінальна вар-
тість акцій становить 120 грн за акцію, а на останніх торгах на 
фондовій біржі їхня вартість становить 130 грн за акцію. 

Собівартість фінансової інвестиції становить 6500 грн (50 ак-
цій × 130 грн). 
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Справедливою вартістю (собівартістю) інвестицій, здійснених 
в обмін на інші активи, виступає: 

— на час отримання запасів — ціна реалізації таких запасів 
або сучасна собівартість придбання; 

— у разі отримання основних засобів — ринкова або віднов-
лювальна (сучасна собівартість придбання) їх вартість; 

— у разі отримання нематеріальних активів — поточна рин-
кова вартість, а за відсутності такої — оціночна вартість. 

Приклад: 
В обмін на 30 акцій іншого підприємства і номінальною вартіс-

тю було передано обладнання, первісна вартість якого становить 
6000 грн, сума зносу, нарахованого за час експлуатації, — 
1500 грн. Вартість такого обладнання в сучасних умовах стано-
вить 4000 грн. 

Собівартість фінансової інвестиції становить 4000 грн. 

Для обліку операцій з фінансовими інвестиціями Планом ра-
хунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос-
подарських операцій підприємств і організацій, затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. 
№ 291, передбачені такі рахунки: 

— 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»; 
— 35 «Поточні фінансові інвестиції». 
Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений 

для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових 
інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, обліга-
ції державних та місцевих позик, статутний капітал інших підп-
риємств, створених на території країни та за кордоном, і має такі 
субрахунки: 

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі 
в капіталі»; 

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»; 
143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».  
Для обліку поточних фінансових інвестицій призначений ра-

хунок 35 «Поточні фінансові інвестиції», який має субрахунки: 
351 «Еквіваленти грошових коштів»; 
352 «Інші поточні фінансові інвестиції». 
Придбані фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю за 

дебетом рахунків 35 «Поточні фінансові інвестиції» або 14 «Дов-
гострокові фінансові інвестиції». З кредиту ж цих рахунків собівар-
тість інвестицій списується у разі їх реалізації або погашення. 
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Однією з основних ознак, яка зумовлює відмінності в обліку фі-
нансових інвестицій є вид відносин, які складаються між інвестором 
та об’єктом інвестування, — відносини позики або власності. 

4.2. Облік інвестицій, які засвідчують 
відносини позики 

Інвестиції, які засвідчують відносини позики, набуваються та-
кож з різною метою, що обумовлює відмінності в способах їхньої 
оцінки (рис. 4.3). 

 

Мета придбання

утримання
до їхнього погашення

перепродаж

Способи оцінки

амортизована
собівартість

справедлива вартість або
собівартість з урахуванням

зменшення їхньої корисності
 

Рис. 4.3. Способи оцінки фінансових інвестицій, 
які засвідчують відносини позики 

Облік інвестицій, які утримуються 
до їхнього погашення 

Придбання інвестицій, які будуть утримуватися до їх пога-
шення, свідчать про те, що інвестор не має ані наміру, ані мож-
ливості продавати їх до закінчення встановленого терміну їхньої 
дії. Такі інвестиції здійснюються, як правило, шляхом придбання 
цінних паперів — облігацій, казначейських зобов’язань та ощад-
них сертифікатів банку. 

Після закінчення терміну обігу інвестору буде повернута но-
мінальна вартість придбаного цінного папера. Але проценти або 
дохід виплачується в обумовлений в документі термін. 

Підприємство може придбавати фінансові інвестиції за собі-
вартістю, яка нижче їхньої номінальної вартості, з дисконтом, 
або вище — з премією. Така різниця амортизується протягом пе-
ріоду з дати придбання інвестиції до дати її погашення за мето-
дом ефективної ставки відсотка, відповідно до складеного графі-
ка амортизації премії або дисконту. 
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Наприкінці кожного звітного періоду на суму амортизації 
премії зменшується балансова вартість фінансової інвестиції та 
відображається за дебетом рахунка 975 «Уцінка необоротних ак-
тивів і фінансових інвестицій». Сума амортизації дисконту збіль-
шує балансову вартість інвестиції та записується за кредитом ра-
хунка 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». 

У результаті вартість інвестиції на дату погашення відповідає 
її номінальній вартості. А в балансі інвестиції відображаються за 
амортизованою собівартістю — тобто собівартістю, яка зменше-
на (збільшена) на суму накопиченої амортизації премії (дисконту). 

Ефективна ставка відсотка (ЕСВ) визначається за наступною 
формулою: 

2:)інвестиційвартістьНомінальнаінвестиційсть(Собіварті

преміїсумаРічнаабо

дисконтусумаРічна
процентарічногоСума

ЕСВ
+

−
+

=  

Проценти визнаються доходами у тому звітному періоді, до 
якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку ко-
ристування активами. 

Приклад: 
Підприємство придбало 2 січня 2000 р. облігації іншого підп-

риємства, які підлягають погашенню через 4 роки зі сплатою 
10 % кожен рік, за 2000 грн. Номінальна вартість облігації — 
1800 грн. 

Оскільки облігація придбана за ціною вищою, ніж номінальна, 
то вважається, що вона придбана з премією, яка повинна аморти-
зуватися протягом 4 років. 

Оцінка інвестиції: 
собівартість — 2000 грн; 
річна сума премії — 50 грн ((2000 – 1800) : 4); 
сума річного процента — 180 грн (1800 × 10 %); 
ефективна ставка процента — 4 % 

%842,6
2:)18002000(

50180
ECП =

+

−
= . 

Підприємство здійснює розрахунок амортизації премії за облі-
гацією (розрахунки виконані з заокругленням). 

Сума процента за ефективною ставкою визначається шляхом 
множення амортизованої собівартості на попередню дату на ефек-
тивну ставку процента. 
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Таблиця 

ГРАФІК АМОРТИЗАЦІЇ ПРЕМІЇ ЗА ПРИДБАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ 

Дата 
Номінальна 
сума про- 
цента, грн 

Сума процента 
за ефективною 

ставкою 

Сума 
амортизації 

премії 

Амортизована 
собівартість 
інвестиції 

01.01.2000    2000 

31.12.2000 180 140 = (2000*6.84%) 40 = (180 – 140) 1960 = (2000 – 40) 

31.12.2001 180 130 = (1960*6.84%) 50 = (180 – 130) 1910 = (1960 – 50) 

31.12.2002 180 130 = (1910*6.84%) 50 = (180 – 130) 1860 = (1910 – 50) 

31.12.2003 180 120 = (1860*6.84%) 60 = (180 – 120) 1800 = (1860 – 60) 

 
Сума амортизації премії визначається як різниця між номіналь-

ною сумою процента та сумою процента за ефективною ставкою. 
Амортизована собівартість інвестиції визначається шляхом 

віднімання від амортизованої її собівартості суми амортизації 
премії. 

У бухгалтерському обліку придбання облігацій та амортизація 
премії будуть відображені: 

02.01.2000  Перераховано кошти в оплату заборгова-
ності за придбані облігації іншого підп-
риємства 

 

 Д-т 371 «Розрахунки за виданими аван-
сами»  

2000 

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній 
валюті»  

2000 

02.01.2000  Оприбутковані отримані довгострокові 
облігації 

 

 Д-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»  2000 
 К-т 371 «Розрахунки за виданими аван-

сами»  
2000 

31.12.2000  Нараховані проценти за облігаціями за 
перший рік 

 

 Д-т 373 «Розрахунки за нарахованими до-
ходами»  

180 

 К-т 732 «Проценти одержані»  180 
31.12.2000 Переоцінена балансова вартість фінансо-

вої інвестиції 
 

 Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і 
фінансових інвестицій»  

40 

 К-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»  40 
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Бухгалтерські записи з нарахування процентів та переоцінки 
балансової вартості фінансових інвестицій здійснюються кожен 
звітний період, виходячи із розрахованого графіка амортизації 
премії. 

03.01.2001  Зараховані на поточний рахунок проценти 
за облігаціями 

 

 Д-т 732 «Відсотки одержані»  180 
 К-т 311 «Поточні рахунки в національній 

валюті»  
180 

31.03.2004  Повернуті облігації емітенту для їх пога-
шення 

 

 Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебітора-
ми»  

1800 

 К-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторо-
нам»  

1800 

01.04.2004  Надійшли кошти від погашення облігацій  
 Д-т 311 «Поточні рахунки в національній 

валюті»  
1800 

 К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 1800 

Облік інвестицій, які утримуються 
для перепродажу 

Інвестиції, які утримуються для перепродажу, повинні бути 
переоцінені на дату балансу за кожною інвестицією окремо, ви-
ходячи з їхньої справедливої вартості. 

У разі зростання справедливої вартості інвестиції на звітну да-
ту — дооцінка відображається за кредитом рахунка 746 «Інші до-
ходи від звичайної діяльності». Результат зниження справедливої 
вартості інвестиції — уцінка — відноситься в дебет рахунка 975 
«Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій». 

Приклад: 
Підприємство станом на 17 січня 2000 р. має такі фінансові 

інвестиції (облігації інших підприємств): інвестиції в підприємс-
тво А — 1000 грн, інвестиції в підприємство Б — 1050 грн, інвес-
тиції в підприємство В — 950 грн. А їхня ринкова вартість на звіт-
ну дату становить: облігації підприємства А — 1100 грн, 
облігації підприємства Б — 1040 грн, облігації підприємства В — 
960 грн. 
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У бухгалтерському обліку переоцінка інвестицій на звітну да-
ту буде відображена: 

31.12.2000  Переоцінка вартості інвестицій в підпри-
ємство А 

 

 Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвести-
ції»  

100 

 або  
 Д-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»  
 К-т 746 «Інші доходи від звичайної ді- 

яльності»  
100 

31.12.2000  Переоцінка вартості інвестицій в підпри-
ємство Б 

 

 Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і 
фінансових інвестицій» 

50 

 К-т 14 «Довгострокові фінансові інвести-
ції»  

50 

 або:  
 К-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»   
31.12.2000  Переоцінка вартості інвестицій в підпри-

ємство В 
 

 Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвести-
ції»  

10 

 або  
 Д-т 35 «Поточні фінансові інвестиції»  
 К-т 746 «Інші доходи від звичайної ді- 

яльності»  
10 

 
На дату реалізації таких фінансових інвестицій, їх собівартість 

та будь-які витрати, пов’язані з реалізацією, списуються в дебет 
рахунка 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій». 
Виручка від реалізації відображається за кредитом рахунка 741 
«Дохід від реалізації фінансових інвестицій». Наприкінці звітно-
го періоду собівартість фінансових інвестицій та дохід від їх реа-
лізації списуються на рахунок 793 «Результат іншої звичайної ді-
яльності», на якому і визначається фінансовий результат від 
інвестиційної діяльності підприємства. 

Приклад: 
Підприємство 14.03.2001 року придбало ощадний сертифікат 

банку на пред’явника на суму 1400 грн з метою його подальшого 
продажу при зростанні ринкової вартості. За результатами торгів 
на фондовій біржі 18.06.2001 року вартість ощадного сертифіката 
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банку зросла і становить 1900 грн. Підприємство продає зазначе-
ний сертифікат. Сплачена комісійна винагорода 70 грн брокерсь-
кій конторі за здійснену реалізацію. 

У бухгалтерському обліку реалізація ощадного сертифіката 
буде відображена: 

14.03.2000  При придбанні ощадних сертифікатів 
здійснено депонування коштів банком  

 

 Д-т 351 «Еквіваленти грошових коштів»  1400 
 К-т 311 «Поточні рахунки в національній 

валюті»  
1400 

18.06.2001  При реалізації сертифікатів списується 
їхня собівартості 

 

 Д-т 975 «Собівартість реалізованих фі-
нансових інвестицій»  

1400 

 Д-т 351 «Еквіваленти грошових коштів»  1400 
18.06.2001  Сплачена комісійна винагорода брокерсь-

кій конторі 
 

 Д-т 975 «Собівартість реалізованих фі-
нансових інвестицій»  

70 

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній 
валюті»  

70 

18.06.2001  Отримана виручка за реалізований серти-
фікат 

 

 Д-т 311 «Поточні рахунки в національній 
валюті»  

1900 

 К-т 741 «Дохід від реалізації фінансових 
інвестицій»  

1900 

31.12.2001  Наприкінці звітного періоду списується 
собівартість реалізованих акцій в порядку 
закриття рахунків 9 класу 

 

 Д-т 793 «Результат іншої звичайної ді- 
яльності»  

1470 

 К-т 975 «Собівартість реалізованих фі-
нансових інвестицій» 

1470 

31.12.2001  Наприкінці звітного періоду списується 
дохід від реалізації акцій в порядку за-
криття рахунків 7 класу 

 

 Д-т 741 «Дохід від реалізації фінансових 
інвестицій»  

1900 

 К-т 793 «Результат іншої звичайної діяль-
ності» 

1900 
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31.12.2001  Визначено та списано фінансовий резуль-
тат від інвестиційної діяльності підпри-
ємства (1900 грн – 1400 – 70) 

 

 Д-т 793 «Результат іншої звичайної діяль-
ності»  

430 

 К-т 441 «Прибуток нерозподілений»  430 

4.3. Облік інвестицій, які засвідчують 
право власності на частку 

в майні підприємств 

Інвестиції, які засвідчують право власності, набуваються з ме-
тою безпосереднього одержання доходу у вигляді дивідендів або 
для створення бажаних відносин з об’єктом інвестування, і тому 
в обліку та звітності також оцінюються по-різному (рис. 4.4). 

 

Мета придбання

перепродаж

отримання доходу в майбутньому (після 12 місяців
з дати придбання)

Способи оцінки

справедлива
вартість

справедлива
вартість

отримання доходу від спільної діяльності або
здійснення суттєвого впливу на об’єкт інвестування

контроль інвестора над об’єктом інвестування

метод участі
в капіталі

консолідація
показників звітності

 

Рис. 4.4. Способи оцінки фінансових інвестицій,  
які засвідчують право власності 

Облік інвестицій, які утримуються 
для перепродажу або отримання доходу в майбутньому 

Фінансові інвестиції можуть придбаватися для перепродажу 
або для отримання доходу в майбутньому (якщо діяльність 
об’єкта інвестування прогнозується зі збитками протягом періо-
ду, що перевищує 12 місяців). Їх облік ведеться аналогічно облі-
ку інвестицій, які засвідчують відносини позики та утримуються 
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для продажу. Тобто, кожна фінансова інвестиція повинна бути 
переоцінена за справедливою (ринковою або експертною) вартіс-
тю на дату балансу. При реалізації собівартість інвестицій та 
будь-які інші витрати, пов’язані з реалізацією, списуються в де-
бет рахунка 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвести-
цій», а виручка — в кредит рахунка 741 «Дохід від реалізації фі-
нансових інвестицій». 

Облік інвестицій, які утримуються з метою 
отримання спільного доходу або здійснення 

суттєвого впливу над об’єктом інвестування 

Інвестор може здійснювати інвестиції також і з метою отри-
мання спільного результату (вести спільну діяльність) або харак-
тер здійсненої інвестиції свідчить про те, що об’єкт інвестування 
перебуває під суттєвим впливом інвестора. 

Підприємства, на яке інвестор може здійснювати значний вплив 
або контролювати його діяльність, називають асоційованим, до-
чірнім, спільним підприємством. Відносини між ними обумов-
люють можливість однієї сторони (інвестора) контролювати або 
здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оператив-
них рішень іншої (об’єкта інвестування) і вони, таким чином, 
стають пов’язаними сторонами. 

Свідченням наявності суттєвого впливу є: представництво в 
раді директорів або аналогічного керівного органу, участь у 
прийнятті рішень, взаємообмін персоналом та забезпечення підп-
риємства необхідною технічною інформацією. 

Такі фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в 
капіталі, сутність якого полягає в тому, що балансова вартість 
інвестицій збільшується (зменшується) на суму відповідного 
збільшення (зменшення) частки інвестора у власному капіталі 
об’єкта інвестування. Цей метод припиняють застосовувати з 
останнього дня місяця, в якому об’єкт інвестування перестає 
відповідати критеріям асоційованого, дочірнього або спільного 
підприємства. 

Первинна вартість придбаної фінансової інвестиції оціню-
ється за собівартістю і відображається на рахунку 141 «Інвес-
тиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіта-
лі». Проте в подальшому, балансова вартість інвестицій 
повинна бути: 

— зменшена на суму одержаних дивідендів пропорційно своєї 
частки; 
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— збільшена або зменшена на суму прибутку (або зменшена 
на суму збитку) одержаного об’єктом інвестування пропорційно 
своєї частки; 

— збільшена або зменшена на суму будь-яких інших змін 
у власному капіталі об’єкта інвестування пропорційно своєї 
частки. 

Отримані від асоційованого, дочірнього або спільного підпри-
ємства дивіденди обліковуються за дебетом рахунка 373 «Розра-
хунки за нарахованими доходами» і кредитом 141 «Інвестиції 
пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі». 

Якщо за результатами діяльності асоційованого, дочірнього 
або спільного підприємства отримано прибутки, то частка інвес-
тора у прибутках такого підприємства відображається за креди-
том рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі», а якщо збитки — то 
за дебетом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі». 

Будь-яке збільшення власного капіталу асоційованого, дочір-
нього або спільного підприємства відповідно до частки інвестора 
відображається також за кредитом рахунка зменшення 72 «Дохід 
від участі в капіталі», а зменшення — за дебетом рахунка 96 
«Втрати від участі в капіталі». 

Застосування цього методу обумовлене тим, що об’єкт інвес-
тування перебуває у відносинах, які зумовлюють його безпосеред-
ню залежність від інвестора у розмірі, пропорційному частці в 
статутному капіталі. 

Приклад: 
Підприємство володіє 30 % акцій іншого підприємства, тоб-

то виступає пов’язаною стороною, що означає здійснення кон-
тролю над його діяльністю. Первісна вартість придбаних акцій 
становила 200 000 грн. Протягом року об’єктом інвестування 
отримано прибуток у розмірі 80 000 грн, проведена уцінка ос-
новних засобів в сумі 10 000 грн і виплачено дивіденди на су-
му 60 000 грн. 

Балансова вартість інвестиції на кінець звітного періоду повин-
на бути скорегована на суму: 

⎯ частки інвестора в чистому прибутку об’єкта інвестування — 
24 000 грн (80 000  30 %); 

⎯ частки інвестора у зменшенні іншого додаткового капіталу 
(від уцінки основних засобів) об’єкта інвестування — 3000 грн  
(10 000  30 %); 

⎯ частки інвестора у дивідендах — 18 000 грн (60 000  30 %)  
і становитиме: 
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Балансова вартість ін-
вестиції на  початок 
періоду 

200 000   

Частка інвестора в чис-
тому прибутку 

+ 24 000   

  Частка інвестора в 
іншому капіталі 

3000 

  Частка інвестора у 
дивідендах 

18 000 

Балансова вартість ін-
вестиції на кінець пе-
ріоду 

203 000   

 
У бухгалтерському обліку операції з врегулювання суми інве-

стиції, яка обліковується за методом участі в капіталі, будуть ві-
дображені: 

Збільшення вартості інвестиції на частку в чистому прибутку: 

Д-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом 
обліку участі в капіталі» 

24 000 

К-т 72 «Дохід від участі в капіталі» 24 000 

Зменшення вартості інвестиції на частку в зменшенні іншого 
додаткового капіталу: 

Д-т 96 «Втрати від участі в капіталі» 1000 

К-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом 
обліку участі в капіталі» 

1000 

Зменшення вартості інвестиції на частку отриманих дивідендів: 

Д-т 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 18 000 

К-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом 
обліку участі в капіталі» 

18 000 

Облік інвестицій з метою контролю інвестора  
над об’єктом інвестування 

Контроль інвестора над об’єктом інвестування може здійсню-
ватись трьома шляхами: 

1) інвестор купує всі активи підприємства, тобто стає його 
власником; 

2) інвестор об’єднує активи та зобов’язання свого підприємст-
ва і об’єкта інвестування шляхом створення нової юридичної 
особи; 
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3) інвестор купує частку активів об’єкта інвестування, яка до-
зволяє йому здійснювати вирішальний вплив на його фінансову, 
господарську та комерційну політику. 

Таке інвестування відображається шляхом консолідації показ-
ників звітності — впорядкованого додавання показників відповід-
них статей звітності інвестора та об’єкта інвестування. 

У фінансовій звітності підприємства-інвестора: 
1) включаються в баланс всі активи і зобов’язання та позитив-

ний (негативний) гудвіл, який виникає при інвестуванні; 
2) включаються до звіту про фінансові результати доходи та 

витрати придбаного підприємства. 
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РОЗД
ІЛ

 

ОБЛІК ЗАПАСІВ 

5.1. Запаси, критерії їх визнання,  
оцінка в балансі, класифікація 

Запаси — активи підприємства, які: 
• утримуються для подальшого продажу за умов звичайної ді-

яльності; 
• перебувають у процесі виробництва з метою подальшого 

продажу продукту виробництва; 
• утримуються для споживання під час виробництва продук-

ції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підп-
риємством. 

Запаси визнаються активами, якщо існує імовірність того, що 
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’я-
зані з їхнім використанням, та їхня вартість може бути достовір-
но визначена. 

У балансі запаси оцінюються за первісною вартістю або за чис-
тою вартістю реалізації. 

Порядок визначення балансової вартості залежить від шляху 
надходження запасів на підприємство. 

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, складається з 
витрат підприємства, пов’язаних із придбанням. До них включа-
ються: 

➢ суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику 
(продавцю), за вирахуванням непрямих податків; 

➢ суми ввізного мита; 
➢ суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які 

не відшкодовуються підприємству; 
➢ транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю за-

пасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні ро-
боти і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця 
їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків тра-
нспортування запасів); 
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➢ інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням 
запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для 
використання у запланованих цілях (прямі матеріальні витра-
ти, прямі витрати на оплату праці, інші витрати підприємства 
на доопрацювання і підвищення якісно технічних характерис-
тик запасів). 

Первісна вартість запасів, внесених до статутного капіталу, 
визначається як справедлива вартість, погоджена засновниками 
підприємства, під час реєстрації підприємства і відображена в йо-
го установчих документах. 

Первісна вартість запасів, одержаних безоплатно, являє 
собою справедливу вартість, яка складалася на момент надход-
ження. 

Первісна вартість запасів, придбаних у результаті обміну 
на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих за-
пасів. 

При цьому, якщо балансова вартість переданих запасів пере-
вищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю є їхня 
справедлива вартість, а різниця включається до витрат звітного 
періоду. 

Первісна вартість запасів, що придбані в обмін на неподібні 
запаси, дорівнює справедливій вартості переданих запасів, збіль-
шених (зменшених) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, 
що була передана (отримана) в процесі обміну. 

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними си-
лами підприємства, визнається собівартість їх виробництва. 

Не всі витрати підприємства, пов’язані з надходженням запа-
сів, включаються у первісну вартість. 

Так, не включаються до первісної вартості: 

• понаднормовані втрати і нестачі запасів, що виникли під час 
транспортування запасів; 

• проценти за користування позиками, одержаними для прид-
бання запасів; 

• витрати на збут; 

• загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосеред-
ньо не пов’язані з придбанням і доставкою запасів. 

Ці витрати відносяться до витрат діяльності того звітного пе-
ріоду, в якому вони були здійснені. 

Якщо первісна вартість запасів суттєво змінилася на дату 
складання балансу або запаси зіпсовані, застарілі, або іншим чи-
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ном втратили первісно очікувану економічну вигоду, то як балан-
сова вартість використовується чиста вартість реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації 
запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних 
витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. 

Різниця між первісною вартістю запасів і чистою вартістю 
реалізації та вартість повністю втрачених запасів списуються 
на витрати звітного періоду із відображенням у позабалансо-
вому обліку. Після встановлення осіб, які мають право відш-
кодовувати втрати, належна до відшкодування сума зарахо-
вується до складу дебіторської заборгованості й доходу 
звітного періоду. 

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були уцінені, 
надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реа-
лізації, але не більше суми попереднього зменшення сторнуєть-
ся запис про попереднє зменшення вартості запасів. 

Для ведення бухгалтерського обліку запаси класифікують на 
такі групи: 

сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі ви-
роби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробницт-
ва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування 
виробництва й адміністративних потреб; 

незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і 
складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологіч-
них процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що 
виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на 
виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємст-
вом ще не визнано доходу; 

готова продукція, що виготовлена на підприємстві, призначе-
на для продажу і відповідає технічним та якісним характеристи-
кам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим 
актом; 

товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отри-
мані) та утримуються підприємством з метою подальшого про-
дажу; 

молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сільського 
і лісового господарства. 

Відповідно до наведеної класифікації у плані рахунків бух-
галтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господар-
ських операцій підприємств і організацій передбачені для об-
ліку наявності і руху запасів рахунки класу 2, що відображено 
на рис. 5.1. 
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20. Виробничі запаси:

201 «Сировина і матеріали»
202 «Покупні напівфабрикати та комплектуючі»
203 «Паливо»
204 «Тара і тарні матеріали»
205 «Будівельні матеріали»
206 «Матеріали, передані у переробку»
207 «Запасні частини»
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»

211 «Молодняк тварин на відгодівлі»
212 «Тварини на відгодівлі»
213 «Птиця»
214 «Звірі»
215 «Кролі»
216 «Сім’ї бджіл»
217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада»
218 «Худоба, прийнята від населення для реалізації»

281 «Товари на складі»
282 «Товари в торгівлі»
283 «Товари на комісії»
284 «Тара під товарами»
285 «Торгова націнка»

21. Тварини на вирощуванні
та відгодівлі:

22. Малоцінні та швидкозношувані предмети

23. Виробництво

24. Брак у виробництві

25. Напівфабрикати

26. Готова продукція

27. Сільськогосподарська продукція

28. Товари

 
Рис. 5.1. Рахунки класу 2 «Запаси» 
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5.2. Облік надходження виробничих запасів 

Запаси надходять на підприємство в результаті їх придбання у 
постачальників відповідно до укладених договорів із ними, внес-
ку засновників підприємства до статутного капіталу, обміну на 
неподібні активи, безоплатної передачі, оприбуткування раніше 
не врахованих запасів на балансі. 

Запаси, що надходять від постачальників, супроводжуються 
такими документами: накладна на відпуск товарно-матеріальних 
цінностей, податкова накладна, рахунок-фактура тощо. 

Матеріально відповідальна особа (завідувач складу, комір-
ник), приймаючи запаси на складі, здійснює перевірку відповід-
ності даних документів постачальника фактичній наявності цін-
ностей. У разі повної відповідності здійснюється оприбуткування 
запасів на складі, тобто прийняття їх для зберігання. Це підтвер-
джується складанням прибуткового ордера (форма № М-4). 

Основні реквізити прибуткового ордера: номенклатурний но-
мер, назва, сорт, розмір, одиниця виміру, кількість за даними до-
кументів і прийнята на склад, ціна, сума, підписи того, хто здав 
цінності (експедитор, представник постачальника тощо), і того, 
хто прийняв (завідувач складу, комірник). 

У разі невідповідності фактичної наявності цінностей даним 
документів постачальника при прийманні вантажу від залізниці 
(або пристані) складається комерційний акт, а при оприбуткуван-
ні на складі — акт приймання (форма № М-7). Ці документи є пі-
дставою для пред’явлення претензії постачальнику або транспор-
тній організації. 

Оприбуткування запасів, що надійшли від постачальників без 
супроводжувальних документів, здійснюється на підставі акта. 
Такі поставки називаються невідфактурованими. 

Надходження запасів від власного виробництва оформляється 
накладною, яка виписується в двох примірниках. Один викорис-
товується як прибутковий документ складу, другий — як розход-
ний документ цеху, що здав невикористані матеріали, відходи 
виробництва, напівфабрикати, готову продукцію. 

На підставі документів про оприбуткування здійснюються за-
писи в картках складського обліку (форма М-12), які є регістром 
аналітичного обліку запасів на складі. Ці картки виписуються в 
бухгалтерії підприємства і передаються на склад. Записи по кож-
ній операції руху (надходження і вибуття зі складу) здійснюють-
ся комірником або завідувачем складу. 
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Основні реквізити картки складського обліку: назва матеріалу, 
коротка технічна характеристика, номенклатурний номер, норма 
запасу, дата запису, № документа, на підставі якого здійснено 
оприбуткування або видача матеріалу, від кого одержано або ко-
му видано, надходження, видаток, залишок після кожної операції. 

Після оприбуткування запасів на складі документи постачаль-
ників разом з прибутковими ордерами передаються до бухгалте-
рії для записів у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Для обліку виробничих запасів передбачено одноіменний ра-
хунок 20. Цей рахунок призначений для узагальнення інформації 
про наявність і рух запасів сировини і матеріалів (в тому числі 
сировини і матеріалів, які знаходяться в дорозі і в переробці) 
(рис. 5.2). 

 
Дебет Рахунок 20 «Виробничі запаси» Кредит 

• надходження запасів • витрачання на виробництво 
• дооцінка запасів • відпуск на сторону 

Рис. 5.2. Зміст господарських операцій, 
що відображається за рахунком 20 «Виробничі запаси» 

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів пе-
редбачено одноіменний рахунок 22. 

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 
призначений для узагальнення інформації про наявність та рух 
малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підп-
риємству (рис. 5.3). 

До малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) на-
лежать предмети терміном служби менше одного року незалежно 
від їх вартості; предмети які за своєю вартістю не належать до 
основних засобів незалежно від термінів служби. 

 
Дебет Рахунок 22 «МШП» Кредит 

• придбання МШП • передача МШП в експлуатацію, строк 
використання яких більше року 

• повернення на склад МШП з екс-
плуатації, строк використання яких 
більше року 

• відпуск, списання на матеріальні ви-
трати, загальновиробничі, адміністра-
тивні витрати 

 • списання нестач і втрат від псування 
цінностей 

Рис. 5.3. Зміст господарських операцій, 
що відображаються за рахунком 22 «МШП» 
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Схема кореспонденції рахунків за надходженням виробничих 
запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів відображе-
на на рис. 5.4. 

 

63 «Розрахунки з постачальниками
і підрядчиками»Д-т К-т

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидко-

зношувані предмети»
Д-т К-т

Д-т К-т

40 «Статутний капітал»
41 «Неоплачений капітал»Д-т К-т

742 «Дохід від реалізації
необоротних активів»Д-т К-т

719 «Інші доходи від
операційної діяльності»Д-т К-т

644

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1а)

 

Рис. 5.4. Облік надходження виробничих запасів,  
малоцінних і швидкозношуваних предметів 

Пояснення:   1. Оприбутковані виробничі запаси, придбані за плату. 
1а. Відображено суму ПДВ за придбані виробничі запаси. 
2. Оприбутковані виробничі запаси, отримані як внесок до статутного капіталу. 
3. Оприбутковані виробничі запаси, отримані в обмін на неподібні активи. 
4. Оприбутковані виробничі запаси, отримані безоплатно. 
5. Оприбутковані раніше не враховані на балансі виробничі запаси. 
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У разі, коли від постачальників надходять виробничі запаси, які 
не відповідають умовам договору, то підприємство має право на ві-
дмову від оплати рахунків. Такі запаси приймаються за актом на 
відповідальне зберігання, а їх облік до прийняття рішення про відп-
равку постачальнику або реалізацію ведеться на забалансовому ра-
хунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні». 

Значну частину первісної вартості придбаних виробничих за-
пасів можуть складати транспортно-заготівельні витрати. Їх облік 
ведеться на рахунках виробничих запасів або у складі вартості 
запасів, або загальною сумою на окремому субрахунку. 

На рис. 5.5 відображена кореспонденція рахунків по обліку 
витрат на придбання запасів. 

 

63 «Розрахунки з постачальниками
і підрядчиками»Д-т К-т

20 «Виробничі запаси»,
«Транспортно-заготівельні

витрати»Д-т К-т

(1)
 

Рис. 5.4. Облік транспортно-заготівельних витрат по запасах,  
що надійшли від постачальників 

Пояснення: 1 — прийняті до оплати рахунки за вантажні роботи, залізничний тариф, 
водний фрахт тощо. 

5.3. Облік витрат виробничих запасів 

Виробничі запаси відпускаються зі складу підприємства для 
виробництва продукції, надання послуг, виправлення браку, об-
слуговування устаткування, пакування готової продукції тощо. 
Крім того, виробничі запаси можуть бути реалізовані на сторону 
або використані для фінансових інвестицій. 

Основними документами, на підставі яких здійснюється від-
пуск виробничих запасів, є лімітно-забірні карти (форми № 8 і 9) 
і накладні-вимоги (форма № 11). 

Лімітно-забірна карта — це документ, який використовується 
для оформлення відпуску зі складу запасів, що споживаються у 
виробництві систематично. Виписку його здійснює відділ поста-
чання в двох екземплярах на один чи кілька видів запасів. Один 
екземпляр передається цеху-одержувачу, а другий — складу. В 
лімітно-забірній карті вказується ліміт видачі матеріалу на місяць 
або квартал, а далі по мірі видачі матеріалу здійснюється запис 
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щодо кожної операції видачі і залишку ліміту після неї. Завідувач 
складу підписує примірник карти цеху, а начальник цеху — при-
мірник карти складу. 

Основні реквізити лімітно-забірної карти: місяць, рік, назва 
матеріалу, ліміт видачі, дата видачі, видана кількість, залишок 
ліміту, підписи начальника відділу, що встановив ліміт, началь-
ника підрозділу-одержувача, завідувача складом. 

Накладна-вимога використовується для разового або понадлі-
мітного відпуску виробничих запасів зі складу у виробництво. 
Основними реквізитами цього документа є дата складання, підс-
тава видачі, прізвище того, кому видати, назва матеріальних цін-
ностей, одиниця виміру, кількість, що вимагається, і фактично 
видана, ціна, сума, підписи осіб, що дозволили і здійснили від-
пуск, а  також головного бухгалтера і одержувача. 

Наприкінці місяця всі документи про видачу запасів зі складу 
передаються за реєстром до бухгалтерії для відображення витрат 
у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Оскільки складський облік запасів у сучасних умовах ведеться 
переважно в натуральному виразі, то для відображення витрат запа-
сів за рахунками бухгалтерського обліку необхідно здійснити оцін-
ку витрачених запасів. З цією метою використовуються облікові ціни. 

Облікова ціна — ціна, за якою запаси відображаються у по-
точному обліку. 

Причина використання облікових цін — коливання ціни на 
один і той же вид запасів протягом звітного періоду. 

Методи визначення облікових цін: 
• ідентифікованої собівартості одиниці запасів; 
• середньозваженої собівартості; 
• собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 
• собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО); 
• нормативних затрат; 
• ціни продажу. 
За ідентифікованою собівартістю оцінюються запаси, що ви-

користовуються для спеціальних замовлень і проектів, а також 
запаси, які не замінюють одне одного. 

Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо 
кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку та-
ких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у 
звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок 
звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. 

Метод ФІФО базується на припущенні, що запаси використо-
вуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприєм-
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ство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво 
або продаж, оцінюються за собівартістю перших за часом надхо-
дження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець 
звітного місяця визначається за собівартістю останніх за часом 
надходження запасів. 

Метод ЛІФО базується на припущенні, що запаси використо-
вуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на 
підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у вироб-
ництво, оцінюються за собівартістю останніх за часом надхо-
дження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець 
звітного місяця визначається за собівартістю перших за часом 
одержання запасів. 

Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні 
норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановле-
ні підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання 
запасів, праці, виробничих потужностей, цін. 

Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підп-
риємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торго-
вельної націнки товарів. Собівартість реалізованих товарів 
визначається як різниця між продажною (роздрібною) варті-
стю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці 
товари. 

При цьому торговельна націнка і її середній процент визнача-
ються так: 

націнки оїторговельн
процент Середній

их товарівреалізован
вартість Продажна

 товариіреалізован на
націнка аТорговельн

=  

 товарівмісяці
звітномуу одержаних 

вартість Продажна

місяця звітного кінець
на варівзалишку то

вартість Продажна

 товарівмісяці
звітномуу одержаних 

вартості продажній
у націнки іТорговельн

місяця звітного
початок на націнок

них торговельЗалишок

націнки оїторговельн
процент Середній

+

+

=  

Вибір методу визначення облікових цін є надзвичайно важли-
вим питанням фінансового менеджменту, оскільки визначає під-
ходи до розмежування витрат на придбання запасів між викорис-
таними у виробництві запасами і їх залишком на складі на 
початок нового звітного періоду. 

Кореспонденція рахунків з обліку розходу виробничих запасів 
за обліковими цінами відображена на рис. 5.6 і 5.7. 
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20. «Виробничі запаси»

22. «МШП»Д-т К-т 23. «Виробництво»

(1)

Д-т К-т

Д-т К-т

91. «Загальновиробничі
витрати»

(2)
Д-т К-т24. «Брак у виробництві»

(3)
Д-т К-т93. «Витрати на збут»

(4)

Д-т К-т

92. «Адміністративні
витрати»

(5)

Д-т К-т

941. «Витрати на дослідження
та розробки»

(6)

Д-т К-т

949. «Інші операційні
витрати»

(7)

Д-т К-т15. «Капітальні інвестиції»

(8)  

Рис. 5.6. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних  
і швидкозношуваних предметів (крім підприємств,  

що використовують рахунки класу 8) 

Пояснення:  1. Відпущені зі складу виробничі запаси для виробництва продукції. 
2. Відпущені зі складу виробничі запаси для загальновиробничих потреб. 
3. Відпущені зі складу виробничі запаси для виправлення браку. 
4. Відпущені зі складу виробничі запаси для забезпечення збуту продукції. 
5. Відпущені зі складу виробничі запаси для загальногосподарських потреб. 
6. Відпущені зі складу виробничі запаси для виконання досліджень та розробок. 
7. Відпущені зі складу виробничі запаси для утримання об’єктів житлово-ко-

мунального господарства і соціально-культурного призначення. 
8. Відпущені зі складу виробничі запаси для капітального будівництва. 
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20. «Виробничі запаси»

22. «МШП»
Д-т К-т

23. «Матеріальні
витрати»

(1)

Д-т К-т

Д-т К-т

15. «Капітальні
інвестиції»

(2)

 

Рис. 5.7. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних  
та швидкозношуваних предметів на підприємствах,  

що використовують рахунки класу 8 

Пояснення:  1. Відпущені зі складу виробничі запаси для операційної діяльності. 
2. Відпущені зі складу виробничі запаси для капітальних інвестицій. 

Якщо транспортно-заготівельні витрати узагальнюються на 
окремому субрахунку рахунків обліку запасів, то вони щомісяця 
розподіляються між сумою залишків запасів на кінець звітного 
місяця і сумою запасів, що вибули зі складу за звітний місяць. 
Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до 
запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка 
транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з 
відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції 
з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток тра-
нспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми за-
лишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного мі-
сяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на 
суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за 
звітний місяць. 

Окрім використання на виробничі цілі запаси можуть вибува-
ти зі складу з метою їх реалізації. Ця операція відображається в 
кореспонденції, наведеній на рис. 5.8. 



 

20. «Виробничі запаси»
22. «МШП»Д-т К-т

943. «Собівартість реалізованих
виробничих запасів»

(3)

Д-т К-т

641. «Розрахунки
з податків»Д-т К-т

712. «Дохід від реалізації інших
оборотних активів»

(2)

Д-т К-т

31. «Рахунки
в банках»

(1)

Д-т К-т

 

Рис. 5.8. Облік реалізації виробничих запасів 

Пояснення:  1. Зарахована на розрахунковий рахунок виручка від реалізації виробничих запасів. 
2. Відображено зобов’язання по ПДВ. 
3. Списана собівартість реалізованих виробничих запасів. 

 

1
3

1
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Виробничі запаси можуть також використовуватися підприєм-
ством для внеску до статутного капіталу іншого підприємства, 
тобто для фінансових інвестицій. Кореспонденція рахунків за ці-
єю операцією наведена на рис. 5.9. 

 

20. «Виробничі запаси»
Д-т К-т

14. «Довгострокові фінансові
інвестиції»

(1)

Д-т К-т

Д-т К-т

746. «Інші доходи від
звичайної діяльності»

(2)

 

Рис. 5.9. Облік передачі запасів як внеску  
до статутного капіталу іншого підприємства 

Пояснення:  1. Списано вартість виробничих запасів, внесених до статутного капіталу 
іншого підприємства. 

2. Відображена різниця між балансовою вартістю переданих запасів і спра-
ведливою вартістю інвестицій. 

 
Крім вищенаведених випадків вибуття запасів, вони можуть 

бути також безоплатно переданими. Кореспонденція рахунків з 
безоплатної передачі наведена на рис. 5.10. 

 

20. «Виробничі запаси»
Д-т К-т

949. «Інші витрати операційної
діяльності»

(1)

Д-т К-т

Д-т К-т

641. «Розрахунки з податків»

(2)  

Рис. 5.10. Облік безоплатної передачі виробничих запасів 

Пояснення:  1. Списана балансова вартість запасів, що передаються. 
2. Відображено податкове зобов’язання за переданими запасами. 
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5.4. Облік виробництва (облік залишків  
незавершеного виробництва) 

Залишки незавершеного виробництва на початок звітного пе-
ріоду є одним із видів запасів підприємства. 

До незавершеного виробництва відносяться продукція, робо-
ти, що не пройшли всіх стадій (фаз, переділів) виробництва, пе-
редбачених технологічним процесом, а також вироби, які не укомп-
лектовані та не пройшли випробувань і технічного приймання. 

Витрати на незавершене виробництво визначаються за даними 
рахунка 23 «Виробництво», на якому протягом звітного періоду 
ведеться облік операційних  витрат виробничого характеру. 

На рис. 5.11 наведена схема, що відображає зміст записів за 
дебетом і кредитом рахунка 23 «Виробництво». 

 
Дебет Рахунок 23 «Виробництво» Кредит 

Сальдо — витрати на незавершене вироб-
ництво на початок звітного періоду 

• фактична собівартість готової продукції, 
виконаних робіт та послуг 

• операційні витрати 
• загальновиробничі витрати 
• втрати від браку продукції 

Оборот — витрати за місяць Оборот — фактична собівартість готової 
продукції, виконаних робіт та послуг 

Сальдо — витрати на незавершене ви-
робництво на кінець звітного періоду 

 

Рис. 5. 11. Зміст господарських операцій, що відображаються  
за рахунком 23 «Виробництво» 

Величина витрат незавершеного виробництва впливає на фак-
тичну собівартість готової продукції, виконаних робіт та послуг. 
З цієї причини для перевірки об’єктивності облікових даних про 
незавершене виробництво періодично проводиться його інвента-
ризація по всіх стадіях та переділах технологічного процесу. 
Оцінка незавершеного виробництва здійснюється, виходячи з 
ступеня виконання робіт чи готовності продукції, як правило, на 
рівні фактичних витрат за всіма статтями калькуляції. 

Кореспонденція рахунків за дебетом рахунка 23 «Виробництво» 
залежить від того, використовуються чи не використовуються для 
обліку витрат діяльності рахунки класу 8 «Витрати за елементами». 

На рис. 5.12 і 5.13. наведена схема кореспонденції рахунків за 
дебетом і кредитом рахунка 23 «Виробництво» з використанням і 
без використання рахунків класу 8 «Витрати за елементами». 
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20 «Виробничі запаси»
Д-т К-т

23 «Виробництво»

(1)
Д-т К-т

209 «Інші матеріали»

(7)

Д-т К-т

25 «Напівфабрикати»
Д-т К-т

(2)

26 «Готова продукція»

(8)

Д-т К-т

66 «Розрахунки
з оплати праці»Д-т К-т

(3)

25 «Напівфабрикати»

(9)

Д-т К-т

65 «Розрахунки
з страхування»

Д-т К-т
(4)

903 «Собівартість реалізованих
робіт і послуг»

(10)

Д-т К-т

91 «Загальновиробничі
витрати»

Д-т К-т
(5)

24 «Брак у виробництві»
Д-т К-т

(6) Рис. 5.12. Облік виробництва на підприємствах,
що не використовують рахунки класу 8

 
Пояснення:  1. Витрачені на виробництво продукції, робіт, послуг виробничі запаси. 

2. Витрачені на виробництво продукції, робіт, послуг напівфабрикати. 
3. Нарахована заробітна плата робітникам, що зайняті виробництвом продукції, робіт і послуг. 
4. Зроблені відрахування на соціальні заходи виробничих робітників. 
5. Списані розподілені між об’єктами витрат загальновиробничі витрати. 
6. Списані невідшкодовані втрати від браку. 
7. Списані з витрат виробництва і оприбутковані на складі зворотні відходи. 
8. Оприбуткована на складі випущена з виробництва готова продукція. 
9. Оприбутковані на складі випущені з виробництва напівфабрикати. 
10. Прийняті замовником виконані роботи та послуги. 

 

1
3

4
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80 «Матеріальні витрати»
Д-т К-т

23 «Виробництво»

(1)

Д-т К-т
209 «Інші матеріали»

(6)

Д-т К-т

81 «Витрати на оплату праці»
Д-т К-т

(2)

26 «Готова продукція»

(7)

Д-т К-т

82 «Відрахування
на соціальні заходи»

Д-т К-т

(3)

25 «Напівфабрикати»

(8)

Д-т К-т

83 «Амортизація»
Д-т К-т

(4)

903 «Собівартість реалізованих
робіт і послуг»

(9)

Д-т К-т

84 «Інші операційні
витрати»

Д-т К-т

(5)
Рис. 5.13. Облік виробництва на підприємствах,
що використовують рахунки класу 8

 
Пояснення:  1. Списані матеріальні витрати на виробництво продукції, робіт, послуг. 

2. Списані витрати з оплати праці на виробництво продукції, робіт, послуг. 
3. Списані відрахування на соціальні заходи, здійснені у поточному періоді, на виробництво продукції, робіт, послуг. 
4. Списана амортизація виробничих необоротних активів, нарахована у поточному періоді, на виробництво продукції, 

робіт, послуг. 
5. Списані інші виробничі операційні витрати поточного періоду на виробництво продукції, робіт, послуг. 
6. Списані з витрат виробництва і оприбутковані на складі зворотні відходи. 
7. Оприбуткована на складі випущена з виробництва готова продукція. 
8. Оприбутковані на складі випущені напівфабрикати власного виробництва. 
9. Прийняті замовником виконані роботи та послуги. 

 

1
3

5
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5.5. Облік виробничого браку 

Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, 
деталі, вузли і роботи, які не відповідають за своєю якістю встано-
вленим стандартам або технічним умова і не можуть бути вико-
ристані за своїм прямим призначенням або можуть бути викорис-
тані тільки після додаткових витрат на виправлення. 

За характером виявлених дефектів брак поділяють на виправ-
ний та остаточний. 

Виправним вважається такий брак, який можна усунути після 
відповідної доробки. Витрати на виправлення браку відобража-
ються в документах на витрати матеріалів (накладні-вимоги) і 
про виробіток робітників (наряди). 

Остаточний брак — це такий брак, який технічно неможливо або 
економічно недоцільно виправити. Виявлення такого браку оформ-
люється актом про брак. У цьому документі вказуються такі рекві-
зити: назва продукції, її кількість, характер дефектів, винуватець і 
причина браку, розрахунок собівартості браку, можливі відшкоду-
вання браку (вартість матеріалів та напівфабрикатів за ціною мож-
ливого використання, утримання вартості бракованих матеріалів із 
заробітної плати винуватців браку, претензії постачальникам неякіс-
ної сировини), підписи контролера відділу технічного контролю, 
майстра, бухгалтера, винуватця браку (бригадира). 

 
Дебет Рахунок 24 «Брак у виробництві» Кредит 

• вартість остаточного браку • суми, що відносяться на зменшення 
втрат по браку (вартість відходів від бра-
ку, утримання з винуватців браку, відшко-
дування, одержане від постачальників не-
якісної сировини та матеріалів) 
• втрати від браку, що списуються на ви-
трати виробництва 

• витрати з виправлення браку 
• витрати на гарантійний ремонт (в обсязі, 
що перевищує норму) 
• витрати на утримання гарантійних май- 
стерень 

Рис. 5.14. Зміст господарських операцій  
за рахунком 24 «Брак у виробництві» 

За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній і зовнішній. 
Внутрішній брак — це брак, виявлений на підприємстві конт-

ролерами відділу технічного контролю. 
Зовнішній брак — це брак, виявлений споживачем продукції. 
У собівартість внутрішнього виправного браку включається 

вартість витрачених на виправлення матеріалів і заробітна плата 
робітників, нарахована за виправлення. У собівартість зовніш-
нього виправного браку включаються ті ж витрати плюс витрати 
на перевезення продукції. 
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23 «Виробництво»
Д-т К-т

24 «Брак у виробництві»

(1)

Д-т К-т
20 «Виробничі запаси»

(7)

Д-т К-т

20 «Виробничі запаси»
Д-т К-т

(2)

66 «Розрахунки
з оплати праці»

(8)

Д-т К-т

25 «Напівфабрикати»
Д-т К-т

(3)

375 «Розрахунки по відшкодуван-
ню матеріальних збитків»

(9)

Д-т К-т

66 «Розрахунки
з оплати праці»

Д-т К-т

(4)

374 «Розрахунки
за претензіями»

(10)

Д-т К-т

31 «Рахунки в банках»
Д-т К-т

(5)
63 «Розрахунки з постачальни-

ками та підрядчиками»
Д-т К-т

(6) Рис. 5.15. Облік браку у виробництві

23 «Виробництво»

(11)

Д-т К-т

 
Пояснення:  1. Списана з витрат виробництва собівартість остаточного браку (невиправного). 

2. Витрачені на виправлення браку матеріали. 
3. Витрачені на виправлення браку напівфабрикати. 
4. Нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку. 
5. Оплачені з поточного рахунка послуги сторонніх організацій з виправлення браку. 
6. Прийняті до оплати рахунки сторонніх організацій з виправлення браку. 
7. Оприбутковані на складі відходи від невиправного браку за ціною можливого використання. 
8. і 9. Утримано із заробітної плати винуватців відшкодування втрат від браку. 
10. Пред’явлені претензії постачальникам неякісних матеріалів за спричинений з їхньої вини брак. 
11. Списані втрати від браку на витрати поточного періоду [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) – (7 + 8 + 9 + 10)]. 

1
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У собівартість зовнішнього остаточного браку включається 
фактична виробнича собівартість продукції, витрати на заміну і 
перевезення продукції, а також сума сплаченого покупцю штра-
фу за поставку неякісної продукції (за мінусом вартості отрима-
них матеріалів від браку). 

Для узагальнення інформації про брак використовується ра-
хунок 24 «Брак у виробництві». За дебетом цього рахунка відо-
бражається вартість остаточного браку, витрати, пов’язані з ви-
правленням виправного браку, за кредитом — відшкодування 
браку. Різниця між сумами записів за дебетом і кредитом показує 
вартість втрат від браку, які списуються на дебет рахунка 
23 «Виробництво». 

Зміст записів за рахунком 24 «Брак у виробництві» відобра-
жений на рис. 5.14. 

Кореспонденція рахунків з обліку браку наведена на рис. 5.15. 

5.6. Облік напівфабрикатів 

До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх 
встановлених технологічним процесом стадій виробництва і пот-
ребує доопрацювання або укомплектації. 

У системі рахунків наявність та рух напівфабрикатів на підп-
риємстві відображається лише у тому разі, якщо частина напів-
фабрикатів власного виробництва реалізується на сторону. 

Оприбуткування напівфабрикатів на складі і відвантаження їх 
покупцю здійснюється на підставі тих саме документів, що вико-
ристовуються для обліку руху готової продукції. 

Для обліку напівфабрикатів призначений рахунок 25 «Напів-
фабрикати». Зміст записів за дебетом і кредитом цього рахунка 
відображений на рис. 5.16. 

 
Дебет Рахунок 25 «Напівфабрикати» Кредит 

• надходження напівфабрикатів за пер-
вісною вартістю 

• вибуття внаслідок продажу, безо-
платної передачі або невідповідності 
критеріям визначення активу 

Рис. 5.16. Зміст господарських операцій,  
що відображаються на рахунку 25 «Напівфабрикати» 

Кореспонденція рахунків з обліку напівфабрикатів відображе-
на на рис. 5.17. 
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23 «Виробництво»
Д-т К-т

25 «Напівфабрикати»

(1)

Д-т К-т
23 «Виробництво»

(2)

Д-т К-т

26 «Готова продукція»

(3)

Д-т К-т

 

Рис. 5.17. Облік напівфабрикатів власного виробництва 

Пояснення:  1. Виготовлені та передані на склад напівфабрикати. 
2. Передані напівфабрикати у подальшу переробку. 
3. Передані напівфабрикати на склад готової продукції. 

5.7. Облік готової продукції 

До готової продукції належить продукція, обробка якої за-
кінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплек-
тування згідно з умовами договору із замовником, відповідає те-
хнічним умовам і стандартам. Облік готової продукції ведеться за 
первісною вартістю. Однак протягом місяця у поточному обліку 
можуть використовуватись облікові ціни. Вартість готової про-
дукції, випущеної з виробництва, реалізованої замовнику, визна-
чена в облікових цінах у кінці місяця, доводиться до первісної 
вартості шляхом відображення відхилення первісної вартості від 
облікової ціни. 

Випуск з виробництва готової продукції і оприбуткування її 
на складі здійснюється на підставі накладної, яка складається у 
двох примірниках. Один примірник використовується для опри-
буткування продукції на складі, другий — повертається цеху, 
який випустив продукцію. Основні реквізити накладної: назва 
продукції, одиниця виміру, кількість, облікова ціна, вартість, 
підписи контролера відділу технічного контролю цеху, майстра 
чи начальника цеху, а також завідувача складу про приймання 
продукції. 

Відвантаження готової продукції замовнику здійснюється на 
підставі накладної, яка виписується робітником складу і підпи-
сується представником покупця або робітником транспортно-
експедиційного відділу. Підставою для виписки накладної є на-
каз комерційної служби підприємства транспортно-експеди-
ційному відділу про те, кому і в якій кількості відвантажити 



 140 

продукцію. Іноді наказ і накладна поєднуються в один документ — 
наказ-накладну. 

Після відбирання і відвантаження продукції на підставі наказ-
накладної, або накладної виписується рахунок-фактура, де вказу-
ється покупцю назва відвантаженої продукції, її кількість, нале-
жна сума з врахуванням податку на додану вартість. 

Для узагальнення інформації про наявність та рух готової 
продукції підприємства використовується рахунок 26 «Готова 
продукція». 

На рис. 5.18 відображено зміст записів за дебетом і кредитом 
рахунка 26 «Готова продукція». 

 
Дебет Рахунок 26 «Напівфабрикати» Кредит 

• надходження готової продукції влас-
ного виробництва 

• відвантаження та реалізація готової 
продукції 

Рис. 5.18. Зміст господарських операцій,  
що відображаються за рахунком 26 «Готова продукція» 

На рис. 5.19 наведена кореспонденція рахунків з випуску та 
відвантаження готової продукції. 

 

23 «Виробництво»
Д-т К-т

25 «Готова продукція»

(1)

Д-т К-т

23 «Собівартість
реалізації»

(2)

Д-т К-т

 

Рис. 5.19. Облік випуску і відвантаження готової продукції 

Пояснення:  1. Випущена з виробництва готова продукція. 
2. Відвантажена покупцю готова продукція. 

5.8. Облік переоцінки запасів  
і результатів їх інвентаризації 

Первісна оцінка запасів може суттєво змінюватися протягом 
звітного періоду. З цією причини на дату складання балансу за-
паси переоцінюються по чистій вартості реалізації. 

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації 
запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікува-
них витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. 
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У разі уцінки запасів різниця між первісною вартістю запасів і 
чистою вартістю реалізації списується на витрати звітного періо-
ду із відображенням в позабалансовому обліку. 

У разі дооцінки запасів різниця між первісною вартістю запа-
сів і чистою вартістю реалізації відноситься на збільшення додат-
кового капіталу. 

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були уцінені, 
надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалі-
зації, але не більше суми попереднього зменшення, запис про по-
переднє зменшення вартості цих запасів сторнується. 

У системі рахунків ці операції відображаються в кореспонден-
ції, наведеній на рис. 5.20. 

 
423 «Дооцінка

активів»
Д-т К-т

20 «Виробничі
запаси»

(1)

Д-т К-т

946 «Втрати від знеці-
нення запасів»

(2)

Д-т К-т

 

Рис. 5.20. Облік переоцінки запасів 

Пояснення:  1. Відображена дооцінка запасів до чистої вартості їх реалізації. 
2. Списана сума уцінки запасів до чистої вартості їх реалізації. 

 
Переоцінка запасів завжди здійснюється після проведення ін-

вентаризації. 
Інвентаризація обов’язково проводиться перед складанням річ-

ного звіту, в разі матеріально відповідальної особи, після стихій-
них лих, пожеж, у випадках ліквідації підприємства, передачі майна 
в оренду, при виявленні фактів крадіжок та зловживань, а також 
за розпорядженням судових і слідчих органів. 

Результати інвентаризації, а також висновки і пропозиції що-
до врегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє 
протоколом, який передається керівникові підприємства для за-
твердження. Керівник зобов’язаний протягом п’яти днів після 
завершення інвентаризації прийняти рішення про оприбутку-
вання надлишків і списання нестач і затвердити протокол інвен-
таризації. 

У системі рахунків бухгалтерського обліку результати інвен-
таризації відображаються в кореспонденції, наведеній на 
рис. 5.21. 
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719 «Інші доходи
операційної
діяльності»

Д-т К-т

20 «Виробничі
запаси»

(1)

Д-т К-т

99 «Надзвичайні
втрати»

(2)

Д-т К-т

947 «Нестачі і втрати
від псування
цінностей»

(3)

Д-т К-т

641 «Розрахунки
з податків»

Д-т К-т

716 «Відшкодування
раніше списаних

активів»

(5)

Д-т К-т

375 «Розрахунки по
відшкодуванню

завданих збитків»

(4)

Д-т К-т

 

Рис. 5.21. Облік результатів інвентаризації 

Пояснення:  1. Оприбутковані надлишки виявлені під час інвентаризації. 
2. Списані запаси, втрачені внаслідок надзвичайних подій. 
3. Списана нестача запасів за їх балансовою вартістю. 
4. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними особами (роз-

мір цієї суми визначається відповідно до Порядку визначення розміру 
збитків від розкрадання, нестачі (псування) матеріальних цінностей, за-
твердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. 
№ 116. Наприклад, для деталей, напівфабрикатів та іншої продукції не-
завершеного виробництва сума відшкодування визначається, виходячи з 
її собівартості з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку 
на цю продукцію з використанням коефіцієнта 2). 

5. Відображене податкове зобов’язання, нараховане на суму, що підлягає 
відшкодуванню винними особами. 

 

 
 

 



 143 

РОЗД
ІЛ

 

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 
І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

6.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку 

Для зберігання вільних грошових коштів і здійснення безготів-
кових розрахунків кожному підприємству під час його організації 
відкривається в банку поточний (розрахунковий) рахунок. Для його 
відкриття банку надаються такі документи: заява банківської фор-
ми, посвідчення про реєстрацію підприємства, статут, затверджений 
нотаріально і з відмітками податкової адміністрації і соціальних фон-
дів (пенсійного, страхового, фонду зайнятості та фонду страхування 
від нещасних випадків), посвідчення про реєстрацію в статистич-
ному органі; картка зі зразками підписів керівника і головного бух-
галтера, якщо він передбачений штатним розкладом. У разі відсут-
ності призначеного головного бухгалтера підпис залишає лише 
керівник і ставиться на картці кругла печатка підприємства. 

Поточному рахунку кожного підприємства банком присвою-
ється номер (код), який потім проставляється на всіх документах, 
якими оформлюються господарські операції за цим рахунком. 
Може бути відкрито два і більше поточних рахунків, кожному з 
них присвоюється окремий номер, а один з них є основним. У ра-
зі наявності двох і більше поточних рахунків в національній ва-
люті власник рахунків протягом трьох робочих днів повинен ви-
значити один основний. 

Безготівкові розрахунки оформляються такими бухгалтерсь-
кими документами банківської форми: платіжними дорученнями, 
вимогами-дорученнями, платіжними вимогами, заявами на акре-
дитив, розрахунковими чеками, векселями. Для одержання готів-
ки з поточного рахунка оформлюється грошовий чек, а для внес-
ку готівки — об’ява на внесок готівки. 

Після відкриття поточного рахунка банк видає (продає) підп-
риємству чекову книжку, яка являє собою бланки суворої звітно-
сті і зберігається в сейфі як і готівкові гроші. Чек являє собою 
розпорядчий документ банку на виплату готівки. Виплата здій- 
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снюється суворо за цільовим призначенням коштів: на виплату 
заробітної плати, витрати з відрядження, на господарські потре-
би. До чека виписується корінець, який лишається при чековій 
книжці. Кожний бланк чека контролюється банком. Виправлення 
в ньому не допускаються, в разі допущення помилки зіпсований 
чек залишається при чековій книжці. 

Об’ява на внесок готівки виписується в банку касиром чи ін-
шою особою, що вносить готівку. Цей документ являє собою три 
частини однакової форми: одна повертається представнику підп-
риємства як квитанція, що підтверджує одержання суми банком, 
друга частина залишається банку, а третя — повертається підп-
риємству разом із випискою. 

Виписка банку з поточного рахунка — це зведений документ 
грошових операцій. У ній зареєстровані всі операції, як безготів-
кові так і готівкові. Виписка надається підприємству щоденно 
або в інші терміни залежно від кількості операцій. В ній зазнача-
ються дати на початок виписки і кінець, сальдо — також на поча-
ток і кінець виписки та всі операції за дебетом і кредитом. 

Кожна одержана виписка повинна бути оброблена: перевірено 
сальдо початкове даної виписки з кінцевим попередньої, з’ясо-
вано зміст кожної операції і проставлено кореспондуючі рахунки, 
проведено арифметичну перевірку правильності оборотів і ви-
значення кінцевого сальдо. При визначенні кореспондуючих ра-
хунків слід мати на увазі, що суми проставлені у виписці за дебе-
том, означають кредит і навпаки. Це пояснюється тим, що банк 
дає виписку з свого рахунка, який для банку є пасивним. 

Виписка банку служить основою для бухгалтерського обліку 
грошових коштів на поточному рахунку. 

Для бухгалтерського обліку наявності та руху грошових кош-
тів на поточному рахунку в національній валюті призначений ра-
хунок 131 «Поточний рахунок в національній валюті». Він актив-
ний, призначений для обліку засобів господарства, основний, 
грошовий. За дебетом цього рахунка ведеться облік надходження 
грошових коштів на поточний рахунок у національній валюті, а 
за кредитом — списання перерахованих та виданих грошових 
коштів із поточного рахунка. 

Найбільш розповсюдженими типовими записами за рахунком 
131 є: 

Дебет 131 за кредитом рахунків: 
36 — зарахування виручки від покупців за реалізовану продук-

цію і виконані роботи, 
50 — зарахування довгострокової позики,  
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60 — зарахування короткострокової позики, 
67 — надходження в уплату дебіторської заборгованості (на-

приклад, орендної плати та інше),  
30 — надходження готівки з каси  
та деякі інші. 
Кредит рахунка 131 у дебет рахунків: 
63 — оплата заборгованості постачальників за одержані мате-

ріали та підрядчиків за виконані роботи,  
64— погашення заборгованості перед бюджетом за податками, 
65 — погашення заборгованості перед соціальними фондами, 
685 — погашення кредиторської заборгованості, 
30 — надходження готівки в касу 
та інші. 
При комп’ютерній формі обліку згідно з первинним докумен-

тами видаються відомості за дебетом і кредитом рахунка 131 у 
розрізі кореспондуючих рахунків. В умовах ручної обробки ін-
формації операції за дебетом рахунка 131 нагромаджуються у ві-
домості № 2, а за кредитом рахунка 131 — в журналі-ордері № 2. 
В ці регістри операції записуються з виписок банку. Кожна випис-
ка окремим рядком, при цьому операції з однаковою кореспонден-
цією рахунків підсумовуються. 

Підприємствам, які мають у своєму грошовому обігу іноземну 
валюту, відкривається в банку поточний рахунок в іноземній ва-
люті. Може бути відкритий для зберігання коштів в одній валюті 
(наприклад, доларовий рахунок, для зберігання франків, марок і 
т. д.) або ж у різних валютах. 

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в 
тому ж банку, де відкритий і основний поточний рахунок у на-
ціональній валюті, для його відкриття потрібні тільки заява бан-
ківської форми і картка зі зразками підписів керівника і голов-
ного бухгалтера. Якщо ж поточний рахунок в іноземній валюті 
відкривається в іншому банку, для його відкриття потрібні всі ті 
документи, що й для відкриття поточного рахунка в національ-
ній валюті. Застосовуються й типові банківські документи для 
оформлення руху грошових коштів на поточному рахунку в іно-
земній валюті. Лише у виписці банку з поточного рахунка над-
ходження і списання коштів відображається в національній та 
іноземній валютах за курсом Національного банку на день ви-
писки. Оскільки курс валют змінюється, виникає необхідність 
відображення в обліку курсових різниць, що виникають з момен-
ту здійснення господарської операції та її оплати, а також на 
звітні дати. 
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Для бухгалтерського обліку наявності та руху грошових кош-
тів в іноземній валюті передбачений рахунок 132 «Поточний ра-
хунок в іноземній валюті». Кореспонденція рахунків з руху гро-
шових коштів в іноземній валюті аналогічна тій, що й за 
поточним рахунком у національній валюті. Курсові різниці, які 
виникають, обліковуються на рахунках: 

— в разі зростання курсу гривні: кредит рахунка 714 «Дохід 
від операційної курсової різниці» (з операцій зв’язаних із опера-
ційною діяльністю) або кредит рахунка 744 «Дохід від поопера-
ційної курсової різниці» (операцій, пов’язаних із інвестиційною 
та фінансовою діяльністю); 

— в разі спаду курсу гривні: дебет рахунка 945 «Втрати від 
операційної курсової різниці» (з операцій пов’язаних із операцій-
ною діяльністю) або дебет рахунка 974 «Втрати від неоперацій-
них курсових різниць (з операцій, пов’язаних із інвестиційною та 
фінансовою діяльністю). 

Якщо 50 процентів грошової виручки, що надійшла від інозем-
ного покупця, замінюється Національним банком на гривні (по-
купка валюти за курсом Нацбанку), то на рахунку 312 відкрива-
ється окремий аналітичний рахунок «Розподільчий валютний 
рахунок», на дебет якого зараховується вся виручка, а за креди-
том по 50 процентів перераховується на дебет рахунка 311 і 312 . 
При цьому «Розподільчий валютний рахунок» закривається. 

Для зберігання грошових коштів спеціального призначення 
можуть відкриватись в банку й інші поточні рахунки в національ-
ній або іноземній валюті. На цих рахунках обліковуються кошти, 
одержані на наукові дослідження, на сумісну діяльність. 

Облік грошових коштів на інших рахунках ведеться на рахун-
ку 313 і 314. 

6.2. Облік безготівкових розрахунків  
при різних їх формах 

У процесі господарської діяльності підприємство веде розра-
хунки з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовни-
ками, соціальними фондами, бюджетом, банком та іншими дебі-
торами і кредиторами. Якщо розрахунки основані на русі запасів 
і робіт, вони називаються товарними, а розрахунки з бюджетом, 
соціальними фондами, банком та іншими підприємствами і орга-
нізаціями — нетоварними. 

Порядок здійснення безготівкових розрахунків визначається 
інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національ-
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ній валюті», яка затверджена постановою Правління Національ-
ного банку України № 135 від 29 березня 2001 року. Інструкцією 
встановлені загальні правила, форми і стандарти безготівкових 
розрахунків для підприємств усіх форм власності, які проходять 
через банки. 

Безготівкові розрахунки здійснюються за типовими банківсь-
кими документами на паперових носіях або в електронному ви-
гляді. Передбачені наступні банківські документи, які визнача-
ють форму безготівкових розрахунків: платіжні доручення, пла-
тіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, акредитиви, 
розрахункові чеки, а також меморіальні ордери. 

Платіжне доручення — це банківський документ, який випи-
сується власником рахунка платника і містить розпорядження 
обслуговуючому банку про перерахування зазначеної суми на 
рахунок одержувача. У документі зазначаються реквізити плат-
ника: назва, ідентифікаційний номер, номер поточного рахунка, 
код (МФО) банку, а також аналогічні реквізити одержувача, сума 
(числом і буквами) та код і призначення платежу. Платіжними 
дорученнями оформлюються всі розрахунки з нетоварних опера-
ціях і більшості товарних. 

Платіжне доручення приймається банком для виконання про-
тягом десяти календарних днів із дня оформлення. Банк приймає 
до виконання платіжне доручення тільки в разі наявності коштів 
на поточному рахунку (якщо інше не передбачено договором із 
банком). Виняток становлять платежі, пов’язані з оплатою праці. 
Коли заробітна плата виплачується частково, то податки до бю-
джету та збори до державних цільових фондів перераховуються 
пропорційно виплаченій зарплаті. 

Умовами договору з банком може передбачатись оформлення 
платіжного доручення в довільній формі. В цьому випадку бан-
ком складається меморіальний ордер у двох примірниках. 

Платіжні вимоги-доручення застосовуються в разі оплати під-
рядчикам виконаних будівельних і ремонтних робіт, а також і де-
яких поставках. Включає цей документ дві частини: платіжну 
вимогу, яка заповнюється одержувачем коштів, потім платіжне 
доручення, яке заповнюється платником. Це комбінований доку-
мент, який передається платнику під час відвантаження продукції 
або виконанні роботи, послуги. Потім платник заповнює дору-
чення на списання вказаної суми з його поточного рахунка. Якщо 
для повної сплати не вистачає коштів на поточному рахунку, в 
міру їх надходження виписуються платіжні доручення з посилан-
ням на номер платіжної вимоги. 
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Платіжні вимоги, як банківський документ, застосовуються в 
разі здійснення примусового списання (стягнення) коштів. Цим 
документом оформлюються примусові стягнення боргу на користь 
казначейства на підставі виконавчого документа, на підставі рі-
шення податкового органу або арбітражного суду. До платіжної 
вимоги при цьому додається відповідне рішення, а банк приймає 
вимогу незалежно від наявності залишку для сплати на поточному 
рахунку. Часткова оплата оформлюється меморіальним ордером. 

Акредитивна форма розрахунків передбачається окремим до-
говором. Вона забезпечує безперечну оплату шляхом бронюван-
ня суми на окремому акредитивному рахунку. Такий вид акреди-
тиву називається покритим. Його сума перераховується з поточ-
ного рахунка. Непокритий акредитив — це акредитив, оплата за 
який, при тимчасовій відсутності коштів на рахунку платника, 
гарантується за рахунок банківського кредиту. 

Для оформлення акредитиву виписується і направляється бан-
ку заява на акредитив. Кошти заявника при цьому бронюються на 
аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами» балансово-
го рахунка № 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті». 
На суму виставленого (оформленого) акредитиву: 

Д-т рахунка 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»  
(аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами»), 

К-т рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 
(при оформленні акредитиву за рахунок власних коштів), 

К-т рахунка 60 «Короткострокові позики» 
(при оформленні акредитиву за рахунок короткострокової 
позики). 

Умовами акредитиву передбачається строк його дії і документи, 
за якими здійснюється оплата заборгованості з акредитивного 
рахунка. При поданні цих документів банк списує суму платежу 
одержувачу. В бухгалтерському обліку ця операція відображається: 

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», 
К-т 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті». 
Після закінчення строку дії, передбаченого умовами акреди-

тиву, невикористана його сума повертається, оформляється ме-
моріальним ордером і зараховується на той рахунок, з якого був 
виставлений (оформлений): 

Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 
Д-т 60 «Короткострокові позики», 
К-т 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»  

(аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами»). 
Аналітичний облік організується за кожним акредитивом окремо. 
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Розрахунки зі застосуванням розрахункових чеків використо-
вуються у безготівкових розрахунках підприємств та фізичних 
осіб тільки з товарних операцій з метою скорочення розрахунків 
готівкою. 

Для здійснення розрахунків платник одержує в банку чекову 
книжку, сума по якій бронюється на окремому рахунку. Сума за-
значається в чековій книжці. Для проведення платежу виписуєть-
ся чек і передається одержувачу коштів, який пред’являє чек сво-
єму обслуговуючому банку для зарахування на поточний 
рахунок. Термін дії чекової книжки — до одного року. 

Розрахунки з застосуванням розрахункових чеків облікову-
ються на синтетичних рахунках аналогічно акредитивам, але із 
застосуванням окремого аналітичного рахунка «Розрахунки з за-
стосуванням розрахункових чеків». 

6.3. Облік касових операцій 

Підприємства, які здійснюють розрахунки в готівковій формі, 
мають касу і організують облік наявності та руху грошових кош-
тів. Організація та облік готівкового обороту регламентується 
«Положенням про ведення касових операцій в національній ва-
люті в Україні», яке затверджене постановою правління Національ-
ного банку України від 19 лютого 2001 року за № 72 і набрало 
чинності з 17 квітня 2001 року. 

Каса підприємства — приміщення або місце, призначене для 
приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших ціннос-
тей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. 

До початку записів касова книга оформляється: сторінки ну-
меруються, аркуші прошнуровуються і скріплюються печаткою 
підприємства. На останній сторінці касову книгу підписує керів-
ник й головний бухгалтер. 

Касові операції оформляються прибутковими і видатковими 
касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких за-
тверджені наказом Міністерства статистики України від 15 люто-
го 1996 року № 51 «Про затвердження типових форм обліку ка-
сових операцій». 

Для заприбуткування готівки в касу оформляється прибутковий 
касовий ордер. До нього заповнюється квитанція, яка завіряється 
печаткою підприємства і вручається особі, що внесла готівку. Якщо 
готівка надійшла з банку, квитанція не заповнюється, або ж запов-
нюється і без печатки прикріплюється до виписки банку. 
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Для видачі готівки з каси оформляється видатковий касовий 
ордер. 

Касові документи складаються в одному примірнику. Дійсні 
лише в день виписки. Виписуються в бухгалтерії, реєструються в 
спеціальній книзі і передаються касиру для виконання. 

Кожний касовий ордер записується касиром у касову книгу 
під копірку в двох примірниках. Другий примірник касової книги 
служить звітом касира, який разом із касовими ордерами здається 
в бухгалтерію. 

Для каси кожного підприємства встановлюється банком ліміт. 
Це граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підпри-
ємства на кінець робочого дня. Для контролю за дотриманням 
ліміту залишок готівки визначається в касовій книзі щоденно. 

Звіт касира з доданими касовими документами ретельно переві-
ряється в бухгалтерії і служить основою для бухгалтерського обліку 
касових операцій на рахунку 301 «Каса в національній валюті». 

Якщо на підприємстві є в наявності готівка в іноземній валю-
ті, відкривається окрема касова книга. А бухгалтерський облік 
готівки в іноземній валюті ведеться на рахунку 302 «Каса в іно-
земній валюті». 

За дебетом рахунка 30(301 і 302) відображаються операції з 
надходження готівки в касу. Найбільш типовими операціями за 
дебетом рахунка 30 є: 

Д-т 30 «Каса» — кредит рахунків 
31 «Рахунки в банках» — надходження в касу готівки з поточ-

ного рахунка в банку 
37 «Розрахунки з різними дебіторами» — повернення в касу 

невикористаних авансів підзвітних осіб та повернення працівни-
ками оформленої через підприємство безпроцентної позики 

42 «Додатковий капітал» — отримання готівкою безповорот-
ної фінансової допомоги та деякі інші. 

За кредитом рахунка 30 (301, 302) відображаються операції з 
виплати готівкою з каси. Найбільш типовими операціями за кре-
дитом рахунка 30 є: 

Д-т 31 «Рахунки в банках» — передача готівки з каси на поточ-
ний рахунок 

Д-т 66 «Розрахунки по оплаті праці» — виплачено заробітну пла-
ту та допомогу по тимчасовій непрацездатності працюючим 

Д-т 65 «Розрахунки зі страхування» — виплата разової допо-
моги працюючим за рахунок страхового фонду 

Д-т 68 «Розрахунки за іншими операціями» — погашено готівкою 
заборгованість перед іншими кредиторами та деякі інші. 
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6.4. Дебіторська заборгованість, 
критерії її визнання та види 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фі-
нансовій звітності регламентуються положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», що за-
тверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 
1999 року № 237. 

Дебіторською вважається заборгованість підприємству різних 
інших підприємств та осіб, що виникла на певну дату, а дебіто-
ри — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 
заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх ек-
вівалентів або інших активів.  

За строками погашення дебіторська заборгованість може бути 
короткострокова і довгострокова. 

Короткострокова заборгованість погашається в період до од-
ного року: заборгованість покупців і замовників за відвантажену 
продукцію або виконані роботи, заборгованість підзвітних осіб. 

Довгострокова дебіторська заборгованість не виникає в ході 
нормального операційного циклу і буде погашена після дванад-
цяти місяців з дати балансу. До такої дебіторської заборгованості 
відноситься заборгованість орендаря за фінансовою орендою, за 
довгостроковими позиками, наданими юридичним та фізичним 
особам. 

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує 
ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних 
вигод, а її сума може бути достовірно визначена. 

Поточна дебіторська заборгованість за одержані виробничі за-
паси, виконані роботи та послуги визнається активом одночасно з 
визнанням доходу від реалізації продукції, робіт і послуг. 

6.5. Облік розрахунків з покупцями і замовниками 

Форми та порядок розрахунків з покупцями і замовниками за 
відвантажену їм продукцію та виконані роботи визначаються за-
здалегідь укладеними договорами. Договір — це юридичний і 
економічний документ, що визначає номенклатуру і обсяг постав-
ки чи роботи, строки, ціни, вид транспортування, форму розра-
хунків, а також санкції за невиконання умов договору. 
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Оформляється виникнення дебіторської заборгованості транс-
портними документами на відвантаження продукції, актами ви-
конаних робіт і платіжними документами. 

Для обліку розрахунків із покупцями за відвантажену продук-
цію і замовниками за виконані роботи (послуги) передбачений 
рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Рахунок 
має субрахунки: 

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 
362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 
На дебет рахунка 36 відноситься відпускна договірна ціна реа-

лізованої продукції чи виконаних робіт, включаючи податок на 
додану вартість і акцизний збір: 

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»  
К-т 70 «Дохід від реалізації». 
Сума податків, що виникають у процесі реалізації, зменшує 

дохід підприємства і відображається на рахунках: 
Д-т 70 «Дохід від реалізації». 
К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами». 
За кредитом рахунка 36 обліковується оплата покупцями і 

замовниками заборгованості за продукцію чи роботи. Згідно з 
виписки банку з поточного рахунка в національній чи іноземній 
валюті: 

Д-т 31 «Рахунки в банках»  
К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». 
Дебетове сальдо за рахунком 36 показує дебіторську заборго-

ваність покупців і підрядчиків за відвантажену їм продукцію і 
виконані роботи. 

Аналітичний облік розрахунків за рахунком 36 організується 
окремо щодо кожної юридичної чи фізичної особи, якій відван-
тажено продукцію чи виконано роботи. 

6.6. Облік розрахунків з підзвітними особами 

Підзвітні особи — це працівники, які одержали грошовий 
аванс для оплати витрат, доручених підприємством. 

Розрахунки з підзвітними особами виникають в основному 
при оплаті дрібних господарських витрат і витрат у відряджен-
нях. Перелік осіб, яким видається аванс під звіт, встановлюється 
наказом керівника, що служить документом на видачу авансу на 
господарські потреби, а в разі видачі авансу на відрядження оформ-
люється, крім того, і посвідчення про відрядження. 
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Фактичні витрати, оплачені підзвітними особами, підтвер-
джуються товарними і фіскальними чеками магазинів, квитанція-
ми відділень зв’язку, актами куплі-продажу — на підтвердження 
господарських витрат; проїзними документами, квитанціями го-
телів тощо — на підтвердження витрат на відрядження. Зведеним 
документом витрат, оплачених підзвітними особами, є авансовий 
звіт, який складається не пізніше 3-х робочих днів після повер-
нення з відрядження і на наступну добу після одержання авансу 
на господарські потреби. 

Облік розрахунків із підзвітними особами ведеться на рахунку 
№ 372 «Розрахунки з підзвітними особами». На дебет цього ра-
хунка відноситься сума виданого авансу: 

Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами»  
К-т 30 «Каса». 

За кредитом рахунка 372 обліковуються витрачені суми: 

а) на відрядження: 
Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» — за відрядження цехо-

вого персоналу, 
Д-т 92 «Адміністративні витратами» — за відрядження загаль-

ногосподарського персоналу. 

б) на господарські витрати: 
Д-т 20 «Виробничі запаси»  
Д-т 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» — на вар-

тість придбаних запасів або оплачених витратах на їх перевезен-
ня, зберігання 

Д-т 15 «Капітальні інвестиції» — при оплаті витрат на капіталь-
не будівництво, придбання основних засобів та нематеріальних 
активів 

К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 
Щодо кожного авансового звіту визначається результат вико-

ристання авансу. Якщо сума авансу перевищує витрати, невико-
ристана сума повертається у касу: 

Д-т 30 «Каса» 
К-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 
Якщо ж сума фактичних витрат перевищує суму авансу, пере-

витрата повертається підзвітній особі з каси: 
Д-т 372 «Розрахунки з підзвітними особами»  
К-т 30 «Каса». 
Аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами органі-

зується у розрізі особових рахунків і щодо кожної авансової суми 
окремо. 
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6.7. Облік резерву сумнівних боргів 

Наприкінці звітного періоду дебіторська заборгованість аналі-
зується і групується за даними аналітичного обліку на звичайну, 
сумнівну і безнадійну. 

Нормальна дебіторська заборгованість повинна бути сплачена 
в строк, передбачений договором. 

Сумнівна — це прострочена дебіторська заборгованість, щодо 
якої існує ймовірність непогашення боржником. На фактичну 
суму цієї заборгованості пропонується в бухгалтерському обліку 
створювати резерв сумнівних боргів. Створення та використання 
цього резерву ведеться на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». 
Цей рахунок використовується для корегування оцінки дебітор-
ської заборгованості покупців і замовників за товарних операція-
ми та інших дебіторів за нетоварними операціями. 

За кредитом рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» облікову-
ється створення резерву: 

Д-т 944 «Сумнівні та безнадійні борги»  
К-т 38 «Резерв сумнівних боргів». 
Сума резерву, що створюється визначається одним з двох ме-

тодів: прямим або за коефіцієнтом сумнівності. Перший метод 
застосовується на невеликих підприємствах, де можна з даних 
аналітичного обліку визначити тих дебіторів, відносно яких існує 
ймовірність непогашення. На підприємствах з великою кількістю 
дебіторів резерв сумнівних боргів визначається на основі класи-
фікації заборгованості за товари і послуги за строками її непога-
шення. Коефіцієнт сумнівності встановлюється за даними попе-
реднього періоду. 

Якщо резерв створено, прострочена сумнівна дебіторська за-
боргованість списується на дебет рахунка 38 «Резерв сумнівних 
боргів»: 

Д-т 38 «Резерв сумнівних боргів» 
К-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 
К-т 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 
Безнадійна дебіторська заборгованість в кінці звітного періоду 

відноситься на дебет рахунка 944 «Сумнівні та безнадійні борги» 
і врешті-решт впливає на зменшення доходів. 
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РОЗД
ІЛ

 

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

7.1. Власний капітал, критерії визнання та види 

Майно підприємства складається із різних матеріальних, не-
матеріальних та фінансових ресурсів — носіїв прав власності ок-
ремих суб’єктів. 

Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємства неми-
нуче використовують залучені кошти, утворюючи борги. Боргові 
зобов’язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо ак-
тивів підприємства (А = З + К) і мають вищий пріоритет порівня-
но з вимогами власників. 

Тому власний капітал — це частина в активах підприємства, 
що залишається після вирахування його зобов’язань (К = А – З). 

Власний капітал є основою для початку і продовження госпо-
дарської діяльності, та одним із найістотніших показників, оскільки 
виконує функції: 

⎯ довгострокового фінансування, 
⎯ відповідальності і захисту прав кредиторів, 
⎯ кредитоспроможності, 
⎯ самостійності, 
⎯ розподілу доходів і активів. 
Власний капітал утворюється двома шляхами: 
1) внесенням власниками підприємства; 
2) накопичуванням суми доходу, що залишається на підпри-

ємстві. 
За формами власний капітал поділяється на: 
— інвестований; 
— нерозподілений прибуток. 
За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на: 
— статутний капітал; 
— додатковий (нереєстрований) капітал, який складається з: 
а) додатково вкладеного капіталу, 
б) резервного капіталу, 
в) нерозподіленого прибутку. 
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З переходом на національні положення (стандарти) бухгалтерсь-
кого обліку у відповідному стандарті 2 «Баланс» визначено, що 
власний капітал включає такі основні складові: 

— статутний капітал; 
— пайовий капітал; 
— додатковий вкладений капітал; 
— інший додатковий капітал; 
— резервний капітал; 
— нерозподілений прибуток (непокриті збитки). 

7.2. Облік формування статутного капіталу 

Статутний капітал, як визначено у П(С)БО-2 «Баланс» — за-
фіксована в установчих документах загальна вартість активів, які 
є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. 

Умови та мінімальний розмір статутного капіталу визначаєть-
ся згідно з Законом України «Про господарські товариства». 

В акціонерних товариствах статутний капітал на момент ство-
рення не може бути менше суми еквівалентної 1250 мінімальним 
заробітним платам, а ТОВ — не менше суми, еквівалентної 100 
мінімальним заробітним платам. 

Сума статутного капіталу ділиться на визначену кількість ак-
цій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зо-
бов’язання тільки майном товариства. Сума статутного капіталу, 
відображена у фінансовому обліку і звітності, повинна дорівню-
вати загальній номінальній вартості випущених акцій, вказаній в 
установчих документах. 

Акції можуть бути: 
— іменними; 
— на пред’явника; 
— простими; 
— привілейованими. 
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 перед-
бачено його статутом. Власником привілейованих акцій надаєть-
ся першочергове право під час сплати дивідендів і розподілу ак-
тивів у разі ліквідації товариства, тому сума простих акцій — це 
залишковий капітал підприємства. 

Бланки акцій обліковуються на позабалансовому рахунку 
08 «Бланки суворого обліку», за дебетом якого відображається 
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надходження бланків акцій власної емісії, а за кредитом — їх 
списання при видачі акціонерам після повної сплати їх вартості. 

При створенні ВАТ акції розповсюджуються шляхом відкри-
тої передплати на них, а ЗАТ лише між власниками (учасниками) 
підприємства. 

Для обліку статутного капіталу Планом рахунків передбачено 
пасивний рахунок 40 «Власний капітал», який призначений для 
обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного ка-
піталу підприємства. 

Синтетичний облік статутного капіталу ведеться за формами 
власності, за видами акцій. 

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником (учасни-
ком) підприємства. 

При оголошенні передплати на акції за їх номінальною вартіс-
тю провадиться запис на формування статутного капіталу: 

Д-т 46 «Неоплачений капітал»; 
К-т 40 «Статутний капітал». 
Розрахунки власників (учасників) за підписані акції можуть 

здійснюватись: 

1) грошовими коштами в національній та іноземній валюті: 
Д-т 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 
К-т 46 «Неоплачений капітал»; 

2) шляхом передачі майна (за справедливою вартістю): 
а) матеріальними цінностям: 
Д-т 20 «Виробничі запаси» 
Д-т 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 
Д-т 28 «Товари» 
К-т 46 «Неоплачений капітал»; 
б) основними засобами та іншими необоротними активами: 
Д-т 10 «Інші необоротні матеріальні активи» 
Д-т 11 «Основні засоби» 
К-т 46 «Неоплачений капітал»; 
в) нематеріальними активами: 
Д-т 12 «Нематеріальні активи» 
К-т 46 «Неоплачений капітал»; 
г) об’єктами незавершеного будівництва: 
Д-т 151 «Капітальне будівництво» 
К-т 46 «Неоплачений капітал»; 

3) цінними паперами інших підприємств: 
Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 
К-т 46 «Неоплачений капітал». 
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Збільшення або зменшення статутного капіталу може здій- 
снюватися в установленому порядку та після внесення відповід-
них змін в установчі документи підприємства. 

АТ може змінювати розмір статутного капіталу згідно з рі-
шенням зборів акціонерів. Збільшення статутного капіталу акціо-
нерного товариства не більше ніж на 1/3 може бути здійснено за 
рішенням правління за умови, що таке передбачено статутом. 
Збільшувати статутний капітал товариство має право, якщо всі 
раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче 
номінальної. 

Збільшення статутного капіталу може здійснюватись 
шляхом: 

— випуску нових акцій; 
— обміну облігацій на акції; 
— збільшення номінальної вартості акцій. 
При збільшенні кількості акцій встановленої номінальної вар-

тості підписка на додатково випущені акції провадиться у тому ж 
порядку, що і на акції першої емісії, а статутний капітал збільшу-
ється за рахунок: 

1) додаткових внесків учасників: 
Д-т 46 «Неоплачений капітал» 
К-т 40 «Статутний капітал» 
і в подальшому: 
Д-т 30 «Каса» 
Д-т 31 «Рахунки в банках» 
К-т 46 «Неоплачений капітал»; 
2) індексації основних засобів: 
Д-т 423 «Дооцінка активів» 
К-т 40 «Статутний капітал»; 
3) реінвестування прибутку: 
Д-т 441 «Прибуток нерозподілений» 
К-т 40 «Статутний капітал»; 
4) реінвестування нарахованих дивідендів: 
Д-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» 
К-т 40 «Статутний капітал». 
При збільшенні статутного капіталу за рахунок обміну обліга-

цій АТ на його ж акції операція відображається записами: 
Д-т 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 
К-т 40 «Статутний капітал»; 

або за рахунок чистого доходу підприємства: 
Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 
К-т 40 «Статутний капітал»; 
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Зменшення статутного капіталу АТ може здійснюватися 
шляхом: 

— зменшення номінальної вартості акцій; 
— зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості 

шляхом викупу їх у власників з метою анулювання. 
Зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номі-

нальної вартості акцій відображається в обліку: 
Д-т 40 «Статутний капітал» 
К-т 672 «Розрахунки за іншими виплатами» 
Таке зменшення має бути компенсоване акціонерам: 
Д-т 672 «Розрахунки за іншими виплатами». 
К-т 30 «Каса» 
К-т 31 «Рахунки в банках». 
Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості 

шляхом викупу їх у власників відображається в обліку шляхом 
використання рахунка 45 «Вилучений капітал» записом: 

Д-т 451 «Вилучені акції» 
К-т 30 «Каса» 
К-т 31 «Рахунки в банках». 
Анулювання викуплених акцій відображається записами: 
Д-т 40 «Статутний капітал» 
К-т 451 «Вилучені акції» — на суму номінальної вартості ви-

куплених акцій та 
Д-т 421 «Емісійний дохід» 
К-т 451 «Вилучені акції» — на суму, що перевищує номіналь-

ну вартість викуплених акцій. 
У фінансовій звітності суми неоплаченого капіталу (сальдо ра-

хунка 46 «Неоплачений капітал») та вилученого капіталу (сальдо 
рахунка 45 «Вилучений капітал») наводяться у дужках і підлягають 
вирахуванню під час визначення підсумку власного капіталу. 

Пайовий капітал відображає суму пайових внесків членів 
спілок та інших підприємств, що передбачена установчими доку-
ментами, і означає, що це сукупність коштів фізичних і юридич-
них осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення 
його господарсько-фінансової діяльності. 

Облік пайового капіталу здійснюється на рахунку 41 «Пайо-
вий капітал». Цей рахунок застосовується тими підприємствами, 
у яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових 
внесків (членів можливого товариства, колективного сільськогос-
подарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, 
кредитної спілки, інвестиційних фондів тощо) і призначений для 
обліку і узагальнення інформації про суми пайових внесків. 
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За кредитом рахунка відображається збільшення пайового ка-
піталу, за дебетом — зменшення. 

Аналітичний облік сум пайового капіталу ведеться за видами 
капіталу та щодо кожного члена товариства. 

7.3. Облік додаткового капіталу 

У балансі сума додаткового капіталу розкривається двома стат-
тями: 

— Додатково оплачений капітал 
— Інший додатковий капітал. 
Додатково оплачений (вкладений) капітал — це сума, на яку 

вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну 
вартість від первинної емісії. Це створює емісійний дохід. 

Інший додатковий капітал — це суми дооцінки необоротних 
активів підприємства, вартість активів безоплатно отриманих під-
приємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види 
додаткового капіталу. 

Для обліку додаткового капіталу призначений у Плані рахун-
ків пасивний рахунок 42 «Додатковий капітал», за кредитом яко-
го відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом — 
зменшення. 

Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки: 
421 «Емісійний дохід» 
422 «Інший вкладений капітал» 
423 «Дооцінка активів» 
424 «Безоплатно одержані необоротні активи» 
425 «Інший додатковий капітал». 
На суму різниці (перевищення) між номінальною і вартістю 

реалізації випущених акцій в обліку відображається запис: 
Д-т 46 «Неоплачений капітал» 
К-т 421 «Емісійний дохід». 
Ця сума не підлягає жодному використанню або розподілу, 

крім випадків реалізації (анулювання) акцій за ціною нижче но-
мінальної вартості: 

Д-т 421 «Емісійний дохід» 
К-т 451 «Вилучені акції». 
У разі дооцінки необоротних активів, які здійснюються за рі-

шенням урядових органів, а також у випадках, передбачених стан-
дартами бухгалтерського обліку, робиться запис: 
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Д-т 10 «Основні засоби» 
Д-т 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 
К-т 423 «Дооцінка активів». 
У разі безоплатно одержаних необоротних активів, отриманих 

від інших юридичних або фізичних осіб: 
Д-т 10 «Основні засоби» 
Д-т 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 
Д-т 12 «Нематеріальні активи» 
К-т 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». 

7.4. Облік резервного капіталу 

Резервний капітал — сума резервів, створених відповідно до 
чинного законодавства або установчих документів за рахунок не-
розподіленого прибутку підприємства. 

Резервний капітал в АТ створюється у розмірі, встановленому 
установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного 
капіталу. Розмір щорічних відрахувань на поновлення резервного 
капіталу передбачається установчими документами, здійснюєть-
ся за рахунок чистого прибутку та не може бути меншим 5 про-
центів його загальної вартості. 

Для обліку резервного капіталу у Плані рахунків призначений 
пасивний рахунок 43 «Резервний капітал». За кредитом рахунка 
відображається створення резервів, за дебетом — їх використан-
ня. Сальдо цього рахунка кредитове і відображає залишок резер-
вів на кінець звітного періоду. 

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його вида-
ми, джерелами їх утворення та напрямком використання. 

Здійснення відрахувань від прибутку на створення (поповнен-
ня) 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 ліквіда-
ції. Залишки невикористаних коштів резервного капіталу перехо-
дять на наступний звітний період. 

Використання коштів резервного капіталу на покриття втрат 
внаслідок надзвичайних ситуацій: 

Д-т 43 «Резервний капітал» 
К-т 10 «Основні засоби» 
К-т 15 «Капітальні інвестиції» 
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К-т 20 «Виробничі запаси» 
К-т 26 «Готова продукція» 
К-т 14, 35 «Фінансові інвестиції» 
К-т 30 «Каса». 
Покриття витрат підприємства з усунення наслідків надзви-

чайних ситуацій: 
Д-т 43 «Резервний капітал» 
К-т 66 «Розрахунки по заробітній платі», 
К-т 65 «Розрахунки за страхуванням», 
К-т 23 «Виробництво». 
Направлені кошти резервного капіталу на покриття збитків 

звітного періоду: 
Д-т 43 «Резервний капітал» 
К-т 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 
Використання коштів резервного капіталу на виплату дивіден-

дів засновникам: 
Д-т 43 «Резервний капітал» 
К-т 67 «Розрахунки з учасниками». 

7.5. Облік нерозподіленого прибутку 
(непокритих збитків). 

Облік використання прибутку звітного року 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є складовою час-
тиною власного капіталу, що залишається у підприємства після 
виплати доходів власникам та формування резервного капіталу. 

Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) у 
Плані рахунків призначений рахунок 44 «Нерозподілені прибут-
ки (непокриті збитки)». На цьому рахунку ведуть облік нерозпо-
діленого прибутку та непокритих збитків, а також суми прибутку 
поточного та минулого року, що використаний у звітному році. 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має 
такі субрахунки: 

441 «Прибуток нерозподілений» 
442 «Непокриті збитки» 
443 «Прибуток, використаний у звітному періоді». 
Фінансовий результат діяльності підприємства визначається 

на підставі рахунка 79 «Фінансові результати». Під час визначен-
ня прибутку складається запис: 

Д-т 79 «Фінансові результати» 
К-т 441 «Прибуток нерозподілений» 
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при визначенні непокритого збитку: 
Д-т 442 «Непокриті збитки» 
К-т 79 «Фінансові результати». 
Сума непокритого збитку наводиться у дужках та вирахову-

ється під час визначення підсумку власного капіталу. Списання 
збитку здійснюється за рахунок відповідних джерел: нерозподі-
леного прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу і 
відтворюються записами: 

Д-т 441 «Нерозподілені прибутки» 
Д-т 42 «Додатковий капітал» 
Д-т 43 «Резервний капітал» 
К-т 442 «Непокриті збитки». 
Використання прибутку на сплату дивідендів або для ство-

рення резервного капіталу протягом звітного періоду відобра-
жається за дебетом субрахунка 443 «Прибуток, використаний у 
звітному періоді» в кореспонденції з рахунками 67 «Розрахунки 
з учасниками» при нарахуванні дивідендів і відображається за-
писом: 

Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 
К-т 67 «Розрахунки з учасниками», 
або з рахунком 43 «Резервний капітал» у разі створення резерв-

ного капіталу. 
У кінці року сальдо субрахунка 443 списується за рахунок не-

розподіленого прибутку записом: 
Д-т 441 «Нерозподілений прибуток» 
К-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді». 
Таким чином сума нерозподіленого прибутку поточного 

року розраховується як сума нерозподіленого прибутку за попе-
редній рік і сума чистого прибутку за поточний рік. Від цієї суми 
вираховуються суми нарахованих дивідендів за поточний рік і 
суми внесків на поповнення резервного капіталу (якщо такі здій-
снюються). 

НПn = НПn – 1 + ЧПn – Дn – РКn, 

де НПn – 1 — нерозподілений прибуток за попередній рік; 
ЧПn — чистий прибуток за поточний рік; 
Дn — сума нарахованих дивідендів за поточний рік; 
РКn — сума внесків на поповнення резервного капіталу за по-

точний рік; 
n — поточний рік; 
n – 1 — попередній рік. 
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7.6. Облік неоплаченого та вилученого капіталу 

В обліку формування та змін статутного капіталу використо-
вуються активні, регулюючі, контрарні рахунки 46 «Неоплачений 
капітал» та 45 «Вилучений капітал». 

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначений для узагаль-
нення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підп-
риємства. За дебетом рахунка відображається заборгованість за-
сновників (учасників): за внесками до статутного капіталу під-
приємства, а також номінальна вартість розміщених неоплачених 
акцій. За кредитом — погашення заборгованості за внесками до 
статутного капіталу і номінальна вартість сплачених акцій. Ана-
літичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розмі-
щених неоплачених акцій і кожному засновнику (учаснику) підп-
риємства. 

Після здійснення усіх внесків учасниками сальдо на рахунку 
46 не залишається. 

Рахунок 45 «Вилучений капітал» призначений для обліку ви-
лученого капіталу, який має бути повернутий у разі викупу влас-
них акцій у акціонерів з метою їх перепродажу або анулювання, а 
також у разі зменшення номінальної вартості акцій. 

Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не біль-
ше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а та-
кож голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціо-
нерів провадиться без урахування придбаних АТ власних акцій. 

За дебетом цього рахунка відображаються суми вкладів, що 
повертаються учаснику товариства, вартість викуплених у акціо-
нерів власних акцій за покупною ціною, за кредитом — вартість 
анульованих або перепроданих акцій. Дебетове сальдо цього ра-
хунка являє собою вартість викуплених власних акцій на кінець 
звітного періоду (перелік операцій вже був наведений в поперед-
ніх складових частинах цього розділу). 
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РОЗД
ІЛ

 

ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

8.1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація 

Зобов’язання — це джерела залучених коштів підприємства, 
які, крім власного капіталу, формують пасив балансу. Згідно стан-
дарту 2 «Баланс» зобов’язання — заборгованість підприємства, 
яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої; як очіку-
ється, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілю-
ють в собі економічні вигоди. 

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про зобов’язання регламентуються Положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», яке затвер-
джене наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000 за № 20. 

Згідно з зазначеним положенням зобов’язання визнається, як-
що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовір-
ність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок йо-
го погашення.  

У бухгалтерську обліку зобов’язання групуються на: 
• довгострокові, 
• поточні, 
• забезпечення, 
• непередбачені зобов’язання, 
• доходи майбутніх періодів. 
До довгострокових відносяться такі зобов’язання, первинний 

термін погашення яких був встановлений більше 12 місяців. До 
них належать довгострокові позики банку, видані на строк біль-
ше одного року, довгострокові векселі видані, довгострокові зо-
бов’язання за орендою та зобов’язання за облігаціями. 

Поточними (короткостроковими) вважаються зобов’язання, 
строк погашення яких був початково встановлений протягом по-
точного року. До них належать зобов’язання перед постачальни-
ками за одержані матеріальні цінності, перед підрядчиками за ви-
конані роботи і послуги, зобов’язання перед працюючими за 
нарахованою заробітною платою, перед бюджетом, соціальними 
фондами та іншими кредиторами. 
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Забезпечення — це зобов’язання з невизначеними сумою або 
часом погашення на дату балансу. 

Непередбаченими вважаються такі зобов’язання, які можуть 
виникнути внаслідок минулих подій, а існування яких може бути 
підтверджено майбутніми подіями, або ж зобов’язання, які не 
можна достовірно визначити. 

Доходи майбутніх періодів — це такі доходи, які виникли в 
даний час, але відносяться до майбутніх періодів. 

Обліковуються довгострокові і поточні зобов’язання за їх ви-
дами на окремих рахунках бухгалтерського обліку і відобража-
ються окремими розділами пасиву балансу. 

Завданнями обліку зобов’язань є своєчасне, повне і правильне 
документальне оформлення і відображення на рахунках синтетич-
ного і аналітичного обліку господарських операцій з виникнення 
і погашення кредиторської заборгованості, не допускаючи про-
строчок у платежах і уникаючи штрафних санкцій. 

8.2. Облік довгострокових зобов’язань 

Довгострокові зобов’язання за кредитами банку обліковують-
ся на рахунку 50 «Довгострокові позики». За кредитом цього ра-
хунка відображаються суми одержаних довгострокових позик, а 
також переведення короткострокових відстрочених позик до скла-
ду довгострокових. 

Зарахування довгострокових позик на поточні рахунки облі-
ковується на рахунках: 

Д-т 31 «Рахунки в банках»  
К-т 50 «Довгострокові позики». 
Переведення короткострокових позик до складу довгостроко-

вих у зв’язку зі змінами умов кредитування обліковується: 
Д-т 60 «Короткострокові позики» 
К-т 50 «Довгострокові позики». 
За користування довгостроковими позиками банку нарахову-

ються проценти, які включаються до складу фінансових витрат і 
обліковуються на рахунках: 

Д-т 951 «Проценти за кредит»  
К-т 50 «Довгострокові позики». 
За дебетом рахунка 50 «Довгострокові позики» відображаються 

операції з погашення довгострокових позик і процентів за ними: 
Д-т 50 «Довгострокові позики»  
К-т 31 «Рахунки в банках. 
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Аналітичний облік довгострокових позик організується щодо 
кожної позики зокрема. Аналітичні рахунки об’єднуються залеж-
но від виду позики в субрахунки: 

501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті» 
502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»  
503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній 

валюті» 
504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній 

валюті» 
505 «Інші довгострокові позики в національній валюті» 
506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті». 

8.3. Облік розрахунків з постачальниками  
та підрядчиками 

Постачальники — це юридичні і фізичні особи, які здійснили 
для підприємства поставку виробничих запасів, малоцінних і 
швидкозношуваних предметів, необоротних активів чи інших 
цінностей. За поставку виникли зобов’язання, які підлягають 
оплаті. 

Підрядчики — це юридичні та фізичні особи, які виконали для 
підприємства будівельні, ремонтні чи інші роботи. 

Взаємовідносини підприємства з постачальниками та підряд-
чиками регулюються раніше укладеними договорами. 

Облік договорів та їх виконання ведеться відділом поста-
чання або окремою особою за призначенням керівника. Для 
цього відкривається книга (журнал) обліку вантажів, що на-
дійшли. 

Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками 
і підрядчиками передбачений рахунок 63 «Розрахунки з поста-
чальниками і підрядчиками». За кредитом цього рахунка облі-
ковується виникнення зобов’язання перед постачальниками і 
підрядчиками за одержані від них матеріальні цінності, вико-
нані роботи чи надані послуги; а за дебетом — погашення за-
боргованості перерахуванням із поточного рахунка чи готів-
кою з каси. 

Аналітичний облік розрахунків організується щодо кожної 
юридичної чи фізичної особи, що є постачальником чи підрядчи-
ком. Аналітичні рахунки об’єднуються в субрахунки: 

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» 
632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». 
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8.4. Облік короткострокових кредитів банків 

Для поповнення нестачі власних коштів для операційної діяль-
ності підприємство оформляє в банку позику строком до одного 
року. Для її одержання з банком укладається договір, в якому пе-
редбачається: цільове використання позикових коштів, строк ко-
ристування позикою, сума і плата за позику (процент, що сплачу-
ється підприємством). Після оформлення кредитного договору 
банк відкриває для підприємства кредитний рахунок, на якому і 
обліковуються надані та погашені кредити. 

Синтетичний облік розрахунків за короткостроковими пози-
ками ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики». За кре-
дитом цього рахунка обліковуються суми зобов’язань перед бан-
ком за одержані позики. Найчастіше одержана позика зарахо-
вується на поточні рахунки і відображається згідно з випискою 
банку на рахунках: 

Д-т 31 «Рахунки в банках»  
К-т 60 «Короткострокові позики». 
Але короткострокова позика може бути направлена на погашен-

ня заборгованості перед постачальниками і підрядчиками, на пога-
шення заборгованості перед бюджетом з податків і на інші цілі. В 
такому разі суми одержаної позики обліковується на рахунках: 

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»  
Д-т 64 «Розрахунки з бюджетом» 
та деякі інші  
К-т 60 «Короткострокові позики». 
За користування короткостроковими позиками підприємство 

згідно з кредитним договором нараховує і сплачує проценти, су-
ма яких відображається на рахунках: 

Д-т 951 «Проценти за кредит»  
К-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками». 
За дебетом рахунка 60 «Короткострокові позики» відобража-

ються операції з погашення зобов’язань щодо позик, а також що-
до переведення короткострокової позики в довгострокову в зв’яз-
ку зі змінами умов кредитування. 

Погашення короткострокової позики і процентів за її користу-
вання відображається на рамках: 

Д-т 60 «Короткострокові позики» (на суму самої позики)  
Д-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» (на суму 

нарахованих відсотків» 
К-т 31 «Рахунки в банках». 
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Проценти за користування короткостроковими позиками на-
прикінці звітного періоду відображаються у складі фінансових 
результатів підприємства: 

Д-т 792 «Результат фінансових операцій» 
К-т 951 «Проценти за кредит». 
При відстроченні оплати короткострокових позик (переведен-

ні в розряд довгострокових): 
Д-т 60 «Короткострокові позики»  
К-т 50 «Довгострокові позики». 
Аналітичний облік короткострокових позик організується окре-

мо за кожною позикою. Аналітичні рахунки об’єднуються в такі 
субрахунки: 

601 «Короткострокові позики банків у національній валюті» 
602 «Короткострокові позики банків в іноземних валютах» 
603 «Відстрочені короткострокові позики банків в національ-

ній валюті» 
604 «Відстрочені короткострокові позики банків в іноземній 

валюті» 
605 «Прострочені позики в національній валюті» 
606 «Прострочені позики в іноземній валюті». 

8.5. Облік праці і розрахунків з оплати праці 

Одним із важливих поточних зобов’язань, що систематично 
виникають у процесі господарської діяльності, є зобов’язання пе-
ред працюючими по заробітній платі. 

Заробітна плата — це винагорода в грошовій формі працівни-
ку за затрачену працю. Вимірюються затрати праці відпрацьова-
ним часом (у разі погодинної оплати) або обсягом виконаної ро-
боти чи виготовленої продукції (в разі відрядної оплати). 

Основу організації оплати праці становлять: тарифні системи, 
системи преміювання, контрактна система, система трудових до-
говорів і державні нормативні акти. 

Тарифною системою встановлюється рівень оплати праці за 
одиницю робочого часу залежно від кваліфікації (розряду робіт-
ника і розряду роботи) і умов праці. 

Преміальними системами встановлюються показники і рівень 
премій. Контракти — це письмові договори підприємства з пра-
цюючим, яким також встановлюється обсяг, якість роботи, строк 
виконання та рівень оплати. Укладаються контракти, як правило, 
на тривалий час. Трудовий договір — це теж письмова угода під-
приємства з працюючим, що носить разовий характер. 
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Державними нормативними актами встановлюється мінімаль-
ний рівень зарплати, оплату за невідпрацьований час, а також ви-
ди та розміри утримань із заробітної плати. 

Господарський облік (фінансовий і управлінський) повинен 
забезпечити такий комплекс даних трудових факторів про: 

а) чисельність і склад працюючих,  
б) відпрацьований час кожним і усім колективом разом,  
в) виробіток у кількості виготовленої продукції або обсязі ви-

конаної роботи, 
г) нараховану заробітну плату кожному працівнику і по підп-

риємству в цілому, 
д) стан розрахунків з оплати праці. 
Функції з обліку чисельності і складу працюючих на великих 

підприємствах виконує відділ кадрів або інспектор по кадрах, а 
в разі відсутності їх на малих підприємствах — будь-який пра-
цівник, призначений наказом керівника. Функціями по обліку 
кадрів є: документальне оформлення зарахування на роботу, пе-
реміщення, надання відпустки та звільнення, а також облік ная-
вності і руху працюючих та надання відповідних даних для зві-
тності. 

Підставою для зарахування на роботу служить наказ керівни-
ка або записка про прийом на роботу, що оформляються на підс-
таві заяви, поданої бажаючим працювати на вакантній посаді чи 
вільному робочому місці. 

Для зарахованого на роботу заводиться особова картка з облі-
ку кадрів і оформляється трудова книжка (виписується нова, як-
що робітник чи службовець розпочинає трудову діяльність, або ж 
робиться запис про зарахування в подану трудову книжку). Тру-
дові книжки зберігаються на підприємстві. Чисті бланки трудо-
вих книжок є документами суворої звітності та зберігаються в 
сейфі разом із грошовими документами. За цінами придбання 
бланки трудових книжок як об’єкт бухгалтерського обліку відо-
бражаються на рахунку 331 «Грошові документи в національній 
валюті». Під час видачі трудової книжки працівнику, що тільки 
розпочинає трудову діяльність, вартість бланку відшкодовується 
надходженням готівки до каси. 

Переміщенням вважається переведення на іншу роботу або 
присвоєння вищого кваліфікаційного розряду. Оформляється на-
казом керівника, а при присвоєнні вищого кваліфікаційного роз-
ряду до наказу додається рішення кваліфікаційної комісії. Дані 
про переміщення записуються до трудової книжки із затвер-
дженням круглою печаткою підприємства. 
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Наказом керівника оформляється також надання відпустки і 
звільнення. Протягом однієї доби після оформлення наказу на 
звільнення трудова книжка повертається працівникові, а бухгал-
терія здійснює повний розрахунок заробітної плати. 

Чисельність працюючих працівником, що виконує функції з 
обліку кадрів, групується за категоріями, професіями, посадами, 
фаховим рівнем, стажем роботи, місцями роботи (цехами, відді-
лами), а також за часом роботи (постійні, сезонні, тимчасові пра-
цівники). 

Залежно від системи оплати праці (погодинна, відрядна, інди-
відуальна, бригадна) та врегульованих взаємовідносин підприєм-
ства з працюючими застосовуються різні первинні документи, 
якими оформляються затрати праці і згідно з якими нараховуєть-
ся заробітна плата працюючим. 

Підставою для нарахування заробітної плати при погодинній 
оплаті служить табель обліку робочого часу, який є іменним спис-
ком працюючих, до якого щоденно записуються дані про відпра-
цьований час у годинах, а при неявках — причини. Табельного об-
ліку достатньо для нарахування зарплати в разі погодинної оплати. 

Підставою для нарахування заробітної плати робітникам у разі 
відрядної оплати служать різні документи: наряди, маршрутні 
листи, рапорти (відомості) виробітку та деякі інші. 

Наряди використовуються в індивідуальних і дрібносерійних 
виробництвах, будівництві, на ремонтному та інших виробницт-
вах із нестабільним характером праці. Бувають вони індивідуаль-
ні і бригадні, разові і нагромаджуючі. 

Маршрутні листи використовуються для оформлення затрат 
праці на поточних виробництвах. 

Рапорти або відомості виробітку використовуються в масових 
виробництвах з одноманітним характером праці. 

У разі відхилень від нормальних умов праці (заміні матеріалів, 
що обробляються, робота на іншому, ніж передбачене технологі-
єю, устаткуванні тощо) складаються доплатні листки або відомо-
сті на доплату. 

Наприкінці місяця дані про виробіток і заробітну плату гру-
пуються і нагромаджуються: за особовими рахунками працюю-
чих, видами продукції, що вироблялася чи робіт, що виконували-
ся, видами оплат. На підставі цих даних складаються розрахун-
ково-платіжні або розрахункові і платіжні відомості, які 
виступають первинними документами для обліку розрахунків по 
оплаті праці, а часто і як регістри аналітичного обліку розрахун-
ків по оплаті праці. 
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Синтетичний облік використання фонду оплати праці і розра-
хунків з працюючими ведеться на рахунку 66 «Розрахунки з оп-
лати праці», який має два субрахунки: 

661 «Розрахунки за заробітною платою» 
662 «Розрахунки з депонентами». 
Нарахована заробітна плата, яка належить працюючим, облі-

ковується на рахунках: 
Д-т 23 «Виробництво» (робітників основного і допоміжного 

виробництва за виготовлену продукцію або виконані роботи)  
Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» (цеховому персоналу і 

робітникам по догляду за обладнанням)  
Д-т 92 «Адміністративні витрати» (адміністративному і обслу-

говуючому персоналу підприємства в цілому) 
Д-т 93 «Витрати на збут» (робітникам за пакування, наванта-

ження готової продукції при відправці покупцям після здачі її на 
склад) 

Д-т 15 «Капітальні інвестиції» (робітникам за роботи по капі-
тальному будівництву і капітальному ремонту основних засобів 
та інших роботах по створенню основних засобів, необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів) 

Д-т інших рахунків залежно від характеру затрат праці,  
К-т 661 «Розрахунки за заробітною платою». 
За дебетом рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» 

обліковуються операції: за утриманнями із заробітної плати, ви-
платі готівкою і депонуванні. 

Із нарахованих зарплат проводяться обов’язкові утримання, 
утримання для відшкодування заподіяних підприємству збитків з 
вини працюючих і добровільні утримання. 

До обов’язкових відносяться: 

а) утримання прибуткового податку: 
Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»  
К-т 64 «Розрахунки з бюджетом» 

б) утримання до пенсійного фонду: 
Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»  
К-т 651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням»  

в) утримання до страхового фонду: 
К-т 652 «Розрахунки за соціальним страхуванням»  

г) утримання до страхування на випадок безробіття: 
К-т 653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття» 

д) утримання по виконавчих документах: 
685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 
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З дозволу працюючих з заробітної плати можуть бути утрима-
ні нестачі і втрати від псування цінностей (К-т 375), за допуще-
ний брак виробництва з вини працівників (К-т 24). 

За письмовими заявами із заробітної плати бухгалтерія може 
здійснити вирахування на оплату індивідуальних позик, оформ-
лених через підприємство, по добровільному страхуванню, за то-
вари, продані в кредит. 

Різниця в сумі нарахованої зарплати і утриманнями всіх видів 
належить виплаті готівкою з каси або через банкомат або платіж-
ні картки. 

Для одержання готівки на зарплату до банку подаються такі 
документи: грошовий чек і платіжні доручення на перерахуван-
ня: утримань і нарахувань на зарплату (прибуткового податку, до 
пенсійного фонду, страхового, фонду страхування на випадок 
безробіття та фонду страхування від нещасних випадків). 

Одержана сума прибуткується касою: 
Д-т 30 «Каса» 
К-т 31 «Рахунки у банках». 
Протягом трьох повних робочих днів здійснюється виплата 

зарплати готівкою з каси (Д-т 66, К-т 30). Після цього платіжні 
відомості закриваються. Проти прізвищ працюючих, котрі не 
одержали зарплату, ставиться штамп або пишеться від руки «де-
поновано». Прізвища і суми депонентів переносяться до окремої 
відомості або книги, а загальна сума відображається на рахунках: 

Д-т 661 «Розрахунки за заробітної платою»  
К-т 662 «Розрахунки з депонентами».  
Сума депонованої зарплати наступного дня здається в банк на 

поточний рахунок. 
Аналітичний облік розрахунків з працюючими з заробітної 

плати організується за особовими рахунками працюючих, видами 
оплат і утримань. 

8.6. Облік розрахунків зі страхування 

Для соціального забезпечення працюючих створюються на під-
приємствах соціальні фонди: пенсійний, страховий, фонд страху-
вання по безробіттю та страхування від нещасних випадків. 

Пенсійний фонд створюється за рахунок двох джерел: 
а) за рахунок підприємства шляхом відрахувань, встановлених 

у процентах до нарахованої зарплати; 
б) утримань з індивідуально нарахованої зарплати. 
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Державний страховий фонд також створюється за рахунок 
аналогічних джерел. 

Фонд страхування на випадок безробіття (аналогічно) і фонд 
страхування від нещасних випадків. 

Облік зобов’язань за страховими соціальними фондами ведеть-
ся на рахунку 65 «Розрахунки по страхуванню». На кожний фонд 
соціального призначення відкривається окремий субрахунок. 

При відрахуваннях до соціальних фондів за рахунок підпри-
ємства розраховані суми відображаються за дебетом тих рахун-
ків, на які була віднесена нарахована зарплата, і кредитується ра-
хунок 65 відповідного субрахунка. При утриманні з заробітної 
плати — як уже зазначалось: 

Д-т 661 «Розрахунки за заробітною платою»  
К-т 65 «Розрахунки за страхуванням» відповідного субрахунка. 
При одержанні готівки з поточного рахунка в касу на виплату 

зарплати або перерахуванню до банкомату або на платіжні картки з 
поточного рахунка перераховуються платежі до соціальних фондів і 
тим самим погашаються зобов’язання за соціальними фондами. 

8.7. Облік забезпечень 

Забезпечення виступають спеціальним джерелом покриття 
майбутніх витрат. Вони створюються для відшкодування наступ-
них витрат на: 

— виплату відпусток працівникам; 
— додаткове пенсійне забезпечення; 
— виконання гарантійних зобов’язань; 
— реструктуризацію; 
— виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо.  
Забезпечення створюються в разі виникнення зобов’язання, 

погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів. 
Величина зобов’язання визначається розрахунковим методом 

за визначеною розрахунковою ставкою для відшкодування відпо-
відних зобов’язань.  

Синтетичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 
ведеться на пасивному рахунку 47 «Забезпечення майбутніх ви-
трат і платежів», який має субрахунки: 

471 «Забезпечення виплат відпусток» 
472 «Додаткове пенсійне забезпечення» 
473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» 
474 «Забезпечення інших витрат і платежів». 
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Найбільш розповсюдженим на практиці є резерв на оплату 
відпусток працюючим. Він забезпечує наявність джерела виплат 
відпускних сум та рівномірне включення їх до собівартості про-
дукції, що особливо необхідно в сезонних галузях та на підпри-
ємствах з тривалим циклом виробництва. 

Резерв на оплату відпусток працюючим створюється у про-
центах до нарахованої зарплати і залежить від тривалості відпуск-
ного періоду. Суми нарахованого резерву відображаються на 
рахунках: 

Д-т 23 «Виробництво» 
Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» 
Д-т 92 «Адміністративні витрати»  
Д-т 93 «Витрати на збут» 
та інші рахунки, на які була віднесена нарахована зарплата 
К-т 471 «Забезпечення виплат відпусток». 
У даному разі заробітна плата, нарахована за час відпусток, 

списується за рахунок резерву і відображається на рахунках: 
Д-т 471 Забезпечення виплат відпусток»  
К-т «Розрахунки за заробітною платою». 
На дебет рахунка 471 «Забезпечення виплат відпусток» відно-

сяться і всі відрахування до соціальних фондів. 
Кредитове сальдо за рахунком 471 «Забезпечення виплат від-

пусток» означає суму створеного забезпечення, що не використа-
но для нарахування відпускних сум до кінця року. 

По закінченні року здійснюється уточнення невикористаного 
забезпечення. При цьому розраховується фактична заборгова-
ність підприємства перед працюючими за невикористану відпуст-
ку і сальдо за рахунком 471 «Забезпечення виплат відпусток» ко-
регується до рівня фактичної заборгованості шляхом 
донарахування або сторнування. Таким чином, сальдо зазначе-
ному рахунку відображається в балансі сумою фактичної забор-
гованості за невикористану відпустку станом на початок року. 

На рахунку 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» обліко-
вуються суми забезпечення на оплату додаткових виплат коштів 
для реалізації програми соціального забезпечення. 

Резерв на гарантійне забезпечення, що обліковується на рахун-
ку «Забезпечення гарантійних зобов’язань», створюється на ви-
робничих підприємствах, які реалізують продукцію з гарантією. 

Величина забезпечення визначається розрахунковим методом 
і відображається на рахунках: 

Д-т 93 «Витрати на збут» 
К-т 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань». 
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На дебет рахунка 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» 
відносяться фактичні затрати на ремонт готової продукції, реалі-
зованої з гарантією. 

Можуть створюватися резерви для забезпечення затрат з ре- 
структуризації, виконанні зобов’язань щодо обтяжливих контр- 
актів та деяких інших витрат. Ці резерви обліковуються на рахун-
ку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів». 

Створені забезпечення шляхом включення їх до затрат, вико-
ристовуються лише для відшкодування тих затрат, для покриття 
яких воно було створено. 

Аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 
організується за їх видами, направленнями формування і викори-
стання. 

8.8. Облік розрахунків з бюджетом 

Взаємовідносини підприємства з бюджетом визначаються 
діючою в Україні системою податків та інших обов’язкових 
платежів. 

Податки — це обов’язкові платежі, які належить сплатити юри-
дичній чи фізичній особі до державного чи місцевого бюджету. 

Визначення та погашення зобов’язань перед бюджетом по за-
гальнодержавних податках регулюється законами України, а пе-
ред місцевими бюджетами — рішеннями органів місцевого само-
врядування. 

Основними податковими платежами підприємств є: податок 
на додану вартість, податок з прибутку, акцизний збір, прибутко-
вий податок з доходів громадян, податок на землю, з власників 
транспортних засобів, комунальний податок та деякі інші. Основ-
не місце в податковій системі належить податку на додану вар-
тість (ПДВ), по якому виникає необхідність вести облік податко-
вого кредиту (зобов’язання бюджету перед підприємством) і 
податкового зобов’язання (зобов’язання підприємства перед бю-
джетом). Податковий кредит оплачується постачальникам мате-
ріалів, послуг та іншим кредиторам і зменшує величину зо-
бов’язання перед бюджетом. Податкове зобов’язання — це загальна 
сума податку, що нараховується до бюджету і сплачується підп-
риємству покупцями за відвантажену готову продукцію і замов-
никами за виконані роботи. Таким чином до бюджету сплачуєть-
ся різниця в сумі податкового зобов’язання та податкового 
кредиту. 
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Синтетичний облік розрахунків підприємства з бюджетом за 
всіма видами платежів, а також санкцій за порушення податково-
го законодавства, які також вносяться в дохід бюджету ведеться 
на рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами». За креди-
том цього рахунка відображається зобов’язання перед бюджетом 
при нарахуванні платежів, а за дебетом — погашення зобов’язань 
та зменшення на суму податкового кредиту. 

Суми сплати до бюджету податку на додану вартість форму-
ються таким чином. 

Під час одержання матеріалів від постачальників разом із до-
говірними цінами їм нараховується 20% податкового кредиту. Ці 
операції відображаються на рахунках: 

Д-т 20 «Виробничі запаси» 
Д-т 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети»  
Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами» (на суму ПДВ)  
К-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». 
Під час погашення зобов’язань перед постачальниками разом 

сплачується і податковий кредит: 
Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»  
К-т 31 «Рахунки в банках». 
Відвантажена готова продукція відображається в бухгалтерсь-

кому обліку як дохід підприємства і заборгованість покупців і 
замовників, яка включає і суму податкового зобов’язання за 
ПДВ. 

Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»  
К-т 70 «Доходи від реалізації». 
Оплата заборгованості покупцями і замовниками відобража-

ється на рахунках:  
Д-т 31 «Рахунки в банках»  
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». 
Із сумою сплати надходить підприємству і податкове зо-

бов’язання за ПДВ. На суму ПДВ зменшується дохід підприємст-
ва і виникає зобов’язання перед бюджетом: 

Д-т 70 «Доходи від реалізації»  
К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами». 
Бюджету при цьому сплачується різниця в сумі податкового 

кредиту і податкового зобов’язання: 
Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами»  
К-т 31 «Рахунки в банках». 
Податок з прибутку згідно із Законом України про цей пода-

ток нараховується всіма підприємствами в розмірі 30 процентів 
від прибутку, а малі підприємства за своїм бажанням — у розмірі 
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10 чи 6 процентів, але з суми надходжень коштів від реалізації чи 
інших доходів. 

У більшості підприємств виникає різниця в сумі податку, ви-
значеного згідно з податковим і бухгалтерським обліком. 

Бухгалтерський облік податку на прибуток ведеться на рахун-
ку 98 «Податки на прибуток», а визначається за даними рахунку 
79 «Фінансові результати». 

Сума податку з прибутку відображається на рахунках: 
Д-т 79 «Фінансові результати»  
К-т 98 «Податки на прибуток». 
На суму прибуткового податку, що належить сплатити до бю-

джету: 
Д-т 98 «Податки на прибуток» 
К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами», а при пога-

шенні заборгованості перед бюджетом за податком з прибутку: 
Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами»  
К-т «Рахунки в банках». 
В тому випадку, якщо за податковим обліком належить спла-

тити до бюджету більше, ніж за даними бухгалтерського обліку, 
різниця відноситься на дебет активного рахунка 17 «Відстрочені 
податкові активи». У противному випадку податкові різниці від-
носяться на кредит пасивного рахунка 54 «Відстрочені податкові 
зобов’язання». 

Акцизний збір — це вид платежу до бюджету, який встанов-
люється на товари народного споживання, що не є першою 
життєвою необхідністю (лікеро-горілчані вироби, сигарети, 
килими і килимові вироби, легкові автомобілі та інші). Перелік 
підакцизних товарів і розмір акцизного збору встановлюється 
Верховною Радою Украіни. Джерелом сплати акцизного збору 
є дохід від реалізації. Сума цього податку відображається на 
рахунках: 

Д-т 70 «Доходи від реалізації»  
К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами». 
В установлені Держказначейством строки акцизний збір пере-

раховується в дохід бюджету: 
Д-т 64 «Розрахунки за податками і платежами»  
К-т 31 «Рахунки в банках». 
Аналогічно обліковуються зобов’язання перед бюджетом за 

іншими платежами. Аналітичний облік за рахунком 64 «Розрахун-
ки за податками і платежами» організується за видами платежів 
до бюджету. 



 179 

8.9. Облік розрахунків з допомогою векселів 

Вексель — це боргове і кредитне зобов’язання, яке виникає 
між постачальником і покупцем. 

Синтетичний облік короткострокових векселів виданих ве-
деться на пасивному рахунку 62 «Короткострокові векселі вида-
ні». За кредитом цього рахунка відображається сума виданих век-
селів в оплату заборгованості перед постачальниками, підряд-
никами та іншими кредиторами: 

Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»  
К-т 67 «Розрахунки за іншими операціями»  
К-т 62 «Короткострокові векселі видані». 
За дебетом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані» відо-

бражається оплата підприємством векселів по мірі їх подання до 
обслуговуючого банку. 

Д-т 62 «Короткострокові векселі видані» 
К-т 31 «Рахунки в банках». 
Кредитове сальдо за цим рахунком свідчить про суму вида-

них, але ще не оплачених підприємством векселів. 
Аналітичний облік виданих векселів організується за кожним 

векселем зокрема. 
Аналогічно за рахунком 51 ведеться облік довгострокових век-

селів виданих. 
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ІЛ

 

ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

9.1. Витрати підприємства, 
критерії визнання, класифікація 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення акти-
вів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення влас-
ного капіталу підприємства (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, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в 
якому вони були здійснені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протя-
гом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом сис-
тематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амор-
тизації) між відповідними звітними періодами. 

Витратами не визнаються: 
— платежі за договорами комісії, агентськими угодами та ін-

шими 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 напрямках: за видами діяльності та за елементами. 
Облік витрат за видами діяльності відображає, на що, на які 

цілі витрачені активи підприємства. Облік витрат за елементами 
показує, що конкретно, які ресурси витрачені. 

Класифікація видів діяльності, яка використовується для облі-
ку витрат, наведена на рис. 9.1. 
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Вид діяльності

Операційна

Інвестиційна

Фінансова

НадзвичайнаЗвичайна

 

Рис. 9.1. Класифікація видів діяльності 

Звичайна діяльність — будь-яка діяльність підприємства, а 
також операції, які забезпечують її або виникають внаслідок здій- 
снення такої діяльності. 

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а 
також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансо-
вою діяльністю. 

Основна діяльність — операції, пов’язані з виробництвом 
або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною 
метою створення підприємства та забезпечують основну частину 
його доходу. 

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих не-
оборотних активів, а також фінансових інвестицій, які є складо-
вою еквівалентів грошових коштів. 

Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін 
розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Надзвичайна діяльність — операції або події, які відрізня-
ються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно. 

Витрати, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності (опе-
раційні витрати), включають: собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, 
інші операційні витрати. 

Елемент витрат представляє собою сукупність економічно од-
норідних витрат. 

За елементами операційні витрати поділяються на матеріальні, 
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амор-
тизація, інші операційні витрати. 

На рис. 9.2 представлений взаємозв’язок розглянутих класи-
фікацій витрат операційної діяльності. 
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Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг)

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Операційні витрати Елементи операційних витрат

 

Рис. 9.2. Структура операційних витрат і їх склад за елементами 

9.2. Облік витрат за елементами 

Облік витрат за елементами передбачає групування витрат за 
ознакою їх однорідності, незалежно від того, на які конкретно ці-
лі витрати здійснені. 

Так, елемент «Матеріальні витрати» включає: 
— сировину й основні матеріали; 
— купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; 
— паливо і енергію; 
— будівельні матеріали; 
— запасні частини; 
— тару і тарні матеріали; 
— допоміжні та інші матеріали. 
До елементу «Витрати на оплату праці» відносяться: 
⎯ заробітна плата за окладами й тарифами; 
⎯ премії та заохочення; 
⎯ компенсаційні виплати; 
⎯ оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші 

витрати на оплату праці. 
Елемент «Відрахування на соціальні заходи» охоплює такі 

витрати: 
⎯ відрахування на пенсійне забезпечення; 
— відрахування на соціальне страхування; 
⎯ страхові внески на випадок безробіття; 
— відрахування на індивідуальне страхування персоналу під-

приємства; 
⎯ відрахування на інші соціальні заходи. 
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Елемент «Амортизація» включає: 
⎯ амортизацію основних засобів; 
⎯ амортизацію нематеріальних активів; 
⎯ амортизацію інших необоротних активів. 
Елемент «Інші операційні витрати» включає: 
⎯ витрати на відрядження; 
⎯ послуги зв’язку; 
⎯ матеріальну допомогу; 
⎯ плату за розрахунково-касове обслуговування тощо. 
Для обліку витрат за елементами у плані рахунків бухгал-

терського обліку передбачені рахунки класу 8 «Витрати за 
елементами». За дебетом цих рахунків протягом звітного періо-
ду здійснюється відображення витрат по мірі їх виникнення, а 
за кредитом списання у кінці звітного періоду на дебет рахунка 
79 «Фінансові результати», або на дебет рахунків класу 9 «Ви-
трати діяльності», якщо облік витрат на підприємстві ведеться 
за схемою розгорнутого обліку. Рахунки класу 8 залишків не 
мають. 

На рис. 9.3—9.8 наведений зміст записів за дебетом і креди-
том рахунків класу 8 «Витрати за елементами». 

 
Дебет Рахунок 80 «Матеріальні витрати» Кредит 

• Матеріальні витрати, здійснені про-
тягом звітного періоду 

• Списання на рахунки класу 9  
• Списання на рахунок 79 «Фінансо-
вий результат», якщо рахунки класу 9 
не ведуться  
• Списання на рахунок 23 «Виробницт-
во», якщо ці витрати включаються до 
собівартості виробництва продукції, 
робіт, послуг 

Рис. 9.3. Зміст записів за рахунком 80 «Матеріальні витрати» 

Дебет Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» Кредит 

• Витрати на оплату праці, здійснені 
протягом звітного періоду 

• Списання на рахунки класу 9  
• Списання на рахунок 79  
• «Фінансовий результат», якщо ра-
хунки класу 9 не ведуться  
• Списання на рахунок 23 «Виробницт-
во», якщо ці витрати включаються до 
собівартості виробництва продукції, 
робіт, послуг 

Рис. 9.4. Зміст записів за рахунком 81 «Витрати на оплату праці» 
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Дебет Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи» Кредит 

• Відрахування на соціальні заходи за їх 
видами, здійснені протягом звітного 
періоду 

• Списання на рахунки класу 9 
• Списання на рахунок 79 «Фінансовий 
результат», якщо рахунки класу 9 не ве-
дуться  
• Списання на рахунок 23 «Виробництво», 
якщо ці витрати включаються до собівар-
тості виробництва продукції, робіт, послуг 

Рис. 9.5. Зміст записів за рахунком  
82 «Відрахування на соціальні заходи» 

Дебет Рахунок 83 «Амортизація» Кредит 

• Сума амортизації, нарахована протягом 
звітного періоду 

• Списання на рахунки класу 9  
• Списання на рахунок 79 «Фінансовий 
результат», якщо рахунки класу 9 не ве-
дуться  
• Списання на рахунок 23 «Виробництво», 
якщо ці витрати включаються до собівар-
тості виробництва продукції, робіт, послуг 

Рис. 9.6. Зміст записів за рахунком 83 «Амортизація» 

Дебет Рахунок 84 «Інші операційні витрати» Кредит 

• Накопичення понесених витрат протя-
гом звітного періоду 

• Списання на рахунки класу 9  
• Списання на рахунок 79 «Фінансовий 
результат», якщо рахунки класу 9 не ве-
дуться  
• Списання на рахунок 23 «Виробництво», 
якщо ці витрати включаються до собівар-
тості виробництва продукції, робіт, послуг 

Рис. 9.7. Зміст записів за рахунком 84 «Інші операційні витрати» 

Дебет Рахунок 85 «Інші затрати» Кредит 

• Накопичення витрат, які виникають в 
процесі інвестиційної та фінансової діяль-
ності підприємства, від надзвичайних 
подій та пов’язаних із нарахуванням по-
датків на прибуток 

• Списання на рахунки класу 9  
• Списання на рахунок 79 «Фінансовий 
результат», якщо рахунки класу 9 не ве-
дуться 

Рис. 9.8. Зміст записів за рахунком 85 «Інші витрати» 

Облік витрат лише на рахунках класу 8 без використання ра-
хунків класу 9, тобто облік витрат за елементами без групування 
їх за видами діяльності, широко застосовується на підприємствах 
малого бізнесу, що оподатковуються єдиним податком. На рис. 9.9 
наведена схема кореспонденції рахунків з обліку витрат і доходів 
без використання рахунків класу 9. 
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Рис. 9.9. Спрощена схема обліку витрат і доходів 
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9.3. Облік витрат за видами діяльності 

Облік витрат за видами діяльності передбачає групування 
втрат за їх призначенням на рахунках класу 9 «Витрати діяль-
ності». 

Витрати операційної діяльності поділяються на такі, що без-
посередньо пов’язані з виготовленням продукції, наданням пос-
луг чи виконанням робіт, і витрати, що пов’язані з організацією, 
управлінням, обслуговуванням і забезпеченням основної діяль-
ності. Перша група витрат включається до собівартості реалізо-
ваної продукції (робіт, послуг), а друга обліковується відокрем-
лено. До неї відносяться адміністративні витрати, витрати на збут 
та інші операційні витрати. 

Розглянемо кожний з названих видів витрат. 
Структура собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) 

відображена на рис. 9.10. 

 

Виробнича собівартість продукції
(робіт, послуг)

Нерозподілені постійні
загальновиробничі витрати

Понаднормовані виробничі витрати

Собівартість
реалізованої продукції

(робіт, послуг)

 

Рис. 9.10 

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) — основна 
складова собівартості реалізованої продукції, яка формується 
протягом звітного періоду на рахунку 23 «Виробництво». 

Структура виробничої собівартості представлена на рис. 9.11. 

 

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці

Інші прямі витрати

Загальновиробничі витрати

Виробнича
собівартість

продукції

 

Рис. 9.11 
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До прямих матеріальних витрат відносяться: 
⎯ вартість сировини та основних матеріалів; 
⎯ вартість купівельних напівфабрикатів та комплектуючих 

виробів; 
⎯ вартість допоміжних та інших матеріалів. 
Прямі витрати на оплату праці включають: 
⎯ заробітну плату робітників, зайнятих у виробництві продук-

ції, виконанні робіт або наданні послуг; 
⎯ інші виплати, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об’єкта витрат. 
Інші прямі витрати — інші виробничі витрати, які можуть 

бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат 
(відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і 
майнових паїв, амортизація тощо).  

Прямі витрати включаються до виробничої собівартості окре-
мих видів продукцій (робіт, послуг) на підставі первинних доку-
ментів про витрати матеріалів, сировини та інших виробничих 
запасів, документів про виробітку робітників, розрахунків бухгал-
тера про відрахування на соціальні заходи та інші. Особливістю 
прямих витрат є те, що вони включаються у собівартість окремих 
видів продукції, робіт та послуг без попереднього розподілу. 

Загальновиробничі витрати, як частина виробничої собівартос-
ті, мають непрямий характер, оскільки пов’язані з виготовленням 
групи або всієї продукції, виконанням усіх послуг чи робіт. 

Загальновиробничі витрати включають: 
⎯ витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату 

управління цехами, дільницями, тощо; відрахування на соціальні 
заходи й медичне страхування апарату управління цехами, діль-
ницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу це-
хів, дільниць тощо); 

⎯ амортизація основних засобів загальновиробничого (цехо-
вого, дільничного, лінійного) призначення; 

⎯ амортизація нематеріальних активів загальновиробничого 
(цехового, дільничного, лінійного) призначення; 

⎯ витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхуван-
ня, операційну оренду основних засобів та інших необоротних 
активів загальновиробничого призначення; 

⎯ витрати на вдосконалення технології й організації виробницт-
ва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, 
зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, по-
ліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічно-
сті, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі, 
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витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфа-
брикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо); 

⎯ витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід-
ведення та інше утримання виробничих приміщень; 

⎯ витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата 
праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні 
заходи, медичне страхування робітників та апарату управління 
виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю 
за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг); 

⎯ витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону на-
вколишнього природного середовища; 

⎯ інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо). 
Загальновиробничі витрати поділяються на змінні і постійні. 
Змінні загальновиробничі витрати — витрати на обслуго-

вування та управління виробництвом (цехів, дільниць), що змі-
нюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу 
діяльності. 

Постійні загальновиробничі витрати — витрати на обслу-
говування і управління виробництвом, що залишаються незмін-
ними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. 

Змінні та постійні загальновиробничі витрати розподіляються 
на кожен об’єкт витрат (вид продукції, робіт, послуг) із викорис-
танням бази розподілу. 

Базою для розподілу загальновиробничих витрат можуть бути: 
⎯ години праці; 
⎯ заробітна плата; 
⎯ обсяг діяльності; 
⎯ прямі витрати. 
Під час розподілу загальновиробничих витрат необхідно вра-

ховувати фактичний рівень потужності діяльності підприємства у 
співставленні його з нормальним. 

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльнос-
ті, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підп-
риємства протягом кількох років або операційних циклів з ураху-
ванням запланованого обслуговування виробництва. 

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен 
об’єкт витрат, виходячи з фактичної потужності звітного періоду, 
постійні — виходячи з нормальної потужності. Нерозподілені 
постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собі-
вартості реалізованої продукції (робіт, послуг). 

Приклад розрахунку розподілу загальновиробничих витрат 
наведено в табл. 9.1. 
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Таблиця 9.1 

РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ 
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ1 

№ 
з/п 

Показник Усього 

На оди-
ницю  

бази роз-
поділу 
(1 ма-
шино-

година) 

Включення загальновиробничих 
витрат до 

витрат на вироб-
ництво про-

дукції, робіт, 
послуг (рахунок 

23 «Вироб- 
ництво»), грн 

собівартості реа-
лізованої продук-
ції, робіт, послуг 

(рахунок  
90 «Собівар- 
тість реалі- 
зації»), грн 

1 2 3 4 5 6 

1 База розподілу за нормальною 
потужністю, машино-години 10000    

 Загальновиробничі витрати за 
нормальною потужністю, грн 70000    

 з них:     

2 змінні 
(ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3 = 
ряд. 2 гр. 4) 50000 5   

3 постійні 
(ряд. 3 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3 = 
ряд. 3 гр. 4) 20000 2   

 База розподілу за фактичною 
потужністю, машино-години:     

4 1-й звітний період 8000    

5 2-й звітний період 10500    

 Фактичні загальновиробничі 
витрати, грн:     

6 1-й звітний період 68100    

 з них:     

7 змінні 
(ряд. 2 гр. 4  ряд. 4 гр. 3) 48000  48000  

8 постійні — усього 
(ряд. 6 гр. 3 – ряд. 7 гр. 3) 20100    

9 постійні — розподілені 
(ряд. 4 гр. 3  ряд. 3 гр. 4) 16000  16000  

10 постійні — нерозподілені 
(ряд. 8 гр. 3 – ряд. 9 гр. 3) 4100   4100 

 
1 Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 
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Закінчення табл. 9.1 

№ 
з/п 

Показник Усього 

На оди-
ницю  

бази роз-
поділу 
(1 ма-
шино-

година) 

Включення загальновиробничих 
витрат до 

витрат на вироб-
ництво про-

дукції, робіт, 
послуг (рахунок 

23 «Вироб- 
ництво»), грн 

собівартості реа-
лізованої продук-
ції, робіт, послуг 

(рахунок  
90 «Собівар- 
тість реалі- 
зації»), грн 

1 2 3 4 5 6 

11 2-й звітний період 77950    

 з них:     

12 змінні 
(ряд. 2 гр. 4  ряд. 5 гр. 3) 57750  57750  

13 постійні — усього 
(ряд. 11 гр. 3 – ряд. 12 гр. 3) 20200    

14 постійні — розподілені 
(ряд. 5 гр. 3  ряд. 3 гр. 4), але не 
більше суми фактичних постій-
них загальновиробничих витрат 20200  20200  

15 постійні — нерозподілені 
(ряд. 13 гр. 3 – ряд. 14 гр. 3) 0   0 

 
Для обліку загальновиробничих витрат у плані рахунків бух-

галтерського обліку передбачено рахунок 91 «Загальновиробничі 
витрати», зміст записів за яким відображено на рис. 9.12. 

 
91 «Загальновиробничі витрати»Дебет Кредит

• Витрати за статтями, здійснені
протягом місяця

• Щомісячні списання нако-
пичених витрат на рахунок
23 «Виробництво»  

Рис. 9.12. Зміст записів за рахунком 91  
«Загальновиробничі витрати» 

Реалізована протягом звітного періоду продукція, надані пос-
луги, виконані роботи накопичуються на рахунку 90 «Собівар-
тість реалізованої продукції». Зміст записів за цим рахунком ві-
дображено на рис. 9.13. 

 
90 «Собівартість реалізованої продукції»Дебет Кредит

• Виробнича собівартість реалі-
зованої протягом року продукції,
робіт, послуг

• Списана у кінці звітного року
виробничої собівартості реалізова-
ної продукції, робіт, послуг на ра-
хунок 79 «Фінансові результати»

 

Рис. 9.13. Зміст записів за рахунком 90  
«Собівартість реалізованої продукції» 
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Як було зазначено вище, до собівартості реалізованої продук-
ції не включаються адміністративні витрати, витрати на збут, ін-
ші операційні витрати. 

До адміністративних витрат відносяться: 
⎯ загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, ви-

трати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); 
⎯ витрати на службові відрядження і утримання апарату управ-

ління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу; 
⎯ витрати на утримання основних засобів, інших матеріаль-

них необоротних активів загальногосподарського використання 
(операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опа-
лення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); 

⎯ винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, 
з оцінки майна тощо); 

⎯ винагороди за зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, те-
лекс, факс тощо); 

⎯ амортизація нематеріальних активів загальногосподар-
ського використання; 

⎯ витрати на врегулювання спорів у судових органах; 
⎯ податки, збори та інші, передбачені законодавством, обо-

в’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що 
включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); 

⎯ плата за розрахунково-касове обслуговування та інші пос-
луги банків; 

⎯ інші витрати загальногосподарського призначення. 
Витрати на збут включають: 
⎯ витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової 

продукції на складах готової продукції; 
⎯ витрати на ремонт тари; 
⎯ оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим 

агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут; 
⎯ витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 
⎯ витрати на передпродажну підготовку товарів; 
⎯ витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 
⎯ витрати на утримання основних засобів, інших матеріаль-

них необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, 
робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ре-
монт, опалення, освітлення, охорона); 

⎯ витрати на транспортування, перевалку і страхування гото-
вої продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послу-
ги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно 
до умов договору (базису) поставки; 
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⎯ витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 
⎯ інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, 

послуг. 
Інші операційні витрати включають: 
⎯ витрати на дослідження та розробки відповідно до Поло-

ження (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні ак-
тиви»; 

⎯ собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей 
бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку інозем-
ної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного 
банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, 
пов’язані з продажем іноземної валюти; 

⎯ собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для ці-
лей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та 
витрат, пов’язаних з їх реалізацією; 

⎯ сума безнадійної дебіторської заборгованості та відраху-
вання до резерву сумнівних боргів; 

⎯ втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни 
курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що 
пов’язані з операційною діяльністю підприємства); 

⎯ втрати від знецінення запасів; 
⎯ нестачі й витрати від псування цінностей; 
⎯ визнані штрафи, пеня, неустойка; 
⎯ витрати на виплату матеріальної допомоги на утримання 

об’єктів соціально-культурного призначення; 
⎯ інші витрати операційної діяльності. 
Для обліку вказаних витрат у плані рахунків бухгалтерського 

обліку передбачені рахунки 92 «Адміністративні витрати», 93 «Ви- 
трати на збут», 94 «Інші операційні витрати». Зміст записів за 
цими рахунками наведено на рис. 9.14. 

 

Дебет Кредит

• Витрати за статтями, здій-
снені протягом року

• Списання накопичених ви-
трат у кінці звітного року на
рахунок 79 «Фінансові резуль-
тати»

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут»,
94 «Інші операційні витрати»

 

Рис. 9.14 

На рис. 9.15 наведена схема обліку витрат і доходів операцій-
ної діяльності підприємств виробничої сфери. 
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Рис. 9.15 
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До витрат фінансової діяльності відносяться витрати на про-
центи за користування кредитами отриманими, за облігаціями 
випущеними, за фінансовою орендою, а також витрати, пов’язані 
із залученням позикового капіталу. Для обліку цих витрат у плані 
рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 95 «Фі-
нансові витрати». Зміст записів за дебетом і кредитом рахунка 95 
наведений на рис. 9.16. 

 
95 «Фінансові витрати»

Дебет Кредит

• Витрати з їх видами, нако-
пичені протягом року

• Списання накопичених ви-
трат в кінці звітного року на ра-
хунок 79 «Фінансові резуль-
тати»

 

Рис. 9.16. Зміст записів 
за рахунком 95 «Фінансові витрати» 

Витрати інвестиційної діяльності включаються в себе ви-
трати на капітальне будівництво, придбання та виготовлення 
основних засобів, нематеріальних активів, придбання довго-
строкових та поточних фінансових інвестицій, а також витра-
ти, пов’язані з реалізацією необоротних активів і фінансових 
інвестицій. 

Облік витрат на капітальні та фінансові інвестиції ведеться на 
рахунках класів 1 і 3, а саме на рахунках 14 «Довгострокові фі-
нансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 35 «Поточні фі-
нансові інвестиції». Зміст та порядок обліку на цих рахунках роз-
глянуто у попередніх розділах. 

На рахунках класу 9 ведеться облік лише втрат від участі в 
капіталі і витрат від реалізації необоротних активів і фінансових 
інвестицій. 

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоці-
йовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються ме-
тодом участі в капіталі. 

Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в 
табл. 9.2. 

Облік втрат від участі в капіталі ведеться на рахунку 96 «Втрати 
від участі в капіталі». Зміст записів за дебетом і кредитом цього 
рахунка наведено на рис. 9.17. 
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Таблиця 9.2 

РОЗРАХУНОК ВТРАТ ВІД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ1 

Назва асоційова-
ного чи дочірньо-
го підприємства 

Частка в капіталі (відсоток 
голосів) асоційованого чи 

дочірнього підприємства, що 
належить підприємству (%) 

Сума зменшення  
власного капіталу 

асоційованого чи до-
чірнього підприємст-
ва у звітному періоді 

(тис. грн) 

Втрати від 
участі в капі-
талі (тис. грн) 

Підприємство 1 26 10 000 2 600* 

Підприємство 2 44 3 000 1 320* 

Разом  13 000 3 920 

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій. 

 
96 «Втрати від участі в капіталі»

Дебет Кредит

• Накопичені втрати за рік • Списання накопичених втрат
у кінці звітного року на раху-
нок 79 «Фінансові результати»

 

Рис. 9.17. Зміст записів за рахунком 96  
«Втрати від участі в капіталі» 

Облік витрат, пов’язаних з реалізацією необоротних активів і 
фінансових інвестицій, ведеться на рахунку 97 «Інші витрати». 
Цей же рахунок призначений для обліку витрат звичайної діяль-
ності, що не знайшли відображення на інших рахунках класу 9. 
До таких витрат, зокрема, відносяться: втрати від неопераційних 
курсових різниць, уцінка необоротних активів і фінансових інве-
стицій, списання необоротних активів тощо. 

Зміст записів за дебетом і кредитом рахунка 97 «Інші витра-
ти», як і інших рахунків класу 9: за дебетом здійснюється нако-
пичення витрат за рік, а за кредитом — їх списання у кінці звіт-
ного періоду на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Сучасна система бухгалтерського обліку розглядає витрати під-
приємства на сплату податку на прибуток як витрати діяльності. 
Для обліку податку на прибуток, нарахованого протягом року, 
використовується рахунок 98 «Податки на прибуток». Зміст за-
писів за дебетом і кредитом рахунка 98 відображено на рис. 9.18. 

 
1 Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 
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98 «Податки на прибуток»
Дебет Кредит

• Податки на прибуток, нара-
ховані протягом року

• Списання суми нарахованих
за рік податків на рахунок 79
«Фінансові результати»

 

Рис. 9.18. Зміст записів за рахунком 98 «Податки на прибуток» 

Кореспонденція рахунків з формування витрат на сплату по-
датку на прибуток відображена на рис. 9.19. 

 
641 «Розрахунки

за податками»
Д-т К-т

98 «Податки
на прибуток»

(1)

Д-т К-т

79 «Фінансовий
результат»

(3)

Д-т К-т

54 «Відстрочені
податкові активи»

Д-т К-т

(2)

Д-т

 

Рис. 9.19. Облік витрат на сплату податку на прибуток 

Пояснення:  1. Відображена заборгованість перед бюджетом по поточному податку на 
прибуток. 

2. Включена у витрати сума відстроченого податкового зобов’язання поточ-
ного періоду. 

3. Списані витрати на сплату податку на прибуток для визначення фінан-
сового результату звітного періоду. 

 
Витрати від надзвичайних подій включають втрати від сти-

хійного лиха, від техногенних катастроф і аварій та інші. Їх облік 
ведеться за рахунком 99 «Надзвичайні витрати». Зміст записів за 
дебетом і кредитом цього рахунка наведено на рис. 9.20. 

 
99 «Надзвичайні витрати»

Дебет Кредит

• Витрати за їх видами, нако-
пичені протягом року

• Списання накопичених за рік
витрат на рахунок 79 «Фінан-
сові результати»

 

Рис. 9.20. Зміст записів за рахунком 99 «Надзвичайні витрати» 
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РОЗД
ІЛ

 

ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

10.1. Доходи від діяльності підприємства, 
критерії їх визнання і класифікація 

У бухгалтерському обліку доходи — це збільшення економіч-
них вигод у вигляді надходження активів або зменшення зо-
бов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підпри-
ємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків за- 
сновників). 

Для того, щоб відображати в бухгалтерському обліку і скла-
данні фінансової звітності зокрема, Звіту про фінансові результа-
ти, події, пов’язані з отриманням доходів, вони поділяються за 
видами діяльності. 

Дохід визнається в разі додержання таких умов: 
• при збільшенні активу або погашенні зобов’язань, які приво-

дять до збільшення власного капіталу підприємства (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків засновників підприємства); 

• оцінка доходу може бути достовірно визначена. 
Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звіт-

ності не відображаються, що відповідає принципу обачливості, 
який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елемен-
тів за вартістю, яка має запобігати заниженню зобов’язань і ви- 
трат та завищенню активів і доходів підприємства. Цей принцип 
передбачає вибір методу оцінки. 

Можливість достовірної оцінки — основна умова визнан-
ня доходів. У бухгалтерському обліку дохід відображається в 
сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які були отримані або 
підлягають одержанню. 

Не визнаються доходами, оскільки не є економічними вигода-
ми, які надходять на підприємство і не приводять до збільшення 
власного капіталу, суми, одержані від імені третіх осіб, такі як: 

— податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обо-
в’язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету і по-
забюджетних фондів; 
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— надходження за договорами комісії, агентськими та іншими 
аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; 

— попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції (то-
варів, робіт, послуг); 

— завдаток під заставу або в погашення позики, якщо це пе-
редбачено відповідним договором; 

— надходження, що належать іншим особам. 
Разом із тим вищеназвані суми не включаються тільки до 

суми чистого доходу підприємства. 
У бухгалтерському обліку для обліку доходів Планом рахун-

ків передбачено 7 клас рахунків — «Доходи і результати діяль-
ності». Цей клас рахунків можна вважати тимчасовим, оскільки 
він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці рахунки ві-
дображають стан доходів за певний звітний період. Тимчасові 
рахунки починають новий звітний період із нульового сальдо, на 
яких накопичується інформація про доходи за даний період, що 
дає змогу використовувати накопичену інформацію при складан-
ні проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять міся-
ців).У кінці періоду рахунки доходів (як, до речі і рахунки ви-
трат) закриваються через списання їх сальдо на рахунок 79 
«Фінансові результати». Інструкція до нового Плану рахунків до-
зволяє закривати рахунки доходів та витрат щомісяця або по за-
кінчені звітного року. 

Схематично взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат 
має наступний вигляд: 

 

Баланс 79 «Фінансові результати»

9 клас

7 клас

 

Рис. 10.1. Взаємозв’язок рахунків обліку доходів і витрат 

Рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності» застосову-
ються для обліку доходів наступним чином: 

За кредитом рахунків 7 класу — валовий дохід. 
За дебетом рахунків 7 класу (крім рахунка 76 «Страхові пла-

тежі»): 
• ПДВ; 
• акцизний збір; 
• інші непрямі платежі, включені до ціни продажу. 
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Після чого на фінансовий результат діяльності підприємства 
відноситься сума чистого доходу. 

У бухгалтерському обліку і фінансовій звітності доходи відо-
бражаються в момент їхнього виникнення незалежно від дати 
надходження або сплати грошових коштів — це означає, що об-
лік доходів і складання звітності здійснюється на підставі обліко-
вого принципу нарахування. Складена згідно з принципом нара-
хування фінансова звітність інформує користувача не лише про 
проведені операції, які супроводжувались виплатою або одержан-
ням грошових коштів, але й про зобов’язання сплатити грошові 
кошти в майбутньому, та про ресурси, наведені у грошовому ви-
раженні, які будуть отриманні у майбутньому. Визнані в бухгал-
терському обліку доходи класифікуються за такою схемою: 

 

ДОХОДИ

ДОХОДИ
від надзвичайних подій

Дохід від
операційної діяльності

Інший
операційний дохід

Доходи від
фінансових операцій

Доходи від іншої
звичайної діяльності

Дохід від реалізації

— від реалізації іноземної валюти;
— від реалізації інших оборотних активів;
— від операційної оренди активів та інші

— дохід від участі в капіталі;
— інші фінансові доходи

— від реалізації необоротних активів;
— від реалізації фінансових інвестицій;
— безкоштовно отримані активи;
— інші доходи від звичайної діяльності

— готової продукції;
— товарів;
— робіт і послуг

ДОХОДИ
від звичайної діяльності

 

Рис. 10.2. Класифікація доходів підприємства 
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Планом рахунків для відображення доходів у бухгалтерському 
обліку передбачені рахунки 

70 «Дохід від реалізації» 

71 «Інший операційний дохід» 

72 «Дохід від участі в капіталі» 

73 «Інші фінансові доходи» 

74 «Інші доходи» 

75 «Надзвичайні доходи» 

76 «Страхові платежі» 

79 «Фінансові результати» 

 
Закінчується 7 клас рахунків рахунком 79 «Фінансові резуль-

тати». Цей рахунок призначений для обліку і узагальнення інфор-
мації про фінансові результати підприємства від звичайної діяль-
ності та надзвичайних подій. 

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльнос-
ті шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду. 

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відобража-
ються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за де-
бетом — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а та-
кож належна сума нарахованого податку на прибуток. 

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 «Не-
розподілені прибутки (непокриті збитки)» і потрапляє до бухгалтер-
ського балансу. 

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки: 
791 «Результат основної діяльності» 
792 «Результат фінансових операцій» 
793 «Результат іншої звичайної діяльності» 
794 «Результат надзвичайних подій». 
Закриття рахунка 79 «Фінансові результати» здійснюється по 

закінченні звітного періоду (місяця чи календарного року). 
Планом рахунків співвідношення доходів і витрат діяльності 

підприємства визначено спеціальними рахунками, класифікація 
яких за групами наведена у таблиці 10.1. 
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Таблиця 10.1 

СПІВВІДНОШЕННЯ РАХУНКІВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 

№ Найменування рахунків витрат № Найменування рахунків доходів 

90 Собівартість реалізації 70 Доходи від реалізації 

91 Загальновиробничі витрати   

92 Адміністративні витрати 

93 Витрати на збут 

94 Інші витрати операційної ді- 
яльності 

71 Інший операційний дохід 

95 Фінансові витрати 73 Інші фінансові доходи 

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

97 Інші витрати 74 Інші доходи 

98 Податок на прибуток   

99 Надзвичайні витрати 75 Надзвичайні доходи 

  76 Страхові платежі 

  79 Фінансові результати 

10.2. Облік доходів від основної 
та іншої операційної діяльності 

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в 
себе фінансовий результат від реалізації, а також інші операційні 
доходи і витрати. 

Для обліку операцій, пов’язаних з реалізацією, використову-
ються рахунки: 

70 «Доходи від реалізації» 
90 «Собівартість реалізації». 
Для обліку операцій з реалізації готової продукції використо-

вуються такі субрахунки: 
701 «Дохід від реалізації готової продукції» 
901 «Собівартість реалізованої готової продукції». 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших акти-

вів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: 
1. Покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом 

власності на продукцію (товар, інший актив); 
2. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); 
3. Сума доходу може бути достовірно визначена; 
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4. Є впевненість, що в результаті операції відбудеться збіль-
шення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з ці-
єю операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Бухгалтерські записи відображення операцій з реалізації гото-
вої продукції: 

1. Відображено виручку від реалізації готової продукції: 
Д-т 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» 
К-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції». 
2. Відображено нарахування ПДВ: 
Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 
К-т 641 «Розрахунки за податками» 
2а. відображення ПДВ у разі отримання попередньої оплати: 
Д-т 643 «Податкові зобов’язання» 
К-т 641 «Розрахунки за податками» 
2б. Відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо опла-

ченої продукції: 
Д-т 701 «Дохід від реалізації» 
К-т 643 «Податкові зобов’язання» 
3. Списання виробничої собівартості готової продукції (за об-

ліковими цінами): 
Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 
К-т 26 «Готова продукція». 
В кінці звітного періоду сальдо рахунків 70 і 90 списується на 

субрахунок 791 «Результат основної діяльності» записами: 
а) Списання чистого доходу: 
Д-т 701 «Дохід від реалізації» 
К-т 791 «Результат основної діяльності» 
б) Списання собівартості реалізації: 
Д-т 791 «Результат основної діяльності» 
К-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції». 
Для відображення всіх інших доходів від основної діяльності 

(крім доходів від реалізації) використовуються такі рахунки: 
Рахунки 71 «Іншій операційний дохід» та 94 «Інші витрати 

операційної діяльності». 
Інший операційний дохід включає: 
— дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових ін-

вестицій); 
— дохід від реалізації основних засобів і нематеріальних активів; 
— дохід від реалізації іноземної валюти; 
— дохід від операційної оренди активів; 
— дохід від операційної курсової різниці; 
— отримані економічні санкції (пені, штрафи, неустойки); 
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— відшкодування раніше списаних активів; 
— дохід від списання кредиторської заборгованості; 
— субсидії, фінансова допомога (гранти, цільове фінансуван-

ня, — крім фінансування капітальних інвестицій); 
— інші доходи від операційної діяльності. 
У кінці звітного періоду (місяця, року) сальдо рахунків 71 і 94 

списуються на субрахунок 791 «Результат основної діяльності». 
Бухгалтерські записи за відображення операцій, пов’язаних із 

одержанням доходів від іншої операційної діяльності, відобра-
жаються наступними проводками: 

1. Відображено дохід від реалізації оборотних активів: 
Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 
К-т 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів». 
1а. Нараховане ПДВ від вартості реалізації оборотних активів: 
Д-т 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 
К-т 641 «Розрахунки за податками». 
1б. Списано реалізовані оборотні активи: 
Д-т 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 
К-т рахунків запасів (20, 22 та інші). 
2. Відображено реалізацію іноземної валюти: 
Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 
К-т 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти». 
2а. Списано реалізовану іноземну валюту: 
Д-т 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» 
К-т 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» або 314 «Інші 

рахунки в банку в іноземній валюті» 
3. Одержано дохід від операційної оренди: 
Д-т 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» 
К-т 713 «Дохід від операційної оренди активів». 
4. Одержано дохід від операційних курсових різниць: 
Д-т 362 «Розрахунки з іноземними покупцями», 612 «Поточна за-

боргованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» 
К-т 714 «Дохід від операційної курсової різниці». 
5. Одержані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки): 
Д-т 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та 

замовниками», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» 
К-т 715 «Одержані штраф, пені, неустойки». 
6. Списано кредиторську заборгованість по закінченні строку 

позовної давності: 
Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками та відрядниками», 

68 «Розрахунки за іншими операціями»: 
К-т 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості». 
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7. Одержання коштів цільового фінансування: 
Д-т 48 «Цільове фінансування та цільові надходження» 
К-т 718 «Одержані гранти та субсидії». 
8. Віднесення іншого операційного доходу на фінансові ре-

зультати: 
Д-т 71 «Інший операційний дохід» 
К-т 791 «Результат основної діяльності». 
9. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові 

результати: 
Д-т 791 «Результат основної діяльності» 
К-т 94 «Інші витрати операційної діяльності». 

10.3. Облік доходів  
від іншої звичайної діяльності 

Для відображення операцій від іншої звичайної діяльності ви-
користовуються такі рахунки: 

Рахунок 74 «Інші доходи» 
Рахунок 97 «Інші витрати», 

які відображають відповідно доходи та витрати від інших опера-
цій підприємства, які виникли у процесі його звичайної діяльнос-
ті. До таких операцій належать: 

— реалізація фінансових інвестицій; 
— реалізація необоротних активів; 
— доходи від неопераційних курсових різниць; 
— дохід від безоплатно отриманих оборотних активів; 
— інші доходи. 
Сальдо рахунків 74 і 97 списуються на субрахунок 793 «Ре-

зультат іншої звичайної діяльності», що дає змогу визначити фі-
нансовий результат від іншої звичайної діяльності. 

Бухгалтерські записи з відображення операцій від іншої зви-
чайної діяльності мають вигляд: 

1. Реалізація фінансових інвестицій: 
1а.  Відображено реалізацію фінансових інвестицій: 
Д-т 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» 
К-т 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій». 
1б. Списано реалізовані фінансові інвестиції: 
Д-т 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» 
К-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 
К-т 35 «Поточні фінансові інвестиції». 
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2. Реалізація необоротних активів: 
2а. Відображено реалізацію: 
Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 
К-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів». 
2б. Нараховано ПДВ з продажної вартості необоротних ак-

тивів: 
Д-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» 
К-т 641 «Розрахунки за податками». 
2в. Списано балансову вартість реалізованих необоротних ак-

тивів: 
Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 
К-т 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні ак-

тиви», 12 «Нематеріальні активи». 
2г. Списання зносу реалізованих необоротних активів: 
Д-т 13 «Знос необоротних активів» 
К-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів». 

3. Одержання доходу від неопераційних курсових різниць: 
Д-т 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 36 

«Розрахунки з покупцями» 
К-т 744 «Дохід від курсових різниць». 

4. Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів: 
Д-т 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношу-

вані предмети» 
К-т 745 «Дохід від безоплатного отриманих активів». 

5. Віднесено суму до оцінки об’єкта, які раніше були уцінені 
до складу доходу: 

Д-т 10 «Основні засоби» 
К-т 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». 

6. Дохід від фінансової оренди активів: 
Д-т 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» 
К-т 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». 
6а. В кінці звітного періоду віднесення сум інших доходів на 

фінансові результати від іншої звичайної діяльності: 
Д-т 74 «Інші доходи» 
К-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності». 
6б. Списання інших витрат від іншої звичайної діяльності на 

фінансові результати: 
Д-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 
К-т 97 «Інші витрати». 



 206 

10.4. Облік доходу 
від надзвичайних подій 

Для обліку операцій, які виникають внаслідок надзвичайних 
подій призначені рахунки: 

75 «Надзвичайні доходи» 
99 «Надзвичайні витрати», 

які відображають відповідно доходи і витрати, що виникають 
внаслідок аварій, стихійного лиха та інших подій, які відрізня-
ються від звичайної діяльності підприємства та не виникають час-
то або регулярно. 

Порівняння залишків сум рахунків 75 і 99 здійснюється на су-
брахунку 794 «Результат надзвичайних подій», що дає змогу ви-
значити фінансовий результат від надзвичайних подій. 

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку надзвичай-
них подій мають вигляд: 

1. Відображення в обліку списання майна в результаті стихій-
ного лиха: 

Д-т 99 «Надзвичайні витрати» 
К-т 10 «Основні засоби», 20 «Основні засоби», 26 «Готова 

продукція», 30 «Каса». 

2. Відшкодування вартості майна страховою організацією (якщо 
майно було застраховано): 

Д-т 31 «Рахунки в банках», 65 «Розрахунки за страхуванням» 
К-т 75 «Надзвичайні доходи». 

3. Віднесено суму надзвичайних доходів на рахунок фінансо-
вих результатів: 

Д-т 75 «Надзвичайні доходи» 
К-т 794 «Результат надзвичайних подій». 

4. Списано суму надзвичайних витрат для визначення фінан-
сового результату від надзвичайних подій: 

Д-т 794 «Результат надзвичайних подій» 
К-т 99 «Надзвичайні витрати». 
Не визнаються доходами такі надходження: 
— за договором комісії, агентським та іншим аналогічним до-

говором на користь комітента, принципала, тощо; 
— сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, пос-

луг); 
— сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, по-

слуг); 
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— сума завдатку: під заставу, якщо договором передбачена 
передача заставленого майна заставоодержувачу; одержана пози-
кодавцем від постачальника в погашення позики; 

— надходження, що належать іншим особам. 
Подібні надходження у бухгалтерському обліку відобража-

ються як зобов’язання і на рахунках доходів ці суми не відобра-
жаються. 

10.5. Облік доходів від фінансових операцій 

Для обліку доходів від фінансових інвестицій в інші підпри-
ємства планом рахунків призначено рахунки: 

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» 
Рахунок 73 «Інші фінансові доходи». 
Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» використовується 

для відображення прибутку, одержаного від інвестицій в асо-
ційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здій- 
снюється за методом участі в капіталі. Метод участі в капіталі 
передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фі-
нансових інвестицій на суму відповідно збільшення або змен-
шення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвесту-
вання. 

У цьому випадку рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» 
буде кореспондувати безпосередньо з дебетом рахунка 14 «Ін-
вестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капі-
талі». 

Записи щодо відображення в обліку інвестицій, облік яких ве-
деться за методом участі в капіталі, наведено в табл. 10.2. 

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» використовується для ві-
дображення дивідендів, процентів та інших доходів, одержаних 
від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за ме-
тодом участі в капіталі). 

Облік операцій, пов’язаних із отриманням інших фінансо-
вих доходів, і здійснення інших фінансових витрат наведено в 
табл. 10.3. 

Наприкінці звітного періоду сальдо рахунків 72 «Дохід від 
участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 95 «Фінансові ви-
трати», 96 «Втрати від участі в капіталі» списуються на субраху-
нок 792 «Результат фінансових операцій», що дає змогу визначи-
ти результат від фінансової діяльності підприємства. 
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Таблиця 10.2 

ЗАПИСИ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ 
В ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ, ОБЛІК ЯКИХ ВЕДЕТЬСЯ 

ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ 

№ Найменування операції 

Бухгалтерський запис 

Д-т рахунка 
або субрахунка 

К-т рахунка 
або субрахунка 

1 2 3 4 

1 
Здійснено інвестиції в асоційова-
ні або спільні підприємства 

141 «Інвестиції 
пов’язаним 
сторонам за 
методом обліку 
участі в капі- 
талі» 

Рахунки обліку 
грошових кош-
тів, оборотних, 
необоротних ак-
тивів 

2 
Відображено інвестором прибу-
ток, одержаний (належний) від 
участі в капіталі 

141 «Інвестиції 
пов’язаним сто-
ронам за мето-
дом обліку учас-
ті в капіталі» 

72 «Дохід від 
участі в капіта-
лі» 

3 

Нараховані підприємством ди-
віденди від інвестицій, що об-
ліковуються за методом участі 
в капіталі 

373 «Розрахунки 
за нарахованими 
доходами» 

141 «Інвестиції 
пов’язаним сто-
ронам за мето-
дом обліку учас-
ті в капіталі» 

4 

Відображено інвестором час-
тини збитку в складі втрат від 
участі в капіталі (якщо резуль-
татом діяльності підприємства, 
інвестиції в яке обліковуються 
за методом обліку участі в ка-
піталі, є збиток) 

96 «Втрати від 
участі в капіта-
лі» 

141 «Інвестиції 
пов’язаним сто-
ронам за мето-
дом обліку учас-
ті в капіталі» 

5 

Віднесено доходи від участі в 
капіталі, отримані за звітний 
рік, до складу фінансового ре-
зультату від фінансових опера-
цій 

72 «Дохід від 
участі в капіталі» 

792 «Результат 
фінансових опе-
рацій» 

6 

Списано втрати від участі в 
капіталі, одержані за рік, для 
визначення фінансового ре-
зультату від фінансових опера-
цій 

792 «Результат 
фінансових опе-
рацій» 

96 «Втрати від 
участі в капі- 
талі» 
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Таблиця 10.3 

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ 3 ОТРИМАННЯМ 
ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ 

І ЗДІЙСНЕННЯМ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 

№ Найменування операції 

Бухгалтерський запис 

Д-т рахунка 
або субрахунка 

К-т рахунка 
або субрахунка 

1 2 3 4 

1 Нараховану суму дивідендів, процен-
тів, роялті, що підлягають отриманню 

373 «Розрахунки 
за нарахованими 
доходами» 

73 «Інші фінан-
сові доходи» 

2 У разі здійснення фінансових інвес-
тицій у цінні папери, що передбача-
ють нарахування (отримання) за ними 
процентів (крім інвестицій, облік яких 
ведеться за методом участі в капіталі) 
щомісяця або не рідше як один раз на 
квартал сума процентів, яка припадає 
на даний місяць (квартал), відносить-
ся до складу доходів звітного періоду 

373 «Розрахунки 
за нарахованими 
доходами» 

73 «Інші фінан-
сові доходи» 

3 Витрати на фінансову оренду активів 95 «Фінансові 
витрати» 

685 «Розрахунки 
з іншими креди-
торами» 

4 Нараховані витрати, пов’язані із залу-
ченням позичкового капіталу 

95 «Фінансові 
витрати» 

684 «Розрахунки 
за нарахованими 
відсотками» 

5 Відображено дисконт за операціями з 
векселями 

95 «Фінансові 
витрати» 

34 «Коротко-
строкові векселі 
одержані» 

6 Віднесено інші фінансові доходи, 
отримані за звітний рік, до складу фі-
нансового результату від фінансових 
операцій 

73 «Інші фінан-
сові доходи» 

792 «Результат 
фінансових опе-
рацій» 

7 Списано фінансові витрати за рік для 
визначення фінансового результату 
від фінансових операцій 

792 «Результат 
фінансових опе-
рацій» 

95 «Фінансові 
витрати» 

10.6. Порядок визначення фінансових результатів 
підприємства за видами діяльності 

Схематично порядок визначення фінансових результатів за 
кожним видом діяльності має такий вигляд: 
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1. Для субрахунка 791 «Результат від основної діяльності» 
 
90 «Собівартість реалізації»

92 «Адміністративні
витрати»

93 «Витрати на збут»

Д-т

Д-т

Д-т

К-т

К-т

К-т

94 «Інші витрати
операційної діяльності»

Списання витрат
операційної

Сальдо:
збиток від

операційної
діяльності

Сальдо:
прибуток від
операційної
діяльності

791 «Результат основної діяльності» 70 «Доходи від реалізації»

К-тД-т Д-т К-т

Д-т К-т

71 «Інший операційний дохід»

Д-т К-т

діяльності

Списання доходів
операційної

діяльності

 

Рис. 10.3. Визначення фінансового результату від операційної діяльності 
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2. Для субрахунка 792 «Результат фінансових операцій» 
 

95 «Фінансові витрати»

96 «Втрати від участі
в капіталі»

Д-т

Д-т

К-т

К-т

Списання
фінансових

Сальдо:
збиток від

фінансових
операцій

Сальдо:
прибуток від
фінансових

операцій

792 «Результат фінансових операцій»
72 «Дохід від участі

в капіталі»

К-тД-т Д-т К-т

73 «Інші фінансові доходи»

Д-т К-т
витрат

Списання
фінансових

доходів

 
 

Рис. 10.4. Визначення результату фінансових операцій 
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3. Для субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 
 

97 «Інші витрати»

Д-т К-т

Списання витрат іншої
звичайної діяльності

Списання доходів від
іншої звичайної діяльності

Сальдо:
збиток від іншої

звичайної діяльності

Сальдо:
прибуток від іншої

звичайної діяльності

793 «Результат іншої
звичайної діяльності» 74 «Інші доходи»

К-тД-т Д-т К-т

 

Рис. 10.5. Визначення результату від іншої звичайної діяльності 

4. Для субрахунка 794 «Результат надзвичайних подій» 
 

99 «Надзвичайні витрати»

Д-т К-т

Списані витрати від
надзвичайних подій

Списання доходів від
надзвичайних подій

Сальдо: збиток від
надзвичайних подій

Сальдо: прибуток від
надзвичайних подій

794 «Результат надзвичайних подій» 75 «Надзвичайні доходи»

К-тД-т Д-т К-т

 

Рис. 10.6. Визначення результату від надзвичайних подій 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

11.1. Суть та призначення звітності, 
основні вимоги та принципи її побудови 

Обліковий процес завершується складанням фінансової звітності 
про господарську діяльність підприємства. Правові основи з питань 
складання фінансової звітності регламентуються Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а та-
кож Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(с)БО. 
Норми цього Закону та Положення слід застосовувати до фінансо-
вої звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх 
форм власності, незалежно від їх організаційно-правових форм і 
форм власності. Державне регулювання фінансової звітності в Ук-
раїні здійснюється з метою створення єдиних правил складання фі-
нансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств. 

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить 
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до 
ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової 
звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформації 
про діяльність підприємства для прийняття рішень (рис. 11.1). 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в України» та п. 4. П(с)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» метою складання фінансової звіт-
ності є надання користувачам для прийняття рішень повної, прав-
дивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, резуль-
тати діяльності та рух коштів підприємства. 

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначаєть-
ся чинним законодавством. Під час підготовки до складання та по-
дання фінансової звітності підприємство повинне дотримуватись 
вимог П(с)БО, а також Порядку подання фінансової звітності, зат-
вердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. 
№ 419, який визначає суб’єктів подання звітності, звітний період, 
склад та терміни її подання. Відповідальність за складання та на-
дання фінансової звітності несе керівництво підприємства. 



 214 

КОРИСТУВАЧІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Представники самого підприємства, як правило,
вищий управлінський персонал

Контрольні органи і податкова служба,
позабюджетні фонди тощо

Інвестори і кредитори

Засновники і власники
підприємства

 

Рис. 11.1. Групи користувачів бухгалтерської звітності 

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби корис-
тувачів щодо: 

• придбання, продажу та володіння цінними паперами; 
• участі в капіталі підприємства; 
• оцінки якості управління; 
• оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої 

зобов’язання; 
• забезпеченості зобов’язань підприємства; 
• визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; 
• регулювання діяльності підприємства; 
• інших рішень. 
Головні вимоги до звітності — це обов’язковість подання, 

державна регламентація, своєчасність складання і подання, про-
стота, зрозумілість і загальна доступність, достовірність, єдність 
методики звітних показників, порівнянність звітних показників 
за різні періоди, доречність, раціональність, економічність і ді-
йовість. Основні вимоги, що висуваються до звітності, наведені 
на рис. 11.2. 
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ПОВНОТА СВОЄЧАСНІСТЬ ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗВІТНОСТІ

Повнота відображення
в бухгалтерському
обліку всіх фактів

господарської
діяльності

Своєчасність
відображення фактів

господарської діяльності
в бухгалтерському
обліку та звітності

Більша готовність для визнання в
бухгалтерському обліку витрат та

зобов’язань, аніж можливих
доходів та активів, не допускаючи

створення прихованих резервів

 

Рис. 11.2. Вимоги для фінансової звітності 

Фінансова звітність повинна містити дані про: 
— підприємство; 
— дату звітності та звітний період; 
— валюту звітності та одиницю її виміру; 
— відповідну інформацію щодо звітного та попереднього пе-

ріоду; 
— облікову політику підприємства та її зміни; 
— консолідацію фінансових звітів; 
— припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; 
— обмеження щодо володіння активами; 
— участь у спільних підприємствах; 
— виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними кори-

гування; 
— переоцінку статей фінансових звітів; 
— іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідними 

Положеннями (стандартами). 
Фінансова звітність в Україні формується з дотриманням тих 

десяти принципів, які сформульовані в статті 4 Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 
пунктом 18 П(с)БО 1 (рис. 11.3). 
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Обачності

Повного висвітлення

Автономності

Послідовності

Безперервності

Нарахування та відповідності
доходів і витрат

Превалювання сутності над формою

Історичної (фактичної) собівартості

Єдиного грошового вимірника

Періодичності
 

Рис. 11.3. Принципи підготовки фінансової звітності 

Крім фінансової звітності підприємства повинні подавати ще 
й інші форми звітності. З метою упорядкування та спрощення 
складання звітності її класифікують за певними ознаками, що 
унаочнено на рис. 11.4. 
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Уся діяльність

Основна діяльність

Типова

Спеціалізована

Зовнішня

Внутрішня

Коротка

Повна

Бухгалтерська

Фінансова

Статистична

Оперативно технічна

Податкова
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Зведена

Консолідована

Річна

Періодична

ЗВІТНІСТЬ

Державна

Внутрішньо-
господарська

Вручну

Автоматизовано

В автоматичному
режимі (електронна)

Особиста передача

Поштова

Телеграфна

За способом
відправлення

За способом
складання

За роллю
в управлінні

За ступенем
узагальнення

За терміном подання

За змістом та
джерелами складання

За обсягом За періодичністю За охопленням видів діяльності

За змістом звітних даних
та їх застосуванням

За характером направлення
та використання

 

Рис. 11.4. Класифікація звітності 
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11.2. Склад та елементи фінансової звітності, 
порядок її складання і подання 

Суб’єкти підприємницької діяльності згідно з Законом Украї-
ни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
повинні давати різні види фінансової звітності (табл. 11.1) 

Таблиця 11.1 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

Суб’єкти 
господарювання 

Складові звітності 

Б
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Окремі юридичні особи — всі підприєм- 
ства (крім бюджетних організацій, пред-
ставництв іноземних суб’єктів господарсь-
кої діяльності та суб’єктів малого підприє-
мництва) 

+ + + + + 

Суб’єкти малого підприємництва та пред-
ставництва іноземних суб’єктів господар-
ської діяльності 

+ + – – – 

Фінансова звітність підприємств складається за такими фор-
мами: 

Баланс (форма № 1) 

Звіт про фінансові результати (форма № 2) 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) 

Звіт про власний капітал (форма № 4) 

Примітки (форма № 5) 

 
Для суб’єктів малого підприємництва та представництв інозем-

них суб’єктів встановлена скорочена за показниками фінансова 
звітність, їх звіт складається з Балансу (форма № 1—М) і Звіту 
про фінансові результати (форма № 2—М). 
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Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються 
відповідними Положеннями (стандартами). Стаття наводиться у 
фінансовій звітності, якщо існує ймовірність надходження або 
вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею 
та оцінка статі може бути достовірно визначена.  

За звітним періодом фінансові звіти поділяються на річні та 
квартальні. Звітним періодом для складання річної фінансової 
звітності є календарний рік. Перший звітний період новоство-
реного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не 
може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприєм-
ства, що ліквідується, є період з початку року, до моменту лік-
відації. 

Квартальна звітність складається наростаючим підсумком з 
початку року у складі двох форм — Балансу і Звіту про фінансові 
результати. 

Звітність підприємства складається станом на кінець остан-
нього дня звітного періоду. Підприємства, що мають в своєму 
складі виділені на окремий баланс філії, представництва, відді-
лення та інші відособлені підрозділи, крім фінансової звітності 
про власні господарські операції, зобов’язані складати та подава-
ти консолідовану фінансову звітність. 

Форми фінансової звітності (крім банків) і порядок їх запов-
нення встановлюються Міністерством фінансів України за пого-
дженням з Державним комітетом статистики України. 

Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення 
встановлюються Національним банком України за погодженням 
з Держкомстатом України. 

Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів дер-
жавного казначейства України з виконанням бюджетів усіх рівнів 
і кошторисів видатків і порядок їх заповнення встановлюються 
Державним казначейством України. 

Складання звітів — завершальний етап облікового процесу, тому 
до початку складання звітів проводиться значна підготовча робота. 

Процес підготовки до складання та безпосереднього складан-
ня фінансової звітності може бути поділений на кілька етапів 
(рис. 11.5). 

Датою подання фінансової звітності вважається день її фактич-
ної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою — дата 
одержання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства 
зв’язку, що обслуговує адресата. У разі, якщо дата подання звіт-
ності припадає на неробочий день, термін подання переноситься 
на перший після вихідного робочий день. 
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1. Закриття рахунків доходів і витрат

2. Визначення чистого фінансового результату звітного періоду

3. Визначення залишків на рахунок активів і зобов’язань

4. Підтвердження залишків на рахунках активів і зобов’язань за
допомогою інвентаризації

5. Внесення коригувань до даних обліку за даними інвентаризації

6. Складання звіту про фінансові результати

7. Складання Балансу

8. Складання звіту про власний капітал

9. Складання звіту про рух грошових коштів

10. Складання приміток

11. Перевірка узгодженості показників звітності
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Рис. 11.5. Основні етапи підготовки фінансової звітності 

Підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність: 
— органам, до сфери управління яких вони належать; 
— власникам (засновникам), відповідно до установчих доку-

ментів; 
— трудовим колективам на їх вимогу; 
— органам виконавчої влади та іншим користувачам, відповід-

но до законодавства. 
Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабіне-

том Міністрів України. 
Відкриті акціонерні товариства, підприємства-емітенти облі-

гацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвес-
тиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержав-
ні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи 
зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та консо-
лідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або 
розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань. 
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11.3. Мета, структура і техніка складання 
фінансового звіту «Баланс» 

Бухгалтерський баланс є основною формою фінансової звіт-
ності. Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його 
статей визначаються П(с)БО 2 «Баланс». 

Структура П(с)БО 2: 

— загальні положення; 

— визначення статей балансу; 

— зміст статей балансу; 

— оцінка та розкриття статей балансу. 
В П(с)БО 2 використовуються такі терміни: активи, власний 

капітал, довгострокові зобов’язання, пов’язані сторони, зобов’я-
зання, еквіваленти грошових коштів, фінансові інвестиції, поточ-
ні зобов’язання, необоротні активи, оборотні активи, операцій-
ний цикл. 

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, 
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан під-
приємства на звітну дату. 

Баланс є основним джерелом інформації про майновий і фі-
нансовий стан підприємства, дає можливість визначити ліквід-
ність та оборотність ресурсів, наявність власного та запозиченого 
капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості. За 
цими даними можна визначити інвестиційну привабливість суб’єк-
та господарювання, наскільки є надійно і ефективно вкладати у 
нього інвестиції, придбавати його акції, облігації. Отримання та-
кої інформації є необхідною умовою для прийняття обґрунтова-
них управлінських рішень. 

Розрізняють бухгалтерські баланси таких видів: вступний, пе-
ріодичний, річний, об’єднувальний, розподільчий, санований, лі-
квідаційний, зведений, консолідований. 

Вступний баланс складають на початку діяльності підприємст-
ва. Він відображає активи і пасиви, які сформовані його заснов-
никами на дату створення суб’єкта господарювання. 

Періодичний баланс складається протягом календарного року 
за звітними періодами (місяць, квартал). 

Річний баланс відображає фінансовий стан підприємства на 
кінець звітного року. 

Об’єднувальний баланс складається у разі злиття кількох підп-
риємств в єдине об’єднання на правах юридичної особи.  
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Розподільний баланс складається в разі реструктуризації вели-
ких підприємств, поділу їх на декілька менших за обсягом підп-
риємств з правами юридичної особи. 

Санований баланс найчастіше складається у тих випадках, ко-
ли підприємству загрожує банкрутство. Його складають із залу-
ченням незалежного аудитора ще до закінчення звітного періоду 
з метою показати реальний фінансовий стан підприємства. 

Ліквідаційний баланс складається у разі ліквідації підприємства. 
Зведений баланс складається підприємством, до складу якого 

входять реструктуризовані підприємства або окремі господар- 
ства, виділені на самостійний баланс. 

Консолідований баланс передбачає включення до його складу 
всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юри-
дичної особи. 

Статті Балансу згруповані в розділи — три в активі Балансу та 
п’ять у пасиві (табл. 11.2). 

В активі балансу подано розділи, у яких згруповані ресурси 
підприємства, що ними воно володіє на звітну дату. 

У першому розділі активу Балансу відображається вартість 
необоротних активів: нематеріальних активів, основних засобів, 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій та 
дебіторської заборгованості. 

У другом у розділі активу відображається вартість оборотних 
активів: запасів; дебіторської заборгованості за товари, роботи і 
послуги; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюдже-
том, за виданими авансами, з нарахованих доходів тощо; поточ-
них фінансових інвестицій; грошових коштів та їх еквівалентів. 

У третьому розділі відображаються витрати, які мали місце у 
попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних 
періодів. 

У першому розділі пасиву вміщується інформація про власний 
капітал підприємства — статутний, пайовий, додатковий вкладе-
ний, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) тощо. 

У другому розділі пасиву відображається вартість сформова-
них резервів на забезпечення наступних витрат і платежів — на 
виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов’язань, а 
також отримані цільові фінансування та надходження. 

У третьому розділі пасиву наводиться інформація про довго-
строкові зобов’язання — довгострокові кредити банків, отримані 
позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими 
векселями тощо. 
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Таблиця 11.2 

  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство ……………….………. …………………... за ЄДРПОУ  

Територія …………..………………... …………………... за КОАТУУ  

Форма власності …….……………… ………………………... за КФВ  

Орган державного управління …….. ……………………… за СПОДУ  

Галузь ……………………………… ……………………... за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності ……….. ………………………. за КВЕД  

Одиниця виміру: тис. грн ………….. …………….. Контрольна сума  

Адреса …………………….………… …………………………………  

БАЛАНС 
на 31 грудня 200___ р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

АКТИВ 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010   

первісна вартість 011   

знос 012 (          ) (          ) 

Незавершене будівництво 020   

Основні засоби:    

залишкова вартість 030   

первісна вартість 031   

знос 032 (          ) (          ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом учас-
ті в капіталі інших підприємств 

040   

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська забор-
гованість 

050   

Відстрочені податкові активи 060   

Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом І 080   
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Продовження табл. 11.2 

АКТИВ 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси:    

виробничі запаси 100   

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   

незавершене виробництво 120   

готова продукція 130   

товари 140   

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за то-
вари, роботи, послуги: 

   

чиста реалізаційна вартість 160   

первісна вартість 161   

резерв сумнівних боргів 162 (          ) (          ) 

Дебіторська заборгованість за роз-
рахунками: 

   

з бюджетом 170   

за виданими авансами 180   

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборго-
ваність 

210   

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230   

в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250   

Усього за розділом ІІ 260   

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270   

Баланс 280   
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Продовження табл. 11.2 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Статутний капітал 300   

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330   

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток) 

350   

Неоплачений капітал 360 (          ) (          ) 

Вилучений капітал 370 (          ) (          ) 

Усього за розділом І 380   

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Страхові резерви 415   

Частка перестраховиків у страхо-
вих резервах 

416 (          ) (          ) 

Цільове фінансування 420   

Усього за розділом ІІ 430   

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440   

Інші довгострокові фінансові зобо-
в’язання 

450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470   

Усього за розділом ІІІ 480   

IV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500   

Поточна заборгованість за довго- 
строковими зобов’язаннями 

510   

Векселі видані 520   
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Продовження табл. 11.2 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

Кредиторська заборгованість за то-
вари, роботи, послуги 

530   

Поточні зобов’язання за розрахун-
ками: 

   

з одержаних авансів 540   

з бюджетом 550   

з позабюджетних платежів 560   

зі страхування 570   

з оплати праці 580   

з учасниками 590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов’язання 610   

Усього за розділом IV 620   

V. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс 640   

Керівник 

Головний бухгалтер 
 
У четвертому розділі пасиву відображається інформація про 

поточні зобов’язання — короткострокові кредити банків та пози-
ки, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками 
з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі 
страхування, з оплати праці та за іншими розрахунками. 

У п’ятому розділі пасиву відображаються доходи майбутніх  пе-
ріодів — доходи, які отримані протягом поточного або попередніх 
звітних періодів, але які відносяться до наступних звітних періодів. 

Необхідно пам’ятати, що згортання статей активів та зо-
бов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповід-
ними П(С)БО. Сальдо рахунків, які відображаються у відповід-
них статтях Балансу, наведені в табл. 11.3. 
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Таблиця 11.3 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БАЛАНСУ ТА РАХУНКІВ 

АКТИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей  
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки, 
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені 

у відповідних 
статтях звіту 

1. Необоротні активи 

Нематеріальні активи:  

14. У статті «Нематеріаль-
ні активи» відображається 
вартість об’єктів, які відне-
сені до складу нематеріаль-
них активів згідно з відповід-
ними положеннями (стандар-
тами) 

 

Залишкова вартість 010 
Залишкова вартість визнача-
ється як різниця між первіс-
ною вартістю і сумою зносу 

 

Первісна вартість 011 Первісна вартість НА Д-т 12 

Знос 012 
Нарахована у встановленому 
порядку сума зносу НА 

К-т 133 

Незавершене будів-
ництво 

020 

15. У статті «Незавершене 
будівництво» показується 
вартість незавершеного бу-
дівництва (включаючи устат-
кування для монтажу), що 
здійснюється для власних 
потреб підприємства, а та-
кож авансові платежі для 
фінансування такого будів-
ництва 

Д-т 15 

Основні засоби:  

16. У статті «Основні засо-
би» наводиться вартість 
власних та отриманих на 
умовах фінансового лізингу 
об’єктів і орендованих ціліс-
них майнових комплексів, 
які віднесені до складу ос-
новних засобів згідно з від-
повідними положеннями (стан-
дартами). У цій статті також 
наводиться вартість інших 
необоротних матеріальних 
активів 
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Продовження табл. 11.3 

АКТИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей  
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки, 
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені 

у відповідних 
статтях звіту 

Залишкова вартість 030 

До підсумку балансу включа-
ється залишкова вартість, яка 
визначається як різниця між 
первісною (переоціненою) вар-
тістю основних засобів і су-
мою їх зносу на дату балансу 

 

Первісна вартість 031 
Первісна (переоцінена) вар-
тість 

Д-т 10,  
Д-т 11 

Знос 032 Сума зносу основних засобів 
К-т 131,  
К-т 132 

Довгострокові фінан-
сові інвестиції: 

 

17. У статті «Довгострокові 
фінансові інвестиції» відо-
бражаються фінансові інвес-
тиції на період більше одного 
року, а також усі інвестиції, 
які не можуть бути вільно реа-
лізовані в будь-який момент 

 

Які обліковуються за 
методом участі в ка-
піталі інших підпри-
ємств 

040 

Фінансові інвестиції, які згідно 
з відповідними положеннями 
(стандартами) обліковуються 
методом участі в капіталі 

Д-т 141 

Інші фінансові інвес-
тиції 

045  Д-т 142, 143 

Довгострокова дебі-
торська заборгова-
ність 

050 

18. У статті «Довгострокова 
дебіторська заборгованість» 
показується заборгованість фі-
зичних та юридичних осіб, яка 
не виникає в ході нормально-
го операційного циклу та бу-
де погашена після дванадця-
ти місяців з дати балансу 

Д-т 16 

Відстрочені податко-
ві активи 

060 

19. У статті «Відстрочені по-
даткові активи» відобража-
ється сума податку на прибу-
ток, що підлягає відшкодува-
нню в наступних періодах 
унаслідок тимчасової різниці 
між обліковою та податковою 
базами оцінки 

Д-т 17 



 229 

Продовження табл. 11.3 

АКТИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей  
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки, 
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені 

у відповідних 
статтях звіту 

Інші необоротні ак-
тиви 

070 

20. У статті «Інші необо-
ротні активи» наводяться 
суми необоротних активів, 
які не можуть бути вклю-
чені до наведених вище 
статей розділу «Необоротні 
активи» 

Д-т 18,  
К-т 19 

Усього за розділом І 080   

ІІ. Оборотні активи 

Запаси:    

виробничі запаси 100 

21. У статті «Виробничі за-
паси» показується вартість 
запасів сировини, основних 
і допоміжних матеріалів, 
палива, покупних напівфаб-
рикатів і комплектуючих ви-
робів, запасних частин, та-
ри, будівельних матеріалів 
та інших матеріалів, при- 
значених для споживання в 
ході нормального операцій-
ного циклу 

Д-т 20,  
Д-т 22,  
Д-т 25 

тварини на вирощу-
ванні та відгодівлі 

110 

22.У статті «Тварини на ви-
рощуванні та відгодівлі» ві-
дображається вартість: дорос-
лих) тварин на відгодівлі і в 
нагулі, птиці, звірів, кроли-
ків, дорослих тварин, вибра-
куваних із основного стада і 
для реалізації, та молодняку 
тварин 

Д-т 21 

Незавершене вироб-
ництво 

120 

23. У статті «Незавершене 
виробництво» показуються 
витрати на незавершене ви-
робництво і незавершені ро-
боти (послуги) 

Д-т 23 
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Продовження табл. 11.3 

АКТИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей  
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки, 
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені 

у відповідних 
статтях звіту 

готова продукція 130 

24. У статті «Готова продук-
ція» показуються запаси ви-
робів на складі, обробка яких 
закінчена та які пройшли ви- 
пробування, приймання, уко-
мплектовані згідно з умовами 
договорів із замовниками і 
відповідають технічним умо-
вам і стандартам. Продукція, 
яка не відповідає наведеним 
вимогам (крім браку), та ро-
боти, які не прийняті замов-
ником, показуються у складі 
незавершеного виробництва 

Д-т 26,  
Д-т 27 

товари 140 

25. У статті «Товари» пока-
зується вартість товарів, які 
придбані підприємствами для 
наступного продажу 

Д-т 28 

Векселі одержані 150 

26. У статті «Векселі одержа-
ні» показується заборгованість 
покупців, замовників та інших 
добіторів за відвантажену про-
дукцію (товари), виконані ро-
боти та надані послуги, яка за-
безпечена векселями 

Д-т 34 

Дебіторська заборго-
ваність за товари, ро-
боти, послуги: 

   

чиста реалізаційна 
вартість 

160 

У підсумок балансу включа-
ється чиста реалізаційні вар-
тість, яка визначається шля-
хом вирахування з дебітор-
ської заборгованості резерву 
сумнівних боргів 

 

первісна вартість 161 

27. У статті «Дебіторська за-
боргованість за товари, ро-
боти, послуги» відображаєть-
ся заборгованість покупців або 
замовників за надані їм продук-
цію, товари, роботи або послу-
ги (крім заборгованості, яка 
забезпечена векселем) 

Д-т 36 
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Продовження табл. 11.3 

АКТИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей  
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки, 
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені 

у відповідних 
статтях звіту 

резерв сумнівних бор-
гів 

162  К-т 38 

Дебіторська заборго-
ваність за розрахун-
ками: 

   

з бюджетом 170 

28. У статті «Дебіторська за-
боргованість за розрахун-
ками з бюджетом» показу-
ється дебіторська 
заборгованість фінансових і 
податкових органів, а також 
переплаа за податками, збо-
рами та іншими платежами до 
бюджету 

Д-т 641,  
Д-т 644 

за виданими авансами 180 

29. У статті «Дебіторська за-
боргованість за виданими 
авансами» показується сума 
авансів, наданих іншим підп-
риємствам у рахунок наступ-
них платежів 

Д-т 371,  
Д-т 63 

з нарахованих доходів 190 

30. У статті «Дебіторська за-
боргованість з нарахованих 
доходів» показується сума на-
рахованих дивідендів, процен-
тів, роялті тощо, що підляга-
ють надходженню 

Д-т 373 

із внутрішніх розра-
хунків 

200 

31. У статті «Дебіторська забо-
ргованість із внутрішніх роз-
рахунків» показується заборго-
ваність пов’язаних сторін та де-
біторська заборгованість із 
внутрішньовідомчих розрахун-
ків 

Д-т 682,  
Д-т 683,  
Д-т 36,  

Д-т 377 (в 
частині, роз-
рахунків з 

пов’язаними 
сторонами) 

Інша поточна дебітор-
ська заборгованість 

210 

32. У статті «Інша поточна 
дебіторська заборгованість» 
показується заборгованість де-
біторів, яка не може бути 
включена до інших статей де-
біторської заборгованості та 
яка відображається у складі 

Д-т 372,  
Д-т 374,  
Д-т 375,  
Д-т 376,  
Д-т 642,  

Д-т 651—
653 
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оборотних активів 

Продовження табл. 11.3 

АКТИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей  
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки, 
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені 

у відповідних 
статтях звіту 

Поточні фінансові ін-
вестиції 

220 

33. У статті «Поточні фінан-
сові інвестиції» відображають 
фінансові інвестиції на строк, 
що не перевищує один рік, які 
можуть бути вільно реалізова-
ні в будь-який момент (крім 
інвестицій, які є еквівалентами 
грошових коштів) 

Д-т 352 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 

230 

34. У статті «Грошові кошти та 
їх еквіваленти» відображають-
ся кошти в касі, на поточних та 
інших рахунках у банках, які 
можуть бути використані для 
поточних операцій, а також ек-
віваленти грошових коштів 

 

в національній валюті 240 Кошти в національній валюті 

Д-т 301,  
Д-т 311,  
Д-т 313,  
Д-т 331,  
Д-т 333,  
Д-т 351 

в іноземній валюті 250 Кошти в іноземній валюті 

Д-т 302,  
Д-т 312,  
Д-т 314,  
Д-т 332,  
Д-т 334 

Інші оборотні активи 269 

35. У статті «Інші оборотні 
активи» відображаються су-
ми оборотних активів, які не 
можуть бути включені до на-
ведених вище статей розділу 
«Оборотні активи» 

Д-т 331, 332 

Усього за розділом ІІ    

ІІІ. Витрати майбут-
ніх періодів 

270 

36. У складі витрат майбутніх 
періодів відображаються ви-
трати, що мали місце протягом 
поточного або попередніх звіт-
них періодів, але належать до 
наступних звітних періодів 

Д-т 39 
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Баланс 280   

Продовження табл. 11.3 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей 
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки,  
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені  

у відповідних  
статтях звіту 

І. Власний капітал  

Статутний капітал 300 

37. У статті «Статутний ка-
пітал» наводиться зафіксо-
вана в установчих докумен-
тах загальна вартість активів, 
які є внеском власників (учас-
ників) до капіталу підпри- 
ємства 

К-т 40 

Пайовий капітал 310 

38. У статті «Пайовий капі-
тал» наводиться сума пайо-
вих внесків членів спілок та 
інших підприємств, що пе-
редбачена установчими до-
кументами 

К-т 41 

Додатковий вкладе-
ний капітал 

320 

39. У статті «Додатковий 
вкладний капітал» акціо-
нерів товариства показують 
суму, на яку вартість реалі-
зації випущених акцій пе-
ревищує їхню номінальну 
вартість 

К-т 421 

Інший додатковий ка-
пітал 

330 

40. У статті «Інший додат-
ковий капітал» відобража-
ються сума дооцінки необо-
ротних активів, вартість ак-
тивів, безкоштовно отрима-
них підприємством від інших 
юридичних або фізичних осіб, 
та інші види додаткового ка-
піталу 

К-т 422,  
К-т 423,  
К-т 424,  
К-т 425 

Резервний капітал 340 

41. У статті «Резервний 
капітал» наводиться сума 
резервів, створених, відпо-
відно до чинного законо-
давства або установчих до-
кументів, за рахунок нероз-

К-т 43 
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поділеного прибутку підп-
риємства 

Продовження табл. 11.3 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей 
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки,  
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені  

у відповідних  
статтях звіту 

Нерозподілений при-
буток (непокритий зби-
ток) 

350 

42. У статті «Нерозподіле-
ний прибуток (непокритий 
збиток)» відображається або 
сума прибутку, яка реінвес-
тована у підприємство, або 
сума непокритого збитку. Су-
ма непокритого збитку наво-
диться в дужках та вирахо-
вується при визначенні під-
сумку власного капіталу 

К-т 44  
(Д-т 44) 

Неоплачений капітал 360 

43. У статті «Неоплачений 
капітал» відображається су-
ма заборгованості власників 
(учасників) за внесками до 
статутного капіталу. Ця сума 
наводиться в дужках і вира-
ховується при визначенні пі-
дсумку власного капіталу 

Д-т 46 

Вилучений капітал 370 

44. У статті «Вилучений ка-
пітал» господарські товарист-
ва відображають фактичну со-
бівартість акцій власної емісії 
або часток, викуплених това-
риством у його учасників. Су-
ма вилученого капіталу наво-
диться в дужках і підлягає 
вирахуванню при визначенні 
підсумку власного капіталу 

Д-т 45 

Усього за розділом І 380   

ІІ. Забезпечення на-
ступних витрат і 

платежів 
 

45. У складі забезпечень на-
ступних витрат і платежів ві-
дображаються нараховані у 
звітному періоді майбутні ви-
трати та платежі (витрати на 
оплату майбутніх відпусток, 
гарантійні зобов’язання тощо), 
величина яких на дату скла-

К-т 47 
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дання балансу може бути ви-
значена тільки шляхом попе-
редніх (прогнозних) оцінок 

Продовження табл. 11.3 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей 
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки,  
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені  

у відповідних  
статтях звіту 

Забезпечення виплат 
персоналу 

400  
К-т 471, 
К-т 472 

Інші забезпечення 410  
К-т 473,  
К-т 474 

Цільове фінансування 420 

Залишки коштів цільового 
фінансування і цільових над-
ходжень, які отримані з бюд-
жету та інших джерел 

К-т 48 

Усього за розділом ІІ 430   

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові креди-
ти банків 

440 

46. У статті «Довгостроко-
ві кредити банків» показу-
ється сума заборгованості 
підприємства банкам за от-
риманими від них позика-
ми, яка не є поточним зо-
бов’язанням 

К-т 501,  
К-т 502,  
К-т 503,  
К-т 504 

Інші довгострокові фі-
нансові зобов’язання 

450 

47. У статті «Інші довго-
строкові фінансові зобо-
в’язання» наводиться сума 
довгострокової заборгова-
ності підприємства щодо зо-
бов’язання із залучення по-
зикових коштів (крім 
кредитів банків), на які нара-
ховуються відсотки 

К-т 505,  
К-т 506,  
К-т 51,  
К-т 52 

Відстрочені податкові 
зобов’язання 

460 

48. У статті «Відстрочені 
податкові зобов’язання» 
показується сума податків 
на прибуток, що підляга-
ють сплаті в майбутніх пе-
ріодах внаслідок тимчасо-

К-т 54 
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вої різниці між обліковою 
та податковою базами оці-
нки 

Продовження табл. 11.3 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей 
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки,  
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені  

у відповідних  
статтях звіту 

Інші довгострокові зо-
бов’язання 

470 

49. У статті «Інші довгостро-
кові зобов’язання» показу-
ється сума довгострокових 
зобов’язань, які не можуть 
бути включені до інших ста-
тей розділу «Довгострокові 
зобов’язання» 

К-т 53,  
К-т 55 

Усього за розділом ІІІ 480   

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кре-
дити банків 

500 

50. У статті «Короткостро-
кові кредити банків» відо-
бражається сума поточних 
зобов’язань підприємства пе-
ред банками за отриманими 
від них позиками 

К-т 60,  
(за виклю-

ченням  
К-т 605—

606) 

Поточна заборгова-
ність за довгостроко-
вими зобов’язаннями 

510 

51. У статті «Поточна забор-
гованість за довгострокови-
ми зобов’язаннями» показу-
ється сума довгострокових 
зобов’язань, яка підлягає по-
гашенню протягом дванадця-
ти місяців з дати балансу 

К-т 61 

Векселі видані 520 

52. У статті «Векселі вида-
ні» показується сума забор-
гованості, на яку підприємс-
тво видало векселі на забез-
печення поставок (робіт, 
послуг) постачальників, під-
рядчиків та інших кредиторів 

К-т 62 

Кредиторська заборго-
ваність за товари, ро-
боти, послуги 

530 

53. У статті «Кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги» показуєть-
ся сума заборгованості пос-
тачальникам і підрядчикам 

К-т 63 
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за матеріальні цінності, ви-
конані роботи та отримані 
послуги (крім заборгованос-
ті, забезпеченої векселями) 

Продовження табл. 11.3 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей 
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки,  
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені  

у відповідних  
статтях звіту 

Поточні зобов’язання 
за розрахунками: 

   

з одержаних авансів 540 

54. У статті «Поточні зо-
бов’язання за одержаними 
авансами» відображається 
сума авансів, одержаних від 
інших осіб у рахунок наступ-
них поставок продукції, ви-
конання робіт (послуг) 

К-т 681 
(К-т 36) 

з бюджетом 550 

55. У статті «Поточні зобо-
в’язання із розрахунків з 
бюджетом» показується за-
боргованість підприємства за 
усіма видами платежів до 
бюджету, включаючи подат-
ки з працівників підприємства 

К-т 641, 
К-т 643 

з позабюджетних пла-
тежів 

560 

56. У статті «Поточні зо-
бов’язання з позабюджетних 
платежів» показується забор-
гованість за внесками до поза-
бюджетних фондів, передбаче-
них чинним законодавством 

К-т 642 

зі страхування 570 

57. У статті «Поточні зо-
бов’язання зі страхування» 
відображається сума заборго-
ваності за відрахуваннями до 
пенсійного фонду, на соціальне 
страхування, страхування май-
на підприємства та індивідуа-
льне страхування його праців-
ників 

К-т 65 

з оплати праці 580  К-т 66 

з учасниками 590 
58. У статті «Поточні зо-
бов’язання за розрахунками з 
учасниками» відображається 

К-т 67 
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заборгованість підприємства 
його учасникам (засновникам), 
пов’язана з розподілом прибут-
ку (дивіденди тощо) і форму-
ванням статутного капіталу 

Закінчення табл. 11.3 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
Визначення статей 
згідно з П(С)БО 2 

Рахунки,  
субрахунки, 
сальдо яких 
відображені  

у відповідних  
статтях звіту 

із внутрішніх розра-
хунків 

600 

59. У статті «Поточні зо-
бов’язання із внутрішніх 
розрахунків» відображаєть-
ся заборгованість підприємс-
тва пов’язаним сторонам та 
кредиторська заборгованість 
з внутрішньовідомчих розра-
хунків 

К-т 682,  
К-т 683,  
К-т 63 (в 

частині за-
боргованості 
пов’язаним 
сторонам) 

інші поточні зобов’я-
зання 

610 

60. У статті «Інші поточні зо-
бов’язання» відображаються 
суми зобов’язань, які не мо-
жуть бути включеними до ін-
ших статей, наведених у роз-
ділі «Поточні зобов’язання» 

К-т 684,  
К-т 683,  
К-т 605,  
К-т 606 

Усього за розділом ІV 620   

    

V. Доходи майбутніх 
періодів 

630 

61. До складу доходів майбут-
ніх періодів включаються 
доходи, отримані протягом 
поточного або попередніх 
звітних періодів, які нале-
жать до наступних звітних 
періодів 

К-т 69 

Баланс 640   

11.4. Мета, структура і техніка  
складання звіту про фінансові результати 

Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні 
вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 3 «Звіт 
про фінансові результати». 
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Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» — це звіт про 
доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. 

Структура П(С)БО 3: 
— загальні положення; 
— визначення доходів і витрат; 
— визначення прибутку (збитку) за звітний період; 
— елементи операційних витрат; 
— розрахунок показників прибутковості акцій. 
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про 
доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства 
за звітний період. 

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, 
дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент 
надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять 
до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання 
капіталу за рахунок внесків учасників). 

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, 
витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в мо-
мент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять 
до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення 
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). 

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох 
звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансові 
результати на основі систематичного та раціонального їх розпо-
ділу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних пе-
ріодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. 

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, пе-
редбачених відповідними положеннями (стандартами). 

Доходи і витрати наводяться у Звіті про фінансові результати 
з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у 
звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльнос-
ті та надзвичайних подій. 

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця 
між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та су-
мою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорів-
нює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі 
податків на прибуток. 

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума 
прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибут-
ку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку. 
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Звіт про фінансові результати за 2000 р. складається з двох роз-
ділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і 
фінансових результатів підприємства (табл. 11.4). 

Розділ І «Фінансові результати» подає інформацію про доходи 
і витрати з точки зору власника підприємства. 

Розділ ІІ «Елементи операційних витрат» надає інформацію 
для аналізу структури витрати за економічними елементами. 

Таблиця 11.4 

  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство …………...……….……….. ……………... за ЄДРПОУ  

Територія ………………………….……… ……………... за КОАТУУ  

Форма власності ………………….……… …………………... за КФВ  

Орган державного управління …..……… ……………… за СПОДУ  

Галузь ……………………………..……… ………………... за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності ……………... …………………. за КВЕД  

Одиниця виміру: тис. грн ………..……... ………. Контрольна сума  

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 20__ рік 

Форма № 2   Код за ДКУД    1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний  

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) 

010   

Податок на додану вартість 015 (                ) (                   ) 

Акцизний збір 020 (                ) (                   ) 

 025 (                ) (                   ) 

Інші вирахування з доходу 030 (                ) (                   ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

035   

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

040 (                ) (                   ) 
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Валовий прибуток 050   

збиток 055 (                ) (                   ) 

інші операційні доходи 060 (                ) (                   ) 

Адміністративні витрати 070 (                ) (                   ) 

Витрати на збут 080 (                ) (                   ) 

Інші операційні витрати 090 (                ) (                   ) 

Продовження табл. 11.4 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний  

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Фінансові результати від операційної 
діяльності:  

   

прибуток 100   

збиток 105 (                ) (                   ) 

Дохід від участі в капіталі 110   

Інші фінансові доходи 120   

Інші доходи 130   

Фінансові витрати 140 (                ) (                   ) 

Втрати від участі в капіталі 150 (                ) (                   ) 

Інші витрати 160 (                ) (                   ) 

Фінансові результати від звичайної ді-
яльності до оподаткування:  

   

прибуток 170   

збиток 175 (                ) (                   ) 

Податок на прибуток від звичайної ді-
яльності 

180 (                ) (                   ) 

Фінансові результати від звичайної ді-
яльності:  

   

прибуток 190   

збиток 195 (                ) (                   ) 

Надзвичайні:     
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доходи 200   

витрати 205 (                ) (                   ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 (                ) (                   ) 

Чистий:     

прибуток 220   

збиток 225 (                ) (                   ) 

Закінчення табл. 11.4 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код  

рядка 
За звітний  

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230   

Витрати на оплату праці 240   

Відрахування на соціальні заходи 250   

Амортизація 260   

Інші операційні витрати 270   

Разом 280   

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код  

рядка 
За звітний  

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300   

Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 

310   

Чистий прибуток, що припадає на од-
ну просту акцію 

320   

Скоригований чистий прибуток, що 
припадає на одну просту акцію 

330   
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Дивіденди на одну просту акцію 340   

Керівник 

Головний бухгалтер 

 
Порядок складання звіту про фінансові результати подано у 

табл. 11.5. 
Таблиця 11.5 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
П(С)БО № 3 

Джерело 
інформації 

Дохід (виручка) 
від реалізації про-
дукції (товарів, ро-
біт, послуг) 

010 

Відображається загальний 
дохід (виручка) від реалі-
зації продукції, товарів, 
робіт або послуг, тобто без 
вирахування наданих зни-
жок, повернення проданих 
товарів та податків з про-
дажу (податку на додану 
вартість, акцизного збору 
тощо) 

Рахунок 70 «Дохо-
ди від реалізації» 
(кредитовий обо-
рот) 

Податок на до-
дану вартість 

015 

Сума податку на додану вар-
тість, яка включена до складу 
доходу (виручки) від реа-
лізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Рахунок 70 «Дохо-
ди від реалізації» 
(відображення ПДВ 
за дебетом рахунка) 

Акцизний збір  020 

Підприємства — платники ак-
цизного збору відображають 
суму, яка врахована у складі 
доходу (виручки) від реалі-
зації продукції (товарів, ро-
біт, послуг) 

Рахунок 70 «Дохо-
ди від реалізації» 
(відображення суми 
акцизного збору за 
дебетом рахунка) 

 025 

Підприємства, які спла-
чують інші збори або по-
датки з обороту, показу-
ють їх суму у вільному 
рядку звіту про фінансові 
результати 

Рахунок 70 «Дохо-
ди від реалізації» 
(відображення інших 
зборів або податків 
за дебетом рахунка) 
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Інші вирахуван-
ня з доходу  

030 

Відображаються надані 
знижки, повернення това-
рів та інші суми, що підля-
гають вирахуванню з до-
ходу (виручки) від реалі-
зації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Рахунки 701—704 

Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації про-
дукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 035 = 010 – 015 – 020 – 030  

Продовження табл. 11.5 

Стаття 
Код 

рядка 
П(С)БО № 3 

Джерело 
інформації 

Собівартість реа-
лізованої продук-
ції (товарів, ро-
біт, послуг)  

040 

Показується виробнича со-
бівартість реалізованої про-
дукції (робіт, послуг) або 
собівартість реалізованих то-
варів. Собівартість реалізо-
ваної продукції (товарів, ро-
біт, послуг) визначається згід-
но з Положенням 
(стандартом) бухгалтер-
ського облі- 
ку 9 «Запаси» 

Рахунок 90 «Собі-
вартість реалізації» 

Валовий:     

прибуток 050 
050 = 035 – 040  

збиток 055 

Інші операційні 
доходи  

060 

Відображаються суми ін-
ших доходів від операцій-
ної діяльності підприємст-
ва, крім доходу (виручки) 
від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг): до-
хід від операційної оренди 
активів; дохід від опера-
ційних курсових різниць; 
відшкодування раніше спи-
саних активів; дохід від 
реалізації оборотних акти-
вів (крім фінансових інвес-
тицій) тощо  

Рахунок 71 
«Інший операцій-
ний дохід» 
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Адміністративні 
витрати  

070 

Відображаються загально-
господарські витрати, 
пов’язані з управлінням та 
обслуговуванням підприєм-
ства 

Рахунок 92 «Адмі-
ністративні витра-
ти» 

Витрати на збут  080 

Відображаються витрати 
підприємства, пов’язані з 
реалізацією продукції (то-
варів) — витрати на утри-
мання підрозділів, що зай-
маються збутом продукції 
(товарів), рекламу, до- 
ставку продукції спожива-
чам тощо 

Рахунок 93 «Витра-
ти на збут» 

Продовження табл. 11.5 

Стаття 
Код 

рядка 
П(С)БО № 3 

Джерело 
інформації 

 090 

Відображаються собіварті-
сть реалізованих виробни-
чих запасів; сумнівні (без-
надійні) борги та втрати від 
знецінення запасів; втрати 
від операційних курсових 
різниць; визнані економічні 
санкції; відрахування для 
забезпечення наступних опе-
раційних витрат, а також усі 
інші витрати, що виникають 
в процесі операційної діяль-
ності підприємства (крім 
витрат, що включаються до 
собівартості продукції, то-
варів, робіт, послуг) 

Рахунок 94 «Інші 
витрати операцій-
ної діяльності» 

Фінансові ре-
зультати від 
операційної ді-
яльності: 

   

прибуток 100 (050 або 055) + 060 +  
+ 070 + 080 + 090 

 
збиток 105 

Дохід від участі 
в капіталі  

110 

Відображається дохід, отри-
маний від інвестицій в асоці-
йовані, дочірні або спільні під-
приємства, облік яких 
ведеться методом участі в ка-
піталі 

Рахунок 72 «Дохід 
від участі в капіта-
лі» 
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Інші фінансові 
доходи  

120 

Показуються дивіденди, 
проценти та інші доходи, 
отримані від фінансових ін-
вестицій (крім доходів, які 
обліковуються за методом 
участі в капіталі) 

Рахунок 73 «Інші 
фінансові доходи» 

Інші доходи  130 

Показується дохід від реалі-
зації фінансових інвестицій, 
необоротних активів і май-
нових комплексів; дохід від 
неопераційних курсових різ-
ниць та інші доходи, які ви-
никають у процесі звичай-
ної діяльності, але не по-
в’язані з операційною діяль-
ністю підприємства 

Рахунок 74 
«Інші доходи» 

Продовження табл. 11.5 

Стаття 
Код 

рядка 
П(С)БО № 3 

Джерело 
інформації 

Фінансові вит-
рати  

140 

Показуються витрати на про-
центи та інші витрати підпри-
ємства, пов’язані із залучен-
ням позикового капіталу 

Рахунок 95 «Фінан-
сові витрати» 

Втрати від уча-
сті в капіталі  

150 

Відображається збиток, спри-
чинений інвестиціями в асо-
ційовані, дочірні або спільні 
підприємства, облік яких про-
вадиться методом участі в 
капіталі 

Рахунок 96 «Втрати 
від участі в капіталі» 

Інші витрати  160 

Відображаються собівартість 
реалізації фінансових інвес-
тицій, необоротних активів, 
майнових комплексів; втрати 
від неопераційних курсових 
різниць; втрати від уцінки 
фінансових інвестицій та не-
оборотних активів; інші ви-
трати, які виникають у про-
цесі звичайної діяльності 
(крім фінансових витрат), але 
не пов’язані з операційною 
діяльністю підприємства 

Рахунок 97 «Інші 
витрати» 
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Фінансові резу-
льтати від зви-
чайної діяль-
ності до 
оподатку-
вання: 

   

прибуток 170 (100 або 105) + 110 + 120 + 
+ 130 + 140 + 150 + 160 

 
збиток 175 

Податок на при-
буток від зви-
чайної діяльності 

180 

Показується сума податків 
на прибуток від звичайної 
діяльності, визначена згідно 
з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 17 
«Податок на прибуток» 

Рахунок 981 «По-
датки на прибуток 
від звичайної дія-
льності» 

Фінансові резу-
льтати від зви-
чайної діяль-
ності 

   

прибуток  190 190=170-180  

збиток  195 195=175+180  

Закінчення табл. 11.5 

Стаття 
Код 

рядка 
П(С)БО № 3 

Джерело 
інформації 

Надзвичайні:    

доходи 200 

Прибутки або збитки від 
інших подій та операцій, які 
відповідають визначенню над-
звичайних подій 

Рахунок 75 «Над-
звичайні доходи» 
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витрати 205 

Невідшкодовані збитки від 
надзвичайних подій (стихій-
ного лиха, пожеж, техноген-
них аварій тощо), включаючи 
затрати на запобігання виник-
ненню втрат від стихійного 
лиха та техногенних аварій, 
які визначені за вирахуван-
ням суми страхового відшко-
дування та покриття втрат від 
надзвичайних ситуацій за ра-
хунок інших джерел. Збитки 
від надзвичайних подій відо-
бражаються за вирахуванням 
суми, на яку зменшується по-
даток на прибуток від зви-
чайної діяльності внаслідок 
цих збитків 

Рахунок 99 «Над-
звичайні витрати» 
мінус 982 «Податки 
на прибуток від 
надзвичайних по-
дій» 

Податки з надз-
вичайного при-
бутку 

210 
Відображається сума подат-
ків, що підлягає сплаті з при-
бутку від надзвичайних подій 

 

Чистий прибуток 220 (190 або  
195) + 200 + 205 + 210 

 
Чистий збиток 225 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування 
показника 

Код 
рядка 

 
Джерело 

інформації 

Матеріальні затрати 230  
Рахунок 80 
«Матеріальні витрати» 

Витрати на оплату праці  240  
Рахунок 81«Витрати на оп-
лату праці» 

Відрахування на соці- 
альні заходи  

250  
Рахунок 82 «Відрахування 
на соціальні заходи» 

Амортизація 260  Рахунок 83 «Амортизація»» 

Інші операційні витрати 270  
Рахунок 84 
«Інші операційні витрати 

11.5. Мета, структура, методика 
і техніка складання Звіту 
про рух грошових коштів 

Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів та загальні ви-
моги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 4 «Звіт про 
рух грошових коштів». 
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Сфери дії П(С)БО 4 стосується Звітів про рух грошових кош-
тів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм 
власності, крім банків та бюджетних установ, малих підприємств 
та консолідованих Звітів про рух грошових коштів. 

У П(С)БО 4 використовуються такі терміни: грошові кошти, 
група, еквіваленти грошових коштів, негрошові операції, інвес-
тиційна діяльність, операційна діяльність, рух грошових коштів, 
фінансова діяльність. 

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання 
користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупере-
дженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах та 
їх еквівалентах за звітний період. 

Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті опера-
ційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Окремо зазнача-
ють надходження і видаток коштів стосовно різних видів діяль-
ності. Негрошові операції (отримання активів від фінансової  
оренди, бартерні операції, придбання активів через емісію акцій 
тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів. 

Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту не вклю-
чаються. 

Форма звіту про рух грошових коштів наведена в табл. 11.6. 
Структура звіту складається із одної таблиці, яка має такі три 

розділи: 
• рух коштів у результаті операційної діяльності; 
• рух коштів у результаті інвестиційної діяльності; 
• рух коштів у результаті фінансової діяльності. 
У світовій практиці звіт про рух грошових коштів складається 

за двома методами: 
— прямий, за допомогою якого розкриваються основні валові 

грошові надходження і витрати; 
— непрямий, за допомогою якого чистий прибуток або збиток 

коригуються з урахуванням операцій негрошового характеру, 
відстрочення, нарахування минулих років, майбутніх надходжень 
чи платежів, статей доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною 
та фінансовою діяльністю. 

Таблиця 11.6 

  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство ………….………….. …………………... за ЄДРПОУ  

Територія ………………………….. …………………... за КОАТУУ  

Форма власності ………………….. ………………………... за КФВ  
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Орган державного управління …… ……………………… за СПОДУ  

Галузь ……………………………… ……………………... за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності ……… ………………………. за КВЕД  

Одиниця виміру: тис. грн ………..  ……………….. Контрольна сума  

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

за 20__ рік 

Форма № 3            Код за ДКУД                                     1801004 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

надхо-
дження 

видаток 
надхо-
дження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

010     

Коригування на:      

амортизацію необоротних ак-
тивів 

020  Х  Х 

збільшення (зменшення) за-
безпечень 

030     

збиток (прибуток) від нереалі-
зованих курсових різниць 

040     

збиток (прибуток) від неопе-
раційної діяльності 

050     

Витрати на сплату відсотків 060  Х  Х 

Прибуток (збиток) від операцій-
ної діяльності до зміни в чистих 
оборотних активах 

070     

Продовження табл. 11.6 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

надхо-
дження 

видаток 
надхо-
дження 

видаток 
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1 2 3 4 5 6 

Зменшення (збільшення):      

оборотних активів 080     

витрат майбутніх періодів 090     

Збільшення (зменшення):      

поточних зобов’язань 100     

доходів майбутніх періодів 110     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

120     

Сплачені:      

відсотки 130 Х  Х  

податки на прибуток 140 Х  Х  

Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій 

150     

Рух коштів від надзвичайних по-
дій 

160     

Чистий рух коштів від операцій-
ної діяльності 

170     

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 
фінансових інвестицій 

180  Х  Х 

необоротних активів 190  Х  Х 

майнових комплексів 200     

Отримані:      

відсотки 210  Х  Х 

дивіденди 220  Х  Х 

Інші надходження 230  X  х 

Придбання:      

фінансових інвестицій 240 X  X  

необоротних активів 250 X  X  

майнових комплексів 260 X  X  

Закінчення табл. 11.6 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

надхо-
дження 

видаток 
надхо-
дження 

видаток 
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1 2 3 4 5 6 

Інші платежі 270 X  X  

Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій 

280     

Рух коштів від надзвичайних подій 290     

Чистий рух коштів від інвести-
ційної діяльності 

300     

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310  X  X 

Отримані позики 320  X  X 

Інші надходження 330  X  X 

Погашення позик 340 X  X  

Сплачені дивіденди 350 X  X  

Інші платежі 360 X  X  

Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій 

370     

Рух коштів від надзвичайних подій 380     

Чистий рух коштів від фінансо-
вої діяльності 

390     

Чистий рух коштів за звітний пе-
ріод 

400     

Залишок коштів на початок року 410  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

420     

Залишок коштів на кінець року 430  X  X 

Керівник 

Головний бухгалтер 

П(С)БО 4 передбачає застосування непрямого методу скла-
дання Звіту про рух грошових коштів, який полягає у визначенні 
суми чистого надходження (видатку) у результаті операційної ді-
яльності послідовним коригуванням показника прибутку (збитку) 
від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного у Звіті про 
фінансові результати. 
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Рух грошових коштів у разі інвестиційної діяльності визнача-
ється на основі аналізу змін у статтях розділу Балансу «Необорот-
ні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції». 

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визнача-
ється на основі змін у статтях Балансу за розділом «Власний капітал» 
та статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю у розділах Балансу 
«Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зо-
бов’язання» і «Поточні зобов’язання» (статті «Короткострокові кре-
дити банків», «Поточна заборгованість за довгостроковими зобо-
в’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками»). 

Процес складання Звіту про рух грошових коштів включає 
п’ять основних етапів: 

— збір і підготовка необхідної інформації; 
— визначення руху грошових коштів у результаті операційної 

діяльності; 
— визначення руху грошових коштів у результаті інвестицій-

ної діяльності; 
— визначення руху грошових коштів у результаті фінансової 

діяльності; 
— визначення чистого руху коштів та узгодження їхніх залишків. 
Для складання звіту використовують такі джерела інфор-

мації: 
• Баланс; 
• Звіт про фінансові результати; 
• примітки; 
• Головна книга; 
• аналітичні дані за окремими рахунками бухгалтерського обліку. 

11.6. Мета, структура, методика 
і техніка складання Звіту про власний капітал 

Зміст і форма Звіту про власний капітал і загальні вимоги до 
розкриття його статей визначаються П(С)БО 5 «Звіт про власний 
капітал». 

Сфера дії цього Положення (стандарту) стосується підпри-
ємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, 
крім банків та бюджетних установ, малих підприємств та консо-
лідованих Звітів про власний капітал. 

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інфор-
мації про зміни у складі власного капіталу підприємства протя-
гом звітного періоду. 

Форма Звіту про власний капітал наведена в табл. 11.7. 
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Для забезпечення порівняльною аналізу інформації підприєм-
ства повинні додавати до річного звіту Звіт про власний капітал 
за попередній рік. 

У статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець 
року» показують суми власного капіталу, наведені в балансі під-
приємства, відповідно, на початок і кінець звітного періоду. 

У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення поми-
лок» та «Інші зміни» відображаються суми коригувань, передба-
чених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Ви-
правлення помилок і зміни у фінансових звітах». 

У статті «Скоригований залишок» показується залишок влас-
ного капіталу на початок звітного року після внесення відповід-
них коригувань. 

У статтях розділу «Переоцінка активів» наводяться дані, які 
відображають збільшення або зменшення власного капіталу в ре-
зультаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, 
передбаченому відповідними положеннями (стандартами). 

У статті «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» показуєть-
ся сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати. 

У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться дані, які 
відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) 
підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, 
резервного капіталу тощо. 

У статтях розділу «Внески учасників» наводяться дані про 
збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неопла-
ченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебі-
торської заборгованості учасників за внесками до статутного 
капіталу підприємства. 

У статтях розділу «Вилучення капіталу» наводяться дані про змен-
шення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, 
викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, 
зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин. 

У статтях розділу «Інші зміни в капіталі» наводяться дані про 
всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були 
включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невід-
шкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни. 
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Таблиця 11.7 

  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство ……………….…………………… …………………………………………... за ЄДРПОУ  

Територія ………………………………………… …………………………………………... за КОАТУУ  

Форма власності ………………………………… ………………………………………………... за КФВ  

Орган державного управління …………………. …………………………………….……… за СПОДУ  

Галузь ……………………..……………………… ……………………………………………... за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності …………………….. ………………………………………………. за КВЕД  

Одиниця виміру: тис. грн ………………………. …………………………………….. Контрольна сума  

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
за 20__ рік 

Форма № 4 Код за ДКУД  1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статут-
ний ка-
пітал 

Пайовий 
капітал 

Додат-
ковий 

вкладе-
ний ка-
пітал 

Інший 
додатко-
вий ка-
пітал 

Резерв-
ний ка-
пітал 

Нероз-
поділе-

ний 
прибу-

ток 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилуче-
ний ка-
пітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010          

Коригування:            

Зміна облікової політики 020          

Виправлення помилок 030          

Інші зміни 040          

 

2
5

4
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Скоригований залишок на 
початок року 

050       (       ) (        )  

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних засобів 060 

         

Уцінка основних засобів 070    (       )     (        ) 

Дооцінка незавершеного бу-
дівництва 

080          

Уцінка незавершеного будів-
ництва 

090    (        )     (        ) 

Дооцінка нематеріальних ак-
тивів 

100          

Уцінка нематеріальних активів 110    (        )     (        ) 

 120          

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

130          

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам (дивіденди) 140      (        )   (        ) 

Спрямування прибутку до ста-
тутного капіталу 

150      (        )    

Відрахування до Резервного 
капіталу 

160      (        )    

 170          

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180          

Погашення заборгованості з 
капіталу 

190          

 200          

2
5

5
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Закінчення табл. 11.7 

Стаття 
Код 

рядка 

Статут-
ний ка-
пітал 

Пайовий 
капітал 

Додат-
ковий 

вкладе-
ний ка-
пітал 

Інший 
додатко-
вий ка-
пітал 

Резерв-
ний ка-
пітал 

Нероз-
поділе-

ний 
прибу-

ток 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилуче-
ний ка-
пітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вилучення капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210        (        ) (        ) 

Перепродаж викуплених ак-
цій (часток) 

220          

Анулювання викуплених ак-
цій (часток) 

230 (        )  (        )   (        )   (        ) 

Вилучення частки в капіталі 240        (        ) (        ) 

Зменшення номінальної вар-
тості акцій 

250 (        )         

Інші зміни в капіталі:           

Списання невідшкодованих 
збитків 

260     (        )     

Безкоштовно отримані активи 270          

 280          

Разом змін в капіталі 290          

Залишок на кінець року 300       (        ) (        )  

Керівник 

Головний бухгалтер 

2
5

6
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У статті «Разом змін у капіталі» наводиться підсумок змін у 
складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума 
скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх 
змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, вико-
ристання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін. 

Дані в графах 3—11 наводяться зі знаком «+» або «–», що 
означає збільшення або зменшення залишку відповідного елемен-
та власного капіталу. 

Алгебраїчна сума, що відображає початковий залишок (саль-
до) з урахуванням змін за кожним видом власного капіталу повин-
на дорівнювати залишку на кінець періоду (сальдо), що відобра-
жено в Балансі. 

Для складання звіту використовують такі джерела інформації: 
• Баланс; 
• Звіт про фінансові результати; 
• установчі документи; 
• аналітичні дані за окремими рахунками бухгалтерського обліку. 

11.7. Примітки до річної фінансової звітності 

За принципом повного висвітлення фінансова звітність повин-
на містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки 
операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що прийма-
ються на її основі. Інформація, що підлягає розкриттю, наводить-
ся безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них. 

Наказом Міністерства фінансів України від 29.ХІ.2000 р. 
№ 302 «Про примітки до річної фінансової звітності» затвердже-
на типова форма фінансової звітності 5 «Примітки до річної фі-
нансової звітності» (табл. 11.8). 

Примітки до річної фінансової звітності складаються з десяти 
розділів (рис. 11.6). 

Фінансову звітність суб’єкти малого підприємництва склада-
ють відповідно до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва». 

Звітність (річна і квартальна) складається з двох форм: 
1. Баланс (ф. № 1—М); 
2. Звіт про фінансові результати (ф. № 2—М). 
Обидві форми значно скорочені порівняно з формами фінан-

сової звітності, які здають підприємства, що не підпадають під 
визначення суб’єктів малого підприємництва. Скорочення здій- 
снено шляхом об’єднання кількох статей в одну, при цьому коди 
рядків збережені (табл. 11.9). 
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Таблиця 11.8 

  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство …………………………………..… …………………...…………………... за ЄДРПОУ  

Територія …………………………………………. ………………………………..……... за КОАТУУ  

Орган державного управління ………………….. ………………………………………… за СПОДУ  

Галузь ……………………………………………… …………………………………………... за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності ……………………... …………………..………………………. за КВЕД  

Середньооблікова чисельність працюючих …… …………………...…………….. Контрольна сума  

Одиниця виміру: тис. грн ………………………...   

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 20_____ рік 

Форма № 5    Код за ДКУД                                                                       1801008 

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Групи 
нематеріальних 

активів 

Код 
рядка 

Залишок на 
початок року 

Надійшло 
за рік 

Переоцінка  
(дооцінка +,  

уцінка –) 
Вибуло за рік 

Н
ар

ах
о

в
ан

о
  

ам
о
р

ти
за

ц
ії

 з
а 

р
ік

 

В
тр

ат
и

 в
ід

 з
м

ен
ш

ен
н

я
 

к
о

р
и

сн
о
ст

і 
за

 р
ік

 

Інші змі-
ни за рік 

Залишок на 
кінець року 

п
ер

в
іс

н
а 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
а)

  
в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
о
ї 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
о

ї)
 в

а
р
-

то
ст

і 

зн
о

су
 

п
ер

в
іс

н
а 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
а)

  
в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
о
ї 

(п
ер

ео
-

ц
ін

ен
о

ї)
 в

ар
то

ст
і 

зн
о

су
 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

і-
н

ен
а)

 в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2
5

8
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Права користування 
природними ресурса-
ми 

010              

Права користування 
майном 

020              

Права на знаки для 
товарів і послуг 

030              

Права на об’єкти про-
мислової власності 

040              

Авторські та суміжні 
з ними права 

050              

Гудвіл 060              

Інші нематеріальні ак-
тиви 

070              

Разом 080              

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)____________ 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082)____________ 

вартість створених підприємством нематеріальних активів  (083)____________ 

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)____________ 

2
5

9
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Продовження табл. 11.8 

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Групи 
основних 
засобів 

Код 
рядка 

Залишок  
на початок 

року 

Н
ад

ій
ш

л
о

 з
а 

р
ік

 

Переоцінка (до-
оцінка +, уцінка 

–) 
Вибуло за рік 

Н
ар

ах
у

в
ан

н
я
  

ам
о
р
ти

за
ц

ії
 з

а 
р
ік

 

В
тр

ат
и

 в
ід

 з
м

ен
ш

ен
н

я 
к
о
р
и

сн
о

ст
і 

за
 р

ік
 

Інші зміни 
за рік 

Залишок на кі-
нець року 

в тому числі 

одержані за 
фінансовою 

орендою 

передані в 
оперативну 

оренду 

п
ер

в
іс

н
а 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
а)

 
в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
о
ї 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
о
ї)

  
в
ар

то
ст

і 

зн
о

су
 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
  

в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
о
ї 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
о
ї)

  
в
ар

то
ст

і 

зн
о

су
 

п
ер

в
іс

н
а 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
а)

 
в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
а 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
а)

 
в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
а 

 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
а)

 
в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10 11 12 13 І4 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100                  

Капітальні витра-
ти на поліпшення 
земель 

110                  

Будинки, споруди 
та передавальні 
пристрої 

120                  

Машини та обла-
днання 

130                  

Транспортні засоби 140                  

Інструменти, прила-
ди, інвентар (меблі) 

150                  

Робоча і продук-
тивна худоба 

160                  

2
6

0
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Багаторічні насад-
ження 

170                  

Інші основні засоби 180                  

Бібліотечні фонди 190                  

Малоцінні необо-
ротні матеріальні 
активи 

200                  

Тимчасові (нетиту-
льні) споруди 

210                  

Природні ресурси 220                  

Інвентарна тара 230                  

Предмети прокату 240                  

Інші необоротні ма-
теріальні активи 

250                  

Разом 260                  

 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права влас-

ності  (261)____________ 

вартість оформлених у заставу основних засобів  (262)____________ 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)   (263)____________ 

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу  (264)____________ 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  (265)____________ 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)____________ 

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду  (267)____________ 

2
6

1
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ІІІ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кі-
нець 
року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280   

Придбання (виготовлення) основних засобів 290   

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 

300   

Придбання (створення) нематеріальних активів 310   

Формування основного стада 320   

Інші 330   

Разом 340   

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довго-
стро-
кові 

поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в: 

    

асоційовані підприємства 350    

дочірні підприємства 360    

спільну діяльність 370    

Б. Інші фінансові інвестиції в:      

частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380    

акції 390    

облігації 400    

інші 410   14 

Разом (розд. А + розд. Б) 420    
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Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відобра-
жені: 

за собівартістю (421)________________ 

за справедливою вартістю (422)________________ 

за амортизованою собівартістю (423)________________ 

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (424)________________ 

за справедливою вартістю (425)________________ 

за амортизованою собівартістю (426)________________ 

 
V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати     

Операційна оренда активів 440   

Операційна курсова різниця 450   

Реалізація інших оборотних активів 460   

Штрафи, пені, неустойки 470   

Утримання об’єктів житлово-комунального і 
соціально-культурного призначення 

480   

Інші операційні доходи і витрати 490   

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:  

   

асоційовані підприємства 500   

дочірні підприємства 510   

спільну діяльність 520   

В. Інші фінансові доходи і витрати     

Дивіденди 530  X 

Проценти 540 X  
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Фінансова оренда активів 550   

Інші фінансові доходи і витрати 560   

Г. Інші доходи і витрати    

Реалізація фінансових інвестицій 570   

Реалізація необоротних активів 580   

Реалізація майнових комплексів 590   

Неопераційна курсова різниця 600   

Безоплатно одержані активи 610  X 

Списання необоротних активів 620 X  

Інші доходи і витрати 630   

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, пос-

лугами) (631)________________ 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарооб-

мінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами

 (632)________________ 

 

VI. ГРОШОВІ КОШТИ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
На кінець 

року 

1 2 3 

Каса 640  

Поточний рахунок в банку 650  

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки ) 660  

Грошові кошти в дорозі 670  

Еквіваленти грошових коштів 680  

Разом 690  

 
Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 

(691)___________ 
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VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Види 
забезпечень 

Код 
рядка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710        

Забезпечення наступних ви-
трат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720        

Забезпечення наступних ви-
трат на виконання гарантій-
них зобов’язань 

730        

Забезпечення наступних ви-
трат на реструктуризацію 

740        

Забезпечення наступних ви-
трат на виконання зобо-
в’язань щодо обтяжливих 
контрактів 

750        

 760        

 770        

Разом 780        
 

2
6

5
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VIII. ЗАПАСИ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 
вартості реалізації  

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800    

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 

810    

Паливо 820    

Тара і тарні матеріали 830    

Будівельні матеріали 840    

Запасні частини 850    

Матеріали сільськогосподар-
ського призначення 

860    

Тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

870    

Малоцінні та швидкозношу-
вані предмети 

880    

Незавершене виробництво 890    

Готова продукція 900    

Товари 910    

Разом 920    

 
Із рядка 920 гр. 3 Балансова вартість запасів, 

відображених за чистою 

вартістю реалізації (921)________________ 

переданих у переробку (922)________________ 

оформлених у заставу (923)________________ 

переданих на комісію (924)________________ 

Активи на відповідальному  

зберіганні — рахунок 02  (925)________________ 

 
 Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 
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ІХ. ДЕБІТОРСЬКА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього 
на кінець 

року 

в т. ч. за строками 
непогашення 

до 3  
місяців 

від 3  
до 6 

місяців 

від 6  
до 12  

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгова-
ність за товари, роботи, 
послуги 

940     

Інша поточна дебіторсь-
ка заборгованість 

950     

 
 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 

(951)________________ 

Х. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ 
ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960  

Визнано заборгованістю винних осіб у 
звітному році 

970  

Сума нестач і втрат, остаточне рішення 
щодо винуватців за якими на кінець ро-
ку не прийнято (позабалансовий раху-
нок 072) 

980  

Керівник 

Головний бухгалтер 
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ

І. Нематеріальні активи

ІІ. Основні засоби
ІІІ. Капітальні

інвестиції ІV. Фінансові інвестиції

V. Доходи і витрати

VІ. Грошові кошти

VІІ. ЗабезпеченняVІІІ. Запаси
ІХ. Дебіторська
заборгованість

Х. Нестачі і втрати
від псування цінностей

 

Рис. 11.6. Структура приміток до річної фінансової звітності 

2
6

8
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Таблиця 11.8 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство………………….… ..…………...за ЄДРПОУ  

Територія………………………… ……..……...за КОАТУУ  

Форма власності…………………. ……..…………...за КФВ  

Орган державного управління….. ………………за СПОДУ  

Галузь…………………………….. …..…………...за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності…….. ..……………….за КВЕД  

Середньооблікова чисельність працюючих  

Одиниця виміру: тис. грн……….. ………Контрольна сума  

Адреса………………………….… …..………………………  

1. БАЛАНС 
на ___________ 20___ р. 

Форма № 1-м  Код за ДКУД                                     1801006 

АКТИВ 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звіт-
ного періоду 

1 2 3 4 

1. Необоротні активи 

Незавершене будівництво 020   

Основні засоби:     

залишкова вартість 030   

первісна вартість 031   

знос 032   

Довгострокові фінансові інвестиції 040   

Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом І 080   
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Продовження табл. 11.8 

АКТИВ 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звіт-
ного періоду 

1 2 3 4 

ІІ. Обороти; активи 

Виробничі запаси 100   

Готова продукція 130   

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги: 

   

чиста реалізаційна вартість 160   

первісна вартість 161   

резерв сумнівних боргів 162   

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками з бюджетом 

170   

Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 

210   

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230   

в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250   

Усього за розділом ІІ 260   

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270   

Баланс 280   
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Продовження табл. 11.8 

ПАСИВ 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Статутний капітал 300   

Додатковий капітал 320   

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

350   

Неоплачений капітал 360 (                   ) (              ) 

Усього за розділом І 330   

ІІ. Забезпечення наступних витрат і ці-
льове фінансування 

430   

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480   

IV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500   

Поточна заборгованість за довгостроко-
вими зобов’язаннями 

510   

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

530   

Поточні зобов’язання за розрахунками    

з бюджетом 550   

зі страхування 570   

з оплати праці 560   

Інші поточні зобов’язання 610   

Усього за розділом IV 620   

V. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс 640   

 
 
 
 
 



 272 

Продовження табл. 11.8 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за ______________ 200_ р. 

Форма № 2-М  Код за ДКУД                                        1801007 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період поперед-

нього року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг) 

010   

Непрямі податки та інші нарахування з доходу 020 (            ) (                   ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) (010—020) 

035   

Інші операційні доходи 040   

Інші звичайні доходи 050   

Надзвичайні: доходи 060   

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 070   

Збільшення (зменшення) залишків незавер-
шеного виробництва і готової продукції 

080   

Матеріальні затрати 090 (             ) (                   ) 

Витрати на оплату праці 100 (             ) (                   ) 

Відрахування на соціальні заходи 110 (             ) (                   ) 

Амортизація 120 (             ) (                   ) 

Інші операційні витрати 130 (             ) (                   ) 

у тому числі 131 (             ) (                   ) 

 140 (             ) (                   ) 

Інші звичайні витрати 150 (             ) (                   ) 

Надзвичайні витрати 160 (             ) (                   ) 

Податок на прибуток 170 (             ) (                   ) 

Разом витрати 
(090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150   
 080 + 160 + 070) 

180 (             ) (                   ) 

Чистий прибуток (збиток) (070 – 080) 190   
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Закінчення табл. 11.8 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період поперед-

нього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230   

Витрати на оплату праці 240   

Відрахування на соціальні заходи 250   

Амортизація 260   

Інші операційні витрати 270   

Разом 280   

Керівник 

Головний бухгалтер 
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РОЗД
ІЛ

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Завдання 1 

ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД 
ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 

І. Мета завдання 
Під час виконання завдання студенти повинні: 
• засвоїти принципи групування господарських ресурсів (ак-

тивів) підприємства та джерел їх фінансування (капітал, зобо-
в’язання); 

• з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу 
бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності; 

• вивчити побудову балансу і основні способи групування йо-
го статей, ознайомитися з видами бухгалтерських балансів. 

ІІ. Що потрібно виконати 
1. На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ре-

сурсів) підприємства (табл. 1) скласти відомість групування гос-
подарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функ-
ціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх 
утворення й цільовим призначенням. 

2. Використовуючи показники відомості групування госпо-
дарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторон-
ньої форми, а потім баланс за формою Х° 1, затвердженою на- 
казом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (у спро-
щеному вигляді). 

ІІІ. Вихідні дані 
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Таблиця 1 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НАЯВНОСТІ  

ГОСПОДАРСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ УТВОРЕННЯ  
на 1 жовтня 200__ р. 

№ 
з/п 

Показники Сума, грн 

1 2 3 

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 націо-
нальній 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 
Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, 
складів та інших підрозділів загальногосподарського 
призначення 

2 190 000 

10 
Споруди, призначені для очищення навколишнього се-
редовища від шкідливих відходів виробництва 

600 000 

11 Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби 120 000 

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 виро-
би, 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 
обладнання 

60 000 

20 
Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим 
податком, утриманим із заробітної плати робітників і 
службовців 

42 000 

21 Заборгованість підприємства різним кредиторам 31 000 
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Закінчення табл. 1 

№ 
з/п 

Показники Сума, грн 

1 2 3 

22 
Інструменти, виробничий і господарський інвентар 
строком більше одного року 

170 000 

23 
Інструменти, виробничий і господарський інвентар 
строком служби менше одного року на складах 

30 000 

24 
Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) 
готову продукцію 

48 000 

25 
Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та 
інших 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 страху-
вання 

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 

IV. Методичні вказівки 
При складанні Відомості групування господарських засобів 

(ресурсів) за їх складом, розміщенням та джерелами їх утворення 
(табл. 1) треба взяти до уваги, що інструменти, виробничий і гос-
подарський інвентар строком служби менше одного року відно-
сяться до малоцінних швидкозношуваних предметів. 

Суми згрупованих видів господарських засобів та їх джерел 
потрібно записати у відомості проти назви кожної групи (графа 
«Сума»). Після цього треба підрахувати підсумки вартості всіх 
груп господарських засобів і окремо джерел їх утворення. Ці під-
сумки повинні бути рівними між собою, вони служать підставою 
для складання бухгалтерського балансу. 

При складанні бухгалтерського балансу (двостороннього і за фор-
мою № 1) необхідно звернути увагу на те, що він має послідовну 
форму побудови: спочатку наведені статті активу, а потім — паси-
ву. В цьому балансі залишки основних засобів та залишки дебіторсь-
кої заборгованості за продукцію показати за їх первинною вартістю. 
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Завдання 2 

ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 

І. Мета завдання 
1. На практичних прикладах з’ясувати взаємозв’язок балансу 

й рахунків бухгалтерського обліку. 
2. Засвоїти порядок відображення господарських операцій 

підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку спосо-
бом подвійного запису. 

3. Засвоїти порядок визначення дебетових і кредитових оборо-
тів та кінцевих залишків на активних і пасивних рахунках. 

4. Усвідомити зміни, зумовлені господарськими операціями в 
складі засобів та джерел їх утворення, їх типи. 

5. Засвоїти порядок складання оборотної відомості за синте-
тичними рахунками. Усвідомити зумовленість рівності трьох пар 
підсумків в оборотній відомості. 

6. Використати показники оборотної відомості за синтетични-
ми рахунками для складання балансу на 1-ше число наступного 
за звітним місяця. 

ІІ. Що треба виконати 
1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку (схематичної 

форми) і записати на них залишки на 1-ше число місяця, вико-
риставши для цього дані двостороннього балансу, складеного 
за завданням 1. 

2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та 
скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому 
тип операції. Підрахувати підсумок за операціями, зареєстрова-
ними в журналі за місяць. 

3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтер-
ського обліку подвійним записом. 

4. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахун-
ка і визначити залишки: (сальдо) на 1-ше число наступного за 
звітним місяця. 

5. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за 
звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомос-
ті з підсумком у реєстраційному журналі. 

6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного 
за звітним місяця (за формою № 1). 
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№ з/п Зміст операції Сума, грн 

1 2 3 

1 З поточного рахунка в банку одержано в касу підпри-
ємства грошові кошти для виплати заробітної плати за 
вересень 

214 000 

2 Виплачена з каси заробітна плата 214 000 

3 Перераховано з поточного рахунка підприємства в по-
гашення заборгованості 

 

 а) бюджету 
— прибутковий податок 
— податок на прибуток підприємства 
б) органам соціального страхування 
в) різним кредиторам 

 
42 000 
40 000 
20 000 
31 000 

4 Відпущені зі складу у виробництво матеріали для ви-
готовлення продукції 

558 000 

5 Отримані основні засоби від постачальників 220 000 

6 Відображено ПДВ за придбаними основними засобами  44 000 

7 Введені основні засоби в експлуатацію 220 000 

8 Оплачено з поточного рахунка підприємства постачаль-
никам за основні засоби, які надійшли 

264 000 

9 Отримано матеріали від постачальника 500 000 

10 Відображено ПДВ за придбаними матеріалами 100 000 

11 Перераховано з поточного рахунка підприємства поста-
чальникам у погашення заборгованості за матеріали 

600 000 

12 Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим ви-
робництвом продукції 

100 000 

13 Утримано прибутковий податок із заробітної плати, 
сума якого підлягає перерахуванню до бюджету 

230 000 

14 Утримано прибутковий податок із заробітної плати, 
сума якого підлягає перерахуванню до бюджету 

40 000 

15 Утримано збір до Пенсійного фонду 3 500 

16 Утримано збір зі страхування на випадок безробіття 1 150 

17 Нараховано збір по Пенсійного фонду (32%) на заро-
бітну плату робітників 

73 600 

18 Нараховано відрахуванння на соціальне страхування 
(2,5%) на заробітну плату 

5 750 

19 Нараховано відрахуванння на соціальне страхування 
на випадок безробіття (2,5%) на заробітну плату 

5 750 
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Закінчення форми 1 

№ з/п Зміст операції Сума, грн 

1 2 3 

20 Оприбуткована на склад випущена із виробництва 
продукція за фактичною собівартістю 

800 000 

21 Відвантажена готова продукція покупцям за продаж-
ною вартістю 

900 000 

22 Нараховано податок на додану вартість, визначений за 
встановленою ставкою від обсягу реалізації 

150 000 

23 Списано з балансу собівартість реалізованої продукції 650 000 

24 Списано суму чистого доходу на фінансовий резуль-
тат (суму визначити на рахунку 70 «Доходи від реалі-
зації») 

? 

25 Списано на фінансовий результат собівартість реалі-
зованої продукції 

650 000 

26 Отримана оплата від покупців готової продукції 900 000 

27 Нараховано податок на прибуток 20 000 

28 Списано податок на прибуток на фінансовий резуль-
тат 

20 000 

29 За даними рахунка «Фінансові результати» визначено 
і списано фінансовий результат діяльності підприєм- 
ства. Суму визначити самостійно 

 

 
IV. Методичні вказівки 
Вихідними даними до завдання № 2 є балансові суми завдан-

ня 1. Починати виконання завдання треба з відкриття рахунків, 
назва яких відповідає найменуванню статей вказаного балансу. 

Крім того, необхідно відкрити додатково такі рахунки: «Собі-
вартість реалізованої готової продукції», «Дохід від реалізації го-
тової продукції», «Податок на прибуток» та «Фінансові результа-
ти». Ці рахунки наприкінці звітного періоду закриваються, залиш-
ків не мають, а тому в балансі не відображаються. 

Статтю «Незавершене виробництво» треба записати як почат-
ковий залишок рахунка «Виробництво». 

При відкритті рахунків у таблицях схематичної форми ре-
комендується підкреслювати суми початкових залишків, пе-
ренесених із балансу. Це необхідно для того, щоб при визна-
ченні оборотів на рахунках не включити суми цих залишків у 
оборот. 
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При складанні бухгалтерських проводок треба взяти до уваги, 
що основні засоби та матеріальні цінності оприбутковуються на 
підприємстві без податку на додану вартість (п. 5, 9). 

Фінансовий результат від реалізації продукції (п. 29) визнача-
ється як різниця між доходом від реалізації продукції за продаж-
ними цінами (відображеної за кредитом рахунка «Фінансові ре-
зультати» та собівартістю цієї продукції (записаною до дебету 
рахунка «Фінансові результати»). 

При складанні бухгалтерського балансу за формою № 1 зваж-
те на те, що залишкова вартість основних засобів визначається як 
різниця між її початковою вартістю і сумою нарахованого за ни-
ми зносу. В підсумок балансу ці засоби включаються за залишко-
вою вартістю. 

Завдання 3 

ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС  

П. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ 

1. Засвоїти порядок  одночасного паралельного відображення 
господарських операцій на рахунках синтетичного й аналітично-
го обліку. Усвідомити взаємозв’язок між ними. 

2. Вивчити на спрощених прикладах принципи обліку проце-
сів постачання (придбання предметів праці) та розрахунків із по-
стачальниками за одержані від них матеріальні цінності. 

3. Ознайомитися з принципами обліку процесу виробництва 
(порядком обліку матеріальних, трудових і фінансових затрат на 
виробництво) і визначенням (калькулюванням) фактичної собівар-
тості виготовленої продукції. 

4. З’ясувати принципи обліку процесу реалізації продукції, 
визначення та відображення в обліку фінансових результатів від 
реалізації. 

5. Усвідомити економічний зміст, призначення і побудову ра-
хунків бухгалтерського обліку. 

ІІ. Що треба виконати 
1. Ознайомитися з даними бухгалтерського балансу і записати су-

ми залишків на рахунках синтетичного обліку на 1-ше число місяця. 

Примітка. Відкриваючи рахунки, користуйтеся методичними 
вказівками до завдання. 
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2. На підставі наведених конкретних даних у довідці до ба-
лансу про залишки матеріалів, затрат у незавершене виробниц-
тво та заборгованості постачальникам за станом на початок мі-
сяця потрібно відкрити рахунки аналітичного обліку на карт-
ках кількісно-вартісного обліку (для обліку матеріалів), 
багатографних картках (для обліку затрат на виробництво про-
дукції) і контокорентних картках (для обліку розрахунків із 
постачальниками). 

3. Записати короткий зміст господарських операцій в книзі 
Журнал-Головна і відобразити їх на відповідних рахунках синте-
тичного обліку (з одночасним зазначенням типу кожної операції). 
При цьому за окремими операціями (20, 21, 25) треба зробити не-
обхідні розрахунки, передбачені умовою завдання, та визначити 
потрібні суми. 

4. Суми господарських операцій, записані на синтетичних 
рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 63 «Роз-
рахунки з постачальниками і підрядчиками», відобразити  
паралельним записом на відповідних рахунках аналітичного 
обліку. 

5. Підрахувати місячні обороти за дебетом й кредитом кожно-
го синтетичного та аналітичного рахунків та визначити залишки 
(сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця. 

6. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного 
обліку. В окремій графі оборотної відомості (виділеній для 
цього) за кожним рахунком вказати, до якої класифікаційної 
групи та підгрупи він відноситься за своїм призначенням та 
структурою. 

7. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками, що 
відкриті до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 23 
«Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядни-
ками», та порівняти одержані обороти і залишки з даними відпо-
відних синтетичних рахунків. 

8. За даними аналітичного обліку до синтетичного рахунка 
23 «Виробництво» скласти калькуляцію випущеної із вироб-
ництва готової продукції (користуючись методичними вказів-
ками). 

9. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного 
за звітним місяця, згрупувавши статті активу і пасиву за діючою 
формою № 1, затвердженою наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 31.03.99 р. № 87. 

10. У довідці до балансу записати залишки на забалансових 
рахунках на звітну дату. 
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ІІІ. Вихідні дані 

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА  
за листопад 200__ р. 

Форма № 1                    Код за ДКУД         1801001 

Грн 

АКТИВ 
Код  

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010   

первісна вартість (12) 011 ( )  

знос (133) 012 ( )  

незавершене будівництво 020   

Основні засоби:    

залишкова вартість 030 1 089 200  

первісна вартість (10) 031 (1 134000)  

знос (131) 032 (44 800)  

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі  
в капіталі інших підприємств (141) 

040   

інші фінансові інвестиції (142, 143) 045   

Довгострокова дебіторська заборгова-
ність (16) 

050   

Відстрочені податкові активи (17) 060   

Інші необоротні активи (18) 070   

Усього за розділом І 080 1 089 200  
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АКТИВ 
Код  

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси:    

виробничі запаси (20, 22, 25) 100 223 400  

тварини на вирощуванні та відгодівлі (21) 110   

незавершене виробництво (23) 120 105 000  

готова продукція (26) 130 184 000  

товари (28) 140   

Векселі одержані (34) 150   

Дебіторська заборгованість за товари, ро-
боти, послуги: 

   

чиста реалізаційна вартість 160   

первісна вартість (36, 37) 161   

резерв сумнівних боргів (38) 162 ( )  

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками: 

 
  

з бюджетом (641) 170   

за виданими авансами 180   

з нарахованих доходів (373) 190   

із внутрішніх розрахунків (372) 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 
(377) 

210   

Поточні фінансові інвестиції (35) 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

у національній валюті (301, 311) 230 459 200  

в іноземній валюті (302, 312) 240   

Інші оборотні активи (33) 250   

Усього за розділом II 260 971 600  

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 4 400  

Баланс 280 2 065 200  
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ПАСИВ 
Код  

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Статутний капітал (40) 300 1 211 200  

Пайовий капітал (41) 310   

Додатковий вкладений капітал (42) 320   

Інший додатковий капітал (425) 330   

Резервний капітал (43) 340 40 400  

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) (441) 

350 358 000  

Неоплачений капітал (46) 360 ( ) ( ) 

Вилучений капітал (45) 370 ( ) ( ) 

Усього за розділом І 380 1 609 600  

ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування (48) 420 193 000  

Усього за розділом ІІ 430 193 000  

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Інші довгострокові кредити банків (501) 440   

Довгострокові фінансові зобов’язання (53) 450   

Відстрочені податкові зобов’язання (54) 460   

Інші довгострокові зобов’язання (55) 470   

Усього за розділом IІІ 480   

IV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків (60) 500 20 400  

Поточна заборгованість за довгострокови-
ми зобов’язаннями (61) 

510   

Векселі видані (62) 520   

Кредиторська заборгованість за товари, ро-
боти, послуги (63) 

530 40 000  
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ПАСИВ 
Код  

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів (681) 540   

з бюджетом (64) 550 25 400  

з позабюджетних платежів 560   

зі страхування (65) 570   

з оплати праці (66) 580 96 000  

з учасниками (67) 590   

із внутрішніх розрахунків (683, 684) 600   

Інші поточні зобов’язання (685) 610 45 200  

Усього за розділом IV 620 227 000  

V. Доходи майбутніх періодів 630 35 600  

Баланс 640 2 065 200  

Керівник   

Головний бухгалтер 

1. Додаток до балансу на 01.12.200__ р. 

Орендовані необоротні активи (01) 200 000 
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 
(023) 3 000 
Списана дебіторська заборгованість (071) 2 000 

2. Довідка до балансу про залишки на рахунках аналітич-
ного обліку за станом на 01.12.200__ р. 

 
До синтетичного рахунка 20 «Матеріали» 

Найменування  
матеріалу 

Сорт 
Одиниця 
виміру 

Кількість 
Ціна, 
грн 

Сума, 
грн 

Сталь сортова 35 мм 1 т 800 150 120 000 

Латунь 1 т 400 200 80 000 

Разом     200 000 
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До синтетичного рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і 
підрядчиками» 

Постачальники Сума, грн 

Оптова база 24 000 

Металургійний завод 16 000 

Разом 40 000 

До синтетичного рахунка 23 «Виробництво» 

Постачальники 
Сума, грн 

Виріб Р Виріб К 

Сировина і матеріали 41 200 20 800 

Куповані напівфабрикати та комплек-
туючі вироби 

18 800 12 000 

Основна заробітна плата робітників 8 000 4 200 

Загальновиробничі витрати — — 

Разом 68 000 37 000 

До статті балансу 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в на-
ціональній валюті» 

Рахунок Сума, грн 

Каса в національній валюті (301) 1 200 

Поточний рахунок в національній валюті (311) 458 000 

Разом 459 000 

IV. Господарські операції за грудень 200__ р. 

№ 
з/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн 

1 02.12 Одержані в касу з поточного рахунка в банку 
кошти для виплати заробітної плати робітникам і 
службовцям за попередній місяць 96 000 

2 02.12 Перераховано з поточного рахунка підприємства 
в погашення заборгованості  

  а) бюджету 25 400 

  б) банку за короткостроковими кредитами 20 000 

  в) різним кредиторам 30 200 

  Разом 75 200 
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№ 
з/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн 

3 02—
04.12 

Виплачена із каси заробітна плата робітникам і 
службовцям 96 000 

4 03.12 Відпущено зі складу у виробництво для виготов-
лення виробів Р сталь сортову 600 т по 150 грн за 
1 т на суму 90 000 

5 05.12 Відпущено зі складу у виробництво для виготов-
лення виробів К латунь 260 т по 200 грн за 1 т на 
суму 52 000 

6 06.12 Перераховано з поточного рахунка в банку 24 000 

7 08.12 Одержані на умовах операційної оренди основні 
засоби (що належать іншому підприємству) вар-
тістю 320 000 

8 09.12 Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за 
ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від оптової 
бази, на суму: 
— без податку на додану вартість 
— податок на додану вартість 

60 000 
12 000 

  

  

  Разом 72 000 

9 11.12 Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за 
ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від металур-
гійного заводу, на суму: 
— без податку додану вартість 
— податок на додану вартість 

90 000 
18 000 

  Разом 108 000 

10 12.12 Оплачено банком постачальникам у рахунок на-
даного короткострокового кредиту за раніше 
одержані матеріали: 
— оптової бази  
— металургійного заводу 

72 000 
108 000 

  Разом 180 000 

11 20.12 Зарахована на поточний рахунок підприємства 
орендна плата, одержана від орендарів за пере-
дані їм в оперативну оренду основні засоби: 
а) за поточний місяць (записано на збільшення 
доходу)  
б) на наступні два місяці 

10 000 
20 000 

  Разом 30 000 

  Див. метод. вказівки до операції 11  

12 29.12 Нарахований знос на основні засоби загальногос-
подарського призначення 21 700 
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№ 
з/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн 

13 30.12 Нарахований знос основних засобів загальногос-
подарського призначення 16 000 

14 30.12 Нарахована заробітна плата за поточний місяць: 
1) робітникам, що зайняті виробництвом 
а) виробів Р 
б) виробів К 
2) адміністративному персоналу 
3) персоналу цехів 

 
63 000 
21 000 
10 200 
11 300 

  Разом 105 500 

15 30.12 Нарахована допомога по соціальному страхуван-
ню робітникам і службовцям 33 000 

16 30.12 Утримано із заробітної плати робітників і служ-
бовців: 
а) прибутковий податок 
б) збір до Пенсійного фонду 
в) збір до Фонду соціального страхування на ви-
падок безробіття 
г) за виконавчими листками (аліменти тощо) 

 
 

14 400 
2 110 
525 

 
365 

  Разом  17 400 

17 30.12 Перерахована з поточного рахунка зв’язку або-
нентна плата за користування службовими теле-
фонами за поточний місяць (сума записана на 
адміністративні витрати) 37 500 

18 30.12 Повернені орендодавцю основні засоби, що зна-
ходились в оперативній оренді підприємства, вар-
тістю 200 000 

19 30.12 Списані на адміністративні витрати здійснені у 
минулому періоді витрати на періодичні видання 
(передплата на газети, журнали, спеціальну літе-
ратуру та ін.) у частці, що відноситься до звітно-
го місяця 6 000 

20 31.12 Наприкінці місяця витрати, відображені на дебе-
ті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальнови-
робничі витрати», списані з кредиту цього рахун-
ка на затрати основного виробництва і 
розподілені між видами виготовленої продукції 
пропорційно сумі основної заробітної плати ро-
бітників (базис розподілу): 
а) на затрати з виробництва виробів Р 
б) на затрати з виробництва виробів К 

? 
? 

  Разом  
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№ 
з/п 

Дата Зміст господарської операції Сума, грн 

  Примітка: суму загальновиробничих витрат, що від-
носяться до окремих видів виготовленої продукції, ви-
значити самостійно, виконавши належний розрахунок 
у табл. 1 (див. методичні вказівки до цієї операції)  

21 31.12 Оприбуткована на склад за фактичною собівартіс-
тю випущена із виробництва готова продукція: 
а)вироби Р 
б) вироби К 

? 
? 

  Разом  

  Примітка: собівартість продукції визначити самостій-
но, виконавши належний розрахунок у табл. 2, корис-
туючись методичними вказівками до операції. При 
цьому слід взяти до уваги, що по виробах К затрат у 
незавершене виробництво на кінець місяця не було, а 
по виробах Р вони становили, грн: 
матеріали — 21 400,  
основна заробітна плата — 10 000;  
разом — 31 400  

22 31.12 Відпущена зі складів покупцям готова продукція 
— за фактичною собівартістю  
— за відпускними продажними цінами 

 
400 000 
600 00 

23 31.12 Списано ПДВ на зменшення доходу від реаліза-
ції готової продукції ? 

24 31.12 Списано з балансу за собівартістю відвантажену 
(реалізовану) покупцям продукцію  400 000 

25 31.12 Списано на фінансовий результат:  
— собівартість реалізованої продукції (суму ви-
значити на рахунку № 90); 
— адміністративні витрати (суму визначити на 
рахунку № 92); 
— суму чистого доходу (суму визначити на ра-
хунку № 70) 

 
 
? 
 
? 
? 
? 

26 30.12 Зараховано на поточний рахунок підприємства 
кошти, одержані від покупців за реалізовану їм 
готову продукцію за відпускними (продажними) 
цінами 600 000 

27 31.12 Нараховано податок на прибуток (30% від суми 
прибутку до оподаткування) ? 

28 31.12 Списано податок на прибуток на фінансовий ре-
зультат ? 

29 31.12 За даними рахунка «Фінансові результати» ви-
значено і списано фінансовий результат діяльнос-
ті підприємства. Суму визначити самостійно ? 
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V. Методичні вказівки 
Завдання полягає в обліку господарських операцій, складанні 

калькуляції та бухгалтерського балансу (ф. № 1). 
Виходячи з того, що в наведеному балансі (на 1 грудня 

20__ р.), складеного за формою № 1, затвердженою наказом 
Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, назва окремих статей 
балансу не збігається з назвою рахунків, синтетичні рахунки 
рекомендується відкрити в порядку збільшення їх номерів. 
Окрім цього, відкрити забалансові рахунки 01 «Орендовані 
необоротні активи» 023, «Матеріальні цінності  на відповіда-
льному збереженні», 071 «Списана дебіторська заборгова-
ність». 

При відкритті рахунка 10 «Основні засоби» треба взяти до 
уваги, що в підсумок балансу основні засоби включаються за за-
лишковою вартістю, поточний облік їх здійснюється за початко-
вою вартістю. Тому залишок на початок місяця на рахунку 10 
«Основні засоби» треба показати за їх початковою вартістю 
(1.134.000). 

Для того, щоб зменшити обсяг роботи під час виконання за-
вдання і разом із тим одержати чітке уявлення про організацію 
аналітичного обліку, в завданні передбачено здійснення аналітич-
ного обліку тільки стосовно трьох об’єктів: матеріалів, виробни-
цтва і розрахунків із постачальниками. 

Записи залишків (сальдо) на початок місяця й суми господар-
ських операцій з обліку затрат на виробництво на картках аналі-
тичного обліку багатографної форми треба робити в окремих 
графах відповідно до назви статей калькуляції, що наведені в до-
відці до рахунка 23. 

Затрати основного виробництва відображаються в обліку 
окремо за кожним аналітичним рахунком (вироби, що виготов-
ляються). При цьому основні затрати (матеріалів, заробітної 
плати робітників та ін.) відносяться безпосередньо на дебет 
калькуляційного рахунка 23 «Виробництво» та його аналітич-
них рахунків (п. 4, 5, 14). Витрати з обслуговування виробниц-
тва й управління (загальновиробничі витрати) попередньо об-
ліковуються на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Зага-
льновиробничі витрати» (п. 13, 14), а на затрати виробництва  — 
п. 20 — між окремими видами продукції, що встановлено галу-
зевою інструкцією (у даному разі пропорційно основній заро-
бітній платі робітників). 

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між ви-
дами продукції, що виробляється та включення їх у собівар-
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тість цієї продукції, треба зробити в табл. 1 (комплекті обліко-
вих бланків). 

Адміністративні витрати (рахунок 92) наприкінці місяця пов-
ністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на фі-
нансові результати в дебет рахунка 79 (п. 25).  

Рух матеріальних цінностей, що не належать підприємству, а 
тимчасово перебувають у нього в користуванні або на відповідаль-
ному зберіганні (п. 7, 18), треба відображати на відповідних заба-
лансових рахунках одинарним записом. 

Складаючи бухгалтерські проводки з операції 11 важливо усві-
домити, які доходи (витрати) повинні бути віднесені на поточний 
місяць, а які — на майбутні періоди. 

Для визначення фактичної собівартості виготовленої продук-
ції (п. 21) потрібно до затрат на виробництво за звітний місяць 
(оборот за дебетом рахунка 23 «Виробництво» та його аналітич-
них рахунків) додати затрати у незавершене виробництво та по-
чаток місяця (залишок на початок місяця за дебетом рахунків ви-
робництва) і відняти затрати у незавершене виробництво на 
кінець місяця. 

Відомості про затрати в незавершене виробництво на кінець 
місяця наведені у змісті самої операції 21. 

Розрахунок собівартості виготовленої продукції треба викона-
ти в табл. 2 (комплект облікових бланків).  

Складаючи бухгалтерські проводки з операцій 25, 28, 29, тре-
ба пам’ятати, що фінансові результати діяльності підприємства 
відображаються на активно-пасивному рахунку № 79 «Фінансові 
результати». Дохід на даному рахунку обліковується за креди-
том. Сума невикористаного прибутку відноситься на рахунок 
№ 44 «Нерозподілений прибуток». 

Визначаючи підсумок за місяць у графі «Сума обороту» книги 
Журнал-Головна, а також складаючи оборотні відомості за син-
тетичними рахунками, суми оборотів і залишків на позабалансо-
вих рахунками не можна включати у підрахунок.  

3алишки на позабалансових рахунках на звітну дату треба по-
казати за підсумком балансу. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 

І. Мета завдання 
1. Закріпити знання щодо порядку документального оформ-

лення окремих господарських операцій. 
2. Ознайомити з порядком відображення в обліку основних за-

собів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці 
та її оплати, 

3. Ґрунтовніше засвоїти порядок організації синтетичного й 
аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання со-
бівартості продукції. 

4. Оволодіти методикою відображення в обліку операцій по 
оприбуткуванню готової продукції, випущеної із виробництва, її 
відвантаження (відпуску) покупцям і реалізації, визначення і 
списання фінансових результатів від операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності. 

5. Засвоїти порядок обліку капіталу фондів та формування фі-
нансових результатів діяльності підприємства. 

7. Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та 
інших форм фінансової звітності. 

ІІ. Що потрібно виконати  
1. Ознайомитися з вихідними даними завдання і на підставі 

Балансу на 31,11.20__ р. (табл. 3 і 4) відкрити рахунки синтетич-
ного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р. 

2. До синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Вироб-
ництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою 
завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки 
на 1 грудня 20__ р. 

3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку 
до синтетичних рахунків, які не мали залишків на початок місяця. 

4. Записати до реєстраційного журналу (за формою, наведеною в 
табл. 1) короткий зміст господарських операцій і на їх основі склас-
ти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визна-
чити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки. 

5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках 
синтетичного й аналітичного обліку. 

6. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахун-
ка за місяць і визначити залишки (сальдо) на 31 грудня 200_ р. 

7. Скласти оборотні відомості за рахунками аналітичного об-
ліку до синтетичних рахунків 20 «Виробничі витрати», 23 «Ви-
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робництво», 26 «Готова продукція» і звірити їх підсумки з оборо-
тами і залишками відповідних синтетичних рахунків. 

8. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками і 
звірити підсумки оборотів за дебетом й кредитом рахунків з під-
сумком Реєстраційного журналу операцій за звітний місяць. 

9. Скласти бухгалтерський Баланс на 31 грудня 20__ р., Звіт 
про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про 
власний капітал. 

10. Підготувати в робочому зошиті реєстраційний журнал (за 
формою, наведеною в табл. 1): 

Таблиця 1  

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ  
за грудень 20__ р. 

Номер 
операції 

Зміст господарської 
операції 

Сума, грн Бухгалтерська проводка 

часткова загальна дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 Оборот     

 
III. Навчальний матеріал 

Таблиця 2 

А. Планові калькуляції собівартості одиниці продукції на  
20__ р., тис. грн. 

Стаття затрат Вироби А Вироби Б 

Матеріали (за собівартістю) 4905 2188 

Основна заробітна плата 2136 3800 

Додаткова заробітна плата 250 470 

Відрахування на соціальні заходи 1049 2242 

Витрати на утримання та експлуатацію  
устаткування 

2600 2500 

Загальновиробничі витрати 1060 2000 

Затрати від браку   

Разом виробнича собівартість 12 000 13 200 
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І. Необоротні активи    І. Власний капітал    

Нематеріальні активи:    Статутний капітал  300 21800  

залишкова вартість 010 1381  Пайовий капітал  310   

первинна вартість 011 2500  
Додатковий вкладений 
капітал  

320   

знос 012 1119  
Інший додатковий ка-
пітал  

330   

незавершене будів-
ництво 

020 1295  Резервний капітал  340   

Основні засоби:    Нерозподілений прибу-
ток (непокритий збиток) 

350 9220  
залишкова вартість 030 13090  

первісна вартість  031 16800  Неоплачений капітал 360 ( ) ( ) 

знос  032 9710  Вилучений капітал  370 ( ) ( ) 

Довгострокові фінансо-
ві інвестиції: 

   Усього за розділом І 380 31020  

які обліковуються за 
методом участі  
в капіталі інших підп-
риємств  

040   
ІІ. Забезпечення насту-
пних витрат і плате-
жів 

   

інші фінансові інвес-
тиції  

045 3354  
Забезпечення виплат 
персоналу 

400 175  

Довгострокова дебітор-
ська заборгованість  

050   Інші забезпечення 410   

Відстрочені податкові 
активи  

   Цільове фінансування  420   

Інші необоротні активи  060   Усього за розділом ІІ 430 175  

Усього за розділом І 070   
ІІІ. Довгострокові зо-
бов’язання 
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Продовження табл. 3 
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ІІ. Оборотні активи 080 19120  
Довгострокові кредити 
банків  

440 2295  

Запаси:    Інші довгострокові фі-
нансові зобов’язання  

450   

виробничі запаси 100 23203     

тварини на вирощу-
ванні та відгодівлі 

110   
Відстрочені податкові 
зобов’язання  

460   

незавершене вироб-
ництво  

120 1155  
Інші довгострокові зо-
бов’язання 

470   

готова продукція 130 4630  Усього за розділом ІІІ 480 2295  

товари  140   
IV. Поточні зобов’я-
зання 

   

Векселі одержані  150   
Короткострокові кре-
дити банків  

500 2876  

Дебіторська заборгова-
ність за товари, роботи, 
послуги: 

   
Поточна заборгованість 
за довгостроковими зо-
бов’язаннями 

510   

чиста реалізаційна 
вартість 

160 4071  Векселі видані 520   

первинна вартість 161 4081  Кредиторська заборго-
ваність за товари, робо-
ти, послуги 

530 9210  резерв сумнівних бор-
гів 

162 10  

Дебіторська заборгова-
ність за розрахунками: 

   
Поточні зобов’язання 
за розрахунками 

   

з бюджетом 170   з одержаних авансів  540   

за виданими авансами 180        

з нарахованих доходів  190   з бюджетом 550 2924  

із внутрішніх розра-
хунків  

200   
з позабюджетних пла-
тежів 

560   

Інша поточна дебіторська 
заборгованість (377) 

210 585  зі страхування  570 1622  

Поточні фінансові інве-
стиції (35) 

220   з оплати праці 580 9958  
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Закінчення табл. 3 
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Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 

   з учасниками  590   

у національній валю-
ті (301, 311) 

230 9512  
із внутрішніх розра-
хунків (683, 684) 

600   

в іноземній валюті 
(302, 312) 

240 604  
Інші поточні зо-
бов’язання (685) 

610 2300  

Інші оборотні активи 
(33) 

250       

Усього за розділом II 260 43760  Усього за розділом IV 620 28890  

ІІІ. Витрати майбутніх 
періодів 

270   
V. Доходи майбутніх 
періодів 

630 500  

Баланс 280 62880  Баланс  62880  

 
Таблиця 4 

РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ 

Тис. грн 

Код рядка 
балансу 

Рахунок Субрахунок Сума, грн 

1 2 3 4 

045 14 «Довгострокові фінан-
сові інвестиції» 

142 «Інші інвестиції пов’я-
заним сторонам» 3354 

100 20 «Виробничі запаси» 22 
«Малоцінні швидкозношу-
вані предмети» 

201 «Сировина і матеріали» 18288  
4915 

210 37 «Розрахунки з різними 
дебіторами» 

375 «Розрахунки за відшко-
дуванням завданих збитків»  
377 «Розрахунки з іншими 
дебіторами» 

 
5  
 

580 

230 30 «Каса»  
31 «Рахунки в банках» 

301 «Каса в національній 
валюті»  
311 «Поточні рахунки в на-
ціональній валюті»  
313 «Інші рахунки в банку в 
національній валюті» 

 
12 

 
9500 

 
10 



 297 

Закінчення табл. 4 

Код рядка 
балансу 

Рахунок Субрахунок Сума, грн 

1 2 3 4 

240 31 «Рахунки в банках» 312 «Поточні рахунки в 
іноземній валюті» 604 

400 47 «Забезпечення наступ-
них витрат і платежів» 

471 «Забезпечення виплат 
відпусток» 175 

550 64 «Розрахунки за подат-
ками і платежами» 

6411 «Розрахунки за при-
бутковим податком» 
6412 «Розрахунки з ПДВ» 
6415 «Розрахунки з подат-
ку на прибуток» 

 
312 
1612 

 
1000 

570 65 «Розрахунки за страху-
ванням» 

651 «Розрахунки за пенсій-
ним забезпеченням» 
6521 «Розрахунки за соціаль-
ним страхуванням у зв’язку 
з тимчасовою втратою пра-
цездатності» 
6522 «Розрахунки за соціаль-
ним страхуванням від не-
щасних випадків на вироб-
ництві та професійних зах-
ворювань» 
653 «Розрахунки за страхува-
нням на випадок безробіття» 

 
1064 

 
 
 

220 
 
 
 
 

136 
 

202 

580 66 «Розрахунки з оплати 
праці» 

661 «Розрахунки за заробіт-
ною платою»  
662 «Розрахунки з депонен-
тами» 

 
9945  

 
13 

 
1. Дані аналітичного обліку до окремих синтетичних рахунків 

на 31 листопада 20__ р.  
Таблиця 5 

1.1. Рахунок 23 «Виробництво» 
(затрати на незавершене виробництво) 

Стаття затрат 
На 1 грудня 2000 р. На 1 січня 2000 р. 

Вироби А Вироби Б Вироби А Вироби Б 

Матеріали 264 785 355 902 

Витрати на оплату праці 30 40 234 180 

Відрахування на соціальні 
заходи 

3 4 10 20 

Амортизація 12 17 28 74 

Разом 309 846 627 1176 
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Таблиця 6 

1.2. Рахунок 40 «Готова продукція» 

Аналітичні рахунки 
Одиниця 
виміру 

Планова ціна, 
тис. грн 

Кількість 
Вартість, 
тис. грн 

Вироби А шт. 80 47 3760 

Вироби Б шт. 240 5 1200 

Разом за плановою собівар-
тістю 

   4960 

Відхилення від планової со-
бівартості (економія) 

грн   – 330 

Усього за фактичною собі-
вартістю 

   4630 

Таблиця 7 

РЕЄСТР ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 
 за грудень 20__ р. 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

1 Акт приймання-передачі основних засобів 
Прийнято на баланс і зараховано до складу осно-
вних засобів введену в експлуатацію будівлю ме-
хано-складального цеху за первісною вартістю 

 

1295 

2 Акт приймання-передачі основних засобів 
Прийнято на баланс і зараховано до складу осно-
вних засобів одержаний у порядку безоплатної 
передачі горизонтальний 4-шпіндельний токар-
ний верстат-автомат:  
первісна вартість  
сума зносу, нарахована на час експлуатації  
Щодо даної операції скласти акт приймання-
передачі основних засобів та інвентарну картку 
за даними, наведеними у додатку 1 

  
 
 
 
 

1080 
120 

3 Акт приймання-передачі основних засобів 
Взяті в оренду вантажні автомобілі для переве-
зення готової продукції покупцям балансового 
вартістю 

 

8630 
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Продовження табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

4 Відомість нарахування амортизації основних 
засобів  
За звітний місяць нарахована амортизація по ос-
новних засобах підприємства:  
а) по виробничому устаткуванню і внутрішньо-
цеховому транспорту;  
б) по будівлях, спорудах та інших основних за-
собах цехів  
в) по будівлях, спорудах, інвентарю та інших 
основних засобах адміністративного призна-
чення  
2) За звітний місяць амортизація нематеріальних 
активів (суму визначити самостійно) 
Для визначення суми амортизації нематеріальних 
активів необхідно скласти розрахунок з ураху-
ванням наступних даних: 
— термін експлуатації всіх нематеріальних акти-
вів — 10 років; 
— для нарахування амортизації підприємство 
використовує прямолінійний метод 
Разом 

 
 
 
 
 

170 
 

100  
 
 

70 

340 

5 Розрахунково-платіжні документи підрядних 
організацій з доданими актами прийому-
здаванні робіт 
Підрядними організаціями виконані і прийняті за 
актом ремонтні роботи:  
1) капітальний ремонт і модернізація машин і 
устаткування цехів основного виробництва;  
2) поточний ремонт основних засобів, в т. ч.: 
а) по утриманню та експлуатації устаткування;  
б) на загальновиробничі затрати цехів;  
в) на адміністративні витрати;  
3) ПДВ. 
Разом 

 
 
 
 
 
 

636 
 

71 
151 
42 

180 
1080 

6 Довідка-розрахунок бухгалтерії  
Нарахована орендодавцю належна за звітній мі-
сяць орендна плата за взяті в оренду вантажні ав-
томобілі:  
ПДВ.  
Разом 

 
 
 

130  
26 

156 
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Продовження табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

7 Виписки банку з поточного рахунка підприєм-
ства  
Перераховано банком з поточного рахунка підп-
риємства в погашення заборгованості;  
1) підрядним організаціям за виконані роботи по 
модернізації і поточному ремонту основних засобів;  
2) орендодавцю — належна орендна плата.  
Разом 

 
 
 
 
 

1080  
156 

1236 

8 Довідка бухгалтерії  
Списані затрати по виконаній підрядним спосо-
бом модернізації основних засобів: віднесені на 
збільшення балансової вартості відремонтованих 
об’єктів  

 
 
 
 

636 

9 Акт ліквідації основних засобів 
Списано в результаті зносу і недоцільності пода-
льшого ремонту зубофрезерний напівавтомат:  
1) сума зносу, нарахована на час експлуатації  
(суму визначити самостійно),  
2) залишкова вартість ліквідованого обладнання 
(суму визначити самостійно).  
Для визначення суми зносу по переданих компре-
сорах необхідно скласти розрахунок з урахуван-
ням наступних даних: первинна вартість-6 тис. 
грн, очікуваний період часу використання — 8 ро-
ків, фактичний термін експлуатації — 5 років; 
для нарахування амортизації підприємство ви-
користовувало метод прискореного зменшення 
залишкової вартості  
3) підрядною організацію виконані роботи з де-
монтажу зубофрезерного напівавтомата:  
— вартість виконаних робіт 
— ПДВ 
4) від ліквідації обладнання отримано металобрухт 
(оприбуткований за ціною можливої реалізації). 
Щодо цієї операції скласти акт ліквідації основ-
них засобів за даними, наведеними у додатку 2 

 

15 
3  
 

1 
 
 

10 Акт приймання-передачі основних засобів 
У зв’язку із закінченням строку оренди повернуті 
орендодавцю раніше взяті в оренду вантажні ав-
томобілі 

 

8630 
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Продовження табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

11 Прибутковий ордер 
Згідно з транспортними документами оприбуткова-
ні на склад прийняті від постачальників матеріали:  
1) вартість матеріалів за відпускними (покупни-
ми) цінами;  
2) залізничний тариф, що підлягає відшкодуван-
ню підприємством  
3) ПДВ за встановленою ставкою (20% відпуск-
ної вартості матеріальних цінностей і транспорт-
них послуг) 
Разом 

2350  
 

150 
 
 

500 
 3000 

12 Прибутковий ордер 
Згідно з транспортними документами оприбутко-
вані на склад прийняті від постачальників інші 
матеріали, придбані на умовах відстрочення пла-
тежу:  
1) вартість матеріалів за купівельними цінами;  
2) залізничний тариф та інші транспортно-заготі-
вельні затрати;  
3) ПДВ (20% відпускної ціни матеріалів та тран-
спортних послуг)  
Разом 

1050  
 

240 
 

258 
 1548 

13 Товарно-транспортні накладні й платіжні до-
кументи автотранспортного підприємства 
Підлягають оплаті розрахунково-платіжні до-
кументи автотранспортного підприємства за 
перевезення вантажу від порту до складів під-
приємства:  
1) вартість перевезень за тарифом  
2) податок на добавлену вартість (20%). 
Разом 

300  
60 

360  

14 Акти приймання матеріалів на відповідальне 
зберігання 
Надіслана відмова від оплати розрахунково-платіж-
них документів постачальнику на матеріали, що 
надійшли на адресу підприємства (з причини невід-
повідності якості матеріалів вимогам стандартів). 
Матеріали, прийняті за актами на відповідальне 
зберігання  1174 
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Продовження табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

15 Виписки банку з поточного і позикового рахун-
ків 
Оплачено банком розрахунково-платіжні доку-
менти постачальників і транспортних організацій 
за одержані матеріали і надані послуги:  
1) із поточного рахунка підприємства;  
2) за рахунок наданого банком короткостроково-
го кредиту під 6% річних.  
Разом 

 
 
 
 

3000 
 

360 
 3360 

16 Реєстр виписаних векселів 
Видано постачальнику короткостроковий вексель 
зі сплатою 10% річних за поставлені матеріали на 
умовах відстрочення платежу 

 

1548 

17 Виписки банку з поточного рахунка 
Сплачено підприємством з поточного рахунка 
належні постачальникам штрафи за несвоєчасну 
оплату розрахунково-платіжних документів і 
транспортних організацій (залізниці) за несвоє-
часне розвантаження вагонів 

 

191 

18 Відомість використання матеріалів 
За даними видаткових первинних документів 
(лімітно-забірних карт, вимог та ін.), списані за 
обліковими (покупними) цінами матеріали, що 
були використані: 
1) в основному виробництві для виготовлення 
продукції: 

 

 
 2) для різних потреб підприємства інші матеріа-

ли: а) для догляду за виробничим устаткуванням;  
б) для адміністративних потреб;  
в) для упаковки готової продукції на складах.  
Разом 

 
380  
260  
100 

 12660 

19 Відомість передачі в експлуатацію малоцінних 
і швидкозношуваних предметів 
Передані зі складу малоцінні та швидкозношува-
ні предмети в експлуатацію:  
1) загальновиробничого призначення;  
2) адміністративним підрозділам госодарський 
інвентар; 
3) відділ збуту  

 
 
 
 

30 
 

31 
48 109 
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Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

20 Відомість списання транспортно-
заготівельних затрат 
Списані транспортно-заготівельні витрати (суми 
визначити самостійно), що відносяться до мате-
ріалів, використаних:  
1) в основному виробництві  
а) для виготовлення виробів А;  
б) для виготовлення виробів Б;  
Усього  
2) для догляду за роботою машин і устаткування;  
3) для загальногосподарських потреб;  
4) для пакування готової продукції на складах.  
Разом  
Щодо даної операції скласти розрахунок розпо-
ділу транспортно-заготівельних витрат  

  

21 Довідка бухгалтерії 
За розпорядженням постачальника (металур-
гійного заводу) повернені йому матеріали, від 
оплати яких підприємство відмовилося і які 
знаходилися в нього на відповідальному збері-
ганні 

 

1
1174 

22 Порівняльна відомість із доданими інвентари-
заційними описами 
Під час проведення інвентаризації матеріальних 
цінностей на загальнозаводських складах вияв-
лені:  
1) надлишок малоцінних і швидкозношуваних 
предметів;  
2) нестача інших матеріалів за обліковою вартістю. 

 

143 
 

82 

23 Протокол засідання інвентаризаційної комісії, 
затверджений керівником підприємства  
За рішенням керівника підприємства нестача 
матеріалів, виявлена під час інвентаризації, 
списана:  
1) в межах норм природних втрат — на витрати 
операційної діяльності; 
2) понад норми природних втрат із вини матеріаль-
но відповідальних осіб — на їх рахунок. 
Разом 

62  
 

20 
 82 
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Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

24 Довідка-розрахунок бухгалтерії 
Віднесена на матеріально-відповідальних осіб рі-
зниця між обліковою вартістю нестачі матеріалів 
і сумою, за якою визначений матеріальний зби-
ток 

Розрахунок:  
1) подвійний розмір відшкодування  
20  2 = 40 грн;  
2) ПДВ — 40  20 % = 8 грн;  
загальна сума відшкодування — 48 тис. грн  
3) сума різниці 48 – 20 = 28. 

 

28 

25 Прибуткові касові ордери 
Оприбутковано в касу кошти, внесені матеріаль-
но-відповідальними особами у відшкодування 
збитку через нестачу матеріальних цінностей 

 

48 

26 Довідка-розрахунок бухгалтерії 
Підлягає перерахуванню до бюджету податок на 
додану вартість, що увійшов до суми відшкодо-
ваного збитку 

 

8 

27 Довідка-розрахунок бухгалтерії 
Нараховані проценти 
1) за виданими короткостроковими векселями (су-
му визначити самостійно за даними операції 16); 
2) за отриманим короткостроковим кредитом 
(суму визначити самостійно за даними опера-
ції 15) 

 

 

28 Виписки банку з поточного рахунка  
Перераховано з поточного рахунка підприємства:  
1) постачальникам  
а) в оплату векселів, виданих за одержані матері-
али і надані послуги;  
б) проценти за виданими векселями (див. опе-
рацію 27) 
2) банку:  
а) в погашення заборгованості за короткостроко-
вими кредитами  
б) в сплату процентів за користування кредитами 
(див. операцію 27). 
Разом 

1548  
 
 
 
 
 

360  
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Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

29 Звіт касира з доданими прибутковими касови-
ми ордерами  
Оприбутковані в касу грошові кошти, одержані з 
поточного рахунка підприємства для виплати ро-
бітникам і службовцям заробітної плати, премій, 
допомоги по тимчасовій непрацездатності за ли-
стопад поточного року 

 

9958 

30 Виписка банку з поточного рахунка  
За платіжним дорученням підприємства перера-
ховано з його поточного рахунка:  
1) до бюджету — прибутковий податок, утри-
маний із заробітної плати працівників підпри-
ємства;  
2) до Пенсійного фонду збори на обов’язкове 
державне пенсійне страхування;  
3) внесків до фонду соціального страхування на 
випадок безробіття;  
4) внесків на соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності;  
5) внесків до фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві. 
Разом 

 
312  

 
1200  

 
220  

 
202 

 
136 

 1934 

31 Звіт касира за доданими видатковими касови-
ми ордерами  
Виплачено із каси підприємства робітникам і 
службовцям:  
1) основна і додаткова заробітна плата;  
2) допомога по тимчасовій непрацездатності, на-
рахована за рахунок коштів соціального страху-
вання;  
3) депонована (своєчасно не одержана) заробітна 
плата.  
Разом 

9340 
605 

 
 

12 
 9957 

32 Звіт касира з доданим прибутковим касовим 
ордером  
Одержані за чеком з розрахункового рахунка 
підприємства грошові кошти для виплати авансу 
робітникам і службовцям за першу половину 
грудня 

 

2500 
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Но-
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рації 
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1 2 3 4 

33 Звіт касира з доданими видатковими касовими 
ордерами  
Виплачено із каси підприємства робітникам і 
службовцям аванс за першу половину грудня 

 

2470 

34 Реєстр депонованої заробітної плати  
Зарахована на рахунок депонентів своєчасно не 
одержана (протягом 3 робочих днів) робітниками 
і службовцями заробітна плата 

 

30 

35 Виписка банку з розрахункового рахунка  
Внесено із каси і зараховано на розрахунковий 
рахунок підприємства депоновану заробітну 
плату 

 

30 

36 Відомість нарахування і розподілу заробітної 
плати 
1) Нарахована заробітна плата за звітній місяць  
а) робітникам, зайнятим виготовленням: 
виробів А............... 1000  
виробів Б................ 4000 
Усього 
б) інженерно-технічним робітникам-
службовцям, молодшому обслуговуючому пе-
рсоналу цехів;  
в) адміністративно-управлінському персоналу;  
г) робітникам складу, зайнятим пакуванням про-
дукції, що відвантажується покупцям;  
2) нарахована робітникам за поточний місяць до-
помога по тимчасовій непрацездатності.  
Разом  
Щодо даної операції скласти розрахунок заробіт-
ної плати за даними наведеними у додатку 3 

 
 
 
 
 
 

5000  
 
 

1500 
3200  

 
1800 

 
100 

11600 
 
 

37 Відомість нарахування заробітної плати ро-
бітникам за час чергової відпустки 
Нарахована заробітна плата за час наданих 
чергових відпусток за рахунок раніше створе-
ного резерву. 
Щодо даної операції необхідно скласти розра-
хунок заробітної плати працівнику за час чер-
гової відпустки на підставі даних, наведених у 
додатку 4 

 

356 
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зага-
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1 2 3 4 

38 Розрахунок заробітної плати за час тимчасо-
вої непрацездатності 
За рахунок коштів соціального страхування на-
рахована допомога по тимчасовій непрацездат-
ності працівників підприємства. 
Щодо даної операції необхідно скласти роз-
рахунок допомоги за тимчасовою непрацез-
датністю працівнику за даними, наведеними у 
додатку 5 

 

174 
 
 
 

39 Розрахунок резерву на оплату майбутніх відпу-
сток робітникам 
Складено розрахунок резерву на оплату май-
бутніх відпусток робітникам за плановими 
процентами до суми заробітної плати, нарахо-
ваної:  
1) робітникам основного виробництва, зайнятим 
виготовленням виробів  
А................ 150 виробів  
Б................. 600.  
Разом 

 

750 

40 Розрахунок внесків на державне пенсійне стра-
хування  
Складено розрахунок відрахувань на пенсійне 
страхування робітників і службовців підприємст-
ва за встановленою ставкою (32%) до суми нара-
хованої заробітної плати (суму визначити само-
стійно):  
1) робітникам основного виробництва, зайнятим 
виготовленням:  
виробів А  
виробів Б.  
Усього  
2) ІТР, службовцям та молодшому обслуговую-
чому персоналу цехів;  
3) адміністративно-управлінському персоналу;  
4) робітникам, зайнятим пакуванням продукції, 
що відвантажується покупцям.  
Разом  
Для визначення суми відрахувань до Пенсійного 
фонду необхідно скласти розрахунок. 
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41 Відомість відрахувань на соціальне страху-
вання 
Складено розрахунок відрахувань на соціальне 
страхування робітників і службовців підприємс-
тва за встановленими ставками до суми нарахо-
ваної заробітної плати (суму визначити само-
стійно):  
1) робітникам основного виробництва, зайнятих 
виготовленням: 
виробів А  
виробів Б.  
Усього  
2) ІТР, службовцям та молодшому обслуговую-
чому персоналу цехів  
3) адміністративно-управлінському персоналу;  
4) робітникам, зайнятим пакуванням продукції, 
що відвантажується покупцям. 
Разом  
Для визначення суми внесків до фондів соціа-
льного страхування необхідно скласти розра-
хунок. 

  

42 Відомість нарахування заробітної плати 
Із суми заробітної плати, нарахованої робітникам 
і службовцям, здійснені утримання: 
1) прибуткового податку, що підлягає перераху-
ванню до бюджету; 
2) відрахувань до Пенсійного фонду; 
3) утримань до фондів соціального страху-
вання: 
а) на випадок безробіття; 
б) у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності 
4) за виконавчими документами (аліменти). 
Разом 
Щодо даної операції необхідно зробити роз-
рахунок утримань із заробітної плати робіт-
ників і службовців прибуткового податку, ві-
драхувань до фондів Пенсійного та 
соціального страхування за даними, наведе-
ними у додатку 6 

 
 
 
 
 

1409 
 

88 
42 

 
20 
7 
 
 
 

1566 
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43 Виписка банку з поточного рахунка 
Перераховано за виконавчими листами суми 
утриманих із заробітної плати аліментів 

 

20 

44 Відомість втрат від виробничого браку 
За актом про брак списана собівартість остаточ-
но забракованих деталей (при виробництві ви-
робів А)  786 

45 Накладні на здавання матеріалів на склад  
Оприбутковані здані на склад забраковані дета-
лі, оцінені як металобрухт за ціною можливої 
реалізації  10 

46 Відомість виробничих втрат 
За рішенням керівника підприємства у відшкоду-
вання втрат від браку: 
1) утримано із заробітної плати виробників вину-
ватців браку; 
2) пред’явлена претензія постачальникам, що 
поставили підприємству напівфабрикати з 
прихованими дефектами, що спричинило 
брак.  
Разом 

126 
 
 

350 
 476 

47 Відомість виробничих втрат 
Списані на затрати виробництва (включені до со-
бівартості продукції А) невідшкодовані втрати 
від браку (суму визначити самостійно за даними 
рахунка 24 «Брак у виробництві»)   

48 Відомість розподілу загальновиробничих за-
трат цехів  
Списані загальновиробничі затрати цехів на 
затрати виробництва і розподілені між 
об’єктами калькулювання (видами продукції) 
пропорційно основній заробітній платі робіт-
ників:  
виробів А 
виробів Б 
Разом 

 
 
 
 
 
 
 

676 
2702 

 3378 
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49 Відомість випуску готової продукції із виробни-
цтва і калькуляції собівартості товарного ви-
пуску продукції  
1) випущена протягом місяця готова продук-
ція, яка за накладними здана на склад і опри-
буткована за плановою виробничою собівар-
тістю: 
а) вироби А — 150 шт. по 80 грн за одиницю на 
суму 800 грн 
б) вироби Б — 55 шт. по 240 грн за одиницю на 
суму 480 грн 
Разом планова собівартість 
2) наприкінці місяця після складання звітної 
калькуляції визначена і списана сума відхи-
лення (економія, перевитрата) між плановою 
і фактичною собівартістю випущеної проду-
кції: 
виробів А; 
виробів Б 
Разом сума відхилення 
Щодо даної операції необхідно зробити ро-
зрахунок відхилення фактичної собіварто-
сті готової продукції від планової за аналі-
тичними даними до рахунка 23 
«Виробництво».  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 200 

50 Виписки банку з поточного рахунка  
Оплачено банком з поточного рахунка спеціалі-
зованому автотранспортному підприємству за 
перевезення готової продукції (від складів підп-
риємства до станції відправлення за рахунок під-
приємства без ПДВ) 

  
 

180 

51 Виписки банку з поточного рахунка 
Зараховано банком на поточний рахунок підпри-
ємства: 
1) виручку від реалізації готової продукції за 
продажними цінами; 
2) ПДВ 
Разом 

 
 
 
 

25 000 
 

5000 30 000 
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Продовження табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

52 Відомість відвантаження продукції  
Відвантажена зі складу готова продукція, опла-
чена покупцями: 
1) за договірними цінами; 
2) за плановою собівартістю: 
виробів А — 140 шт. за ціною 80 грн за одиницю; 
виробів Б — 20 шт. за ціною 240 грн за одиницю 
3) в кінці місяця визначена та списана сума відхи-
лення між плановою та фактичною собівартістю 
Щодо даної операції необхідно зробити розраху-
нок відхилення фактичної собівартості відван-
таженої продукції від планової за аналітичними 
даними до рахунка 26 «Готова продукція».  

 
 
 

24 
000 

53 Відомість обліку фінансових результатів від 
реалізації готової продукції 
Наприкінці місяця списана собівартість реалізо-
ваної продукції (суму визначити самостійно за 
даними операції 52)   

54 Відомість обліку витрат на збут 
Наприкінці місяця списані на фінансові резуль-
тати витрати на збут (суму визначити самостійно 
за даними рахунка 93 «Витрати на збут»   

55 Виписка банку з поточного рахунка  
За платіжними дорученнями підприємства пере-
раховано з його розрахункового рахунка: 
1) до бюджету: 
а) належну суму податку на додану вартість (су-
му визначити самостійно) 
б) суму податку на прибуток за попередній місяць. 
2) банку в погашення заборгованості за коротко-
строковими кредитами 

 
 
 
 
 
 

1000 
2876 

 

56 Відомість-розрахунок бухгалтерії  
Підлягають списанню суми заборгованості: 
1) за якими минули строки позовної давності: 
а) кредиторської заборгованості; 
б) депонентської заборгованості; 
Разом 
2) дебіторської заборгованості у зв’язку з ви-
знанням покупця неплатоспроможним 

 
 
 

54 
1 
 55 

 
4 
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Продовження табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

57 Виписки банку поточного рахунка  
Інвестовано підприємством кошти (перерахуван-
ням з розрахункового рахунка) на придбання ак-
цій та інших цінних паперів підприємств з метою 
одержання прибутку протягом 2 років  3000 

58 Виписка банку з поточного рахунка  
Придбані депозитні сертифікати з розрахунку 8% 
річних з метою одержання доходів (процентів) за 
ними протягом 1 місяця  1000 

59 Виписка банку з поточного рахунка  
Одержані на поточний рахунок: 
1) доходи від володіння корпоративними права-
ми (дивіденди за акціями та доходи за іншими 
цінними паперами, що належать підприємству) 
2) проценти від придбаних депозитних сертифікатів 
(суму визначити самостійно за даними операції 58) 
Разом 

1786 
 
 
  

60 Виписка банку з поточного рахунка 
Зараховані на поточний рахунок підприємства 
грошові кошти: 
1) одержані від інших підприємств, які за угодою 
використовують науково-технічні розробки (тех-
нічну документацію) даного підприємства 
2) раніше депоновані банком грошові кошти під 
час видачі депозитних сертифікатів 
Разом 

410 
 

1000 
 1410 

61 Виписка банку з поточного рахунка 
Зараховані на поточний рахунок кошти, одержані 
за реалізовані облігації власної емісії, випущені: 
1) з премією — терміном погашення більше од-
ного року: 
а) номінальна вартість реалізованих облігацій; 
б) премія за облігаціями  
Усього 
2) з дисконтом — терміном погашення менше 
одного року: 
а) номінал; 
б) дисконт за облігаціями  
Усього  
Разом 

1000 
40 

1040 
 
 

950 
42 

908 
 1948 
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Продовження табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

62 Довідка-розрахунок бухгалтерії  
За результатами звітного періоду: 
1) нараховано проценти за облігаціями: 
а) довгостроковими, випущеними з премією; 
б) короткостроковими — випущеними з дискон-
том; 
2) амортизується частина премії за облігація-
ми, випущеними терміном погашення більше 
одного року, яка відноситься до звітного пе-
ріоду  
Разом 

 
 
 

44 
 

15 
 
 

10 

69 

63 Виписка банку з поточного рахунка 
Сплачено проценти за довгостроковими та коро-
ткостроковими облігаціями власної емісії  59 

64 Довідка-розрахунок бухгалтерії 
Після закінчення визначеного терміну обігу амо-
ртизується дисконт за випущеними короткостро-
ковими облігаціями  42 

65 Довідка-розрахунок бухгалтерії 
Відображені поточні зобов’язання, переведені зі 
складу довгострокових у зв’язку з настанням те-
рміну погашення довгострокового кредиту про-
тягом 12 місяців  1200 

66 Установчі документи підприємства 
Здійснена додаткова підписка на акції підприєм-
ства: 
1) за номінальною вартістю; 
2) на суму перевищення номінальної вартості. 

5000 
1000  

67 Довідка-розрахунок бухгалтерії 
Отримані внески від акціонерів за реалізовані ак-
ції у формі: 
1) грошових коштів; 
2) основних засобів; 
3) нематеріальних активів; 
4) матеріалів; 
5) цінних паперів (облігацій) інших підприємств. 
Разом 

2400 
1600 
100 
80 

320 
 4500 
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Продовження табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

68 Виписка банку з поточного рахунка 
Викуплена частина раніше випущених акцій у 
акціонерів (300 акцій), в тому числі: 
1) 100 акцій за номінальною вартістю; 
2) 100 акцій за ціною, нижчою за номінальну вар-
тість; 
3) 1000 акцій за ціною, вищою за номінальну ва-
ртість. 
Разом 

100 
90 

 
120 
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69 Довідка-розрахунок бухгалтерії 
Анульовано 150 акцій, що раніше були викуплені: 
1) 100 акцій за номінальною вартістю;  
2) 50 акцій за ціною, вищою за номінальну вартість:  
а) на суму номінальної вартості;  
б) на суму, що перевищує номінальну вартість.  
Разом 

100 
50  
10 

 
1

60 

70 Виписка з Протоколу зборів засновників 
Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок 
збільшення номінальної вартості акцій. 

 

2000 

71 Виписка з протоколу зборів засновників  
За результатами діяльності підприємства за попере-
дній період нараховані дивіденди акціонерам. 

 

620 

72 Виписка з протоколу зборів засновників  
Здійснені відрахування до резервного капіталу. 

 
250 

73 Виписка з протоколу зборів засновників 
Списано прибуток, використаний у звітному пе-
ріоді (суму визначити самостійно) 

  

74 Довідка-розрахунок бухгалтерії 
Списані на фінансові результати діяльності підп-
риємств:  
1) адміністративні витрати;  
2) фінансові витрати;  
3) інші витрати операційної діяльності;  
4) інші витрати звичайної діяльності (суми ви-
значити самостійно) 
5) нарахований податок на прибуток за встанов-
леною ставкою 300  
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Закінчення табл. 7 

Но-
мер 
опе-
рації 

Зміст господарської операції 

Сума, грн 

часткова 
зага-
льна 

1 2 3 4 

75 Довідка-розрахунок бухгалтерії  
Списані на фінансові результати діяльності підп-
риємства:  
1) доходи від реалізації;  
2) інший операційний дохід;  
3) дохід від участі в капіталі;  
4) інші фінансові доходи;  
5) інші доходи;  
6) податок на прибуток (суми визначити самостійно) 

  

76 Довідка-розрахунок бухгалтерії  
Визначено і списано за звітний період фінансо-
вий результат: 
1) від основної діяльності; 
2) від фінансових операцій; 
3) від іншої звичайної діяльності (суми визначи-
ти самостійно за даними рахунка 79 «Фінансові 
результати») 

  

 За результатами діяльності за звітний рік складена 
фінансова звітність «Баланс» за формою № 1, 
«Звіт про «Фінансові результати» за формою № 2. 
Щодо даної операції необхідно заповнити зазна-
чені форми звітності в табл. 10—13 (форми об-
лікових регістрів). 

  

ДОДАТКИ ДО ЗАВДАННЯ 

Додаток 1 (до операції 2) 

Дані для складання акта приймання-передачі основних засобів 
(ф. № ОЗ-1) та заповнення інвентарної картки обліку основних засобів 
(ф. № ОЗ-7) 

Оприбуткування на баланс горизонтального токарного напівавтома-
та, одержаного під заводу «Квазар» у порядку безоплатної передачі за 
дозволом регіонального відділення Фонду державного майна України 
№ 635 від 28 листопада 20__ р., оформленого актом прийняття-передачі 
основних засобів № 156 від 4 грудня 200_ р, комісією, призначеною на-
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казом директора заводу Смирнова Б. А. від 9 грудня 20__ р. № 408 у 
складі головного механіка Іванова С. М. (голова), начальника цеху № 1 
Новіченка О. Я., механіка цеху Шубіна А. Н. та інженера техвідділу Зі-
нченка В. М. 

Об’єкту присвоєно інвентарний номер 1437, шифр аналітичного ра-
хунка — 0119. Дата виготовлення верстата 199_ р.; паспорт — 19828. В 
експлуатації заводу «Квазар» верстат перебував 2 роки. Початкова вар-
тість верстата — 1080000 грн. Сума зносу, нарахована за час експлуа-
тації, — 120000 грн. На час приймання в експлуатацію токарний верс-
тат знаходився в цеху № 1. Технічним умовам експлуатації верстат 
відповідає; доробки не вимагаються. 

Результати випробувань: верстат придатний до експлуатації. Висно-
вок комісії: токарний верстат передати в експлуатацію і прийняти на 
баланс. Додаток — паспорт № 19828. 

Верстат прийнято начальником цеху № 1 Новіченком О. Я.: здано 
інженером техвідділу Зінченком В. М. 

На прийнятий в експлуатацію верстат бухгалтером Яковенком Д. І. від-
крито інвентарну картку обліку основних засобів № 1437 і 5 грудня 200__ 
р. зроблено бухгалтерський запис на оприбуткування об’єкта в склад осно-
вних засобів, про що в акті приймання-передачі зроблена відповідна відмі-
тка. Акт підписано головним бухгалтером Грінченком В. Д. 

Додаток 2 (до операції 9) 

Дані для складання акта ліквідації основних засобів (ф. № ОЗ-4) 

Комісія у складі головного механіка Іванова С. М. (голова), началь-
ника цеху № 1 Новіченка О. Я., інженера з обладнання Борисова В. Ф., 
призначена наказом директора заводу Смирнова Б. А. від 20 грудня 
20__ р. № 161, провела огляд зубофрезерного напівавтомата 5А312, ін-
вентарний номер 0210 і дійшла висновку про необхідність його ліквіда-
ції у зв’язку з повним зношенням і непридатністю до дальшої експлуата-
ції; конструкція — застаріла, ремонт — недоцільний. Об’єкт надійшов 
на підприємство 13 років тому (15 грудня 198_ р., введений в експлуа-
тацію 20 грудня 198_ р.). 

Початкова вартість токарного напівавтомата — 6000 грн, сума нара-
хованого зносу за час експлуатації — _____ грн (визначити самостійно).  

Висновок комісії: токарний напівавтомат підлягає демонтажу і здачі 
як металобрухт. 

Затрати під час демонтажу токарного верстата становили 100  грн 
(нараховано підрядній організації. Одержаний металобрухт за наклад-
ною № 79 здано на склад і оприбутковано за ціною можливої реалізації 
на суму 150 грн. 

В інвентарній картці бухгалтером Яковенком Д. І. зроблена відмітка 
про ліквідацію токарного верстата 25 грудня 20__р. 

Акт про ліквідацію підписано головним бухгалтером Грінченком В. Д. 
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Додаток 3 (до операції 36) 

Дані для розрахунку заробітної плати робітникам, зайнятим виро-
бництвом виробів А 

За нарядом на підрядні роботи бригаді № 3 за виконання роботи на-
лежить заробітна плата, суму якої необхідно визначити за даними табл. 8. 

Таблиця 8 

Табельний 
номер 

Прізвище 
та ініціали 

Розряд 
Годинна  

тарифна ставка 
Відпрацьовано 

годин 

611 Іванов П. С. VI 3,07 170 

612 Самійленко В. І. VI 3,07 150 

613 Козак А. В. V 3,12 170 

706 Борисов Г. Д. ІІІ 2,81 160 

715 Незенко М. Ф. IV 2,93 170 

720 Антонов О. І. IV 2,93 170 

725 Кравченко Л. С. III 2,72 170 

803 Яковенко Д. Р. ІІ 1,65 170 

Додаток 4 (до операції 37) 

Дані для розрахунку заробітної плати за час чергової відпустки 

Робітникові Самійленко В. І. за наказом керівника надано чергову 
відпустку на 24 робочих днів. 

Сукупний дохід робітника за останні 12 місяців наведений в табл. 9. 

Таблиця 9 

Шифр оплати Вид оплати (доходу) Сума, грн 

05 Заробіток за основними відрядними розцінками 23100 

07 Доплати у зв’язку зі змінами умов роботи 200 

28 За роботи, виконані в позаурочний час 100 

38 Допомога по тимчасовій непрацездатності 600 

39 Одноразові винагороди 500 

50 Компенсація за невикористану відпустку 700 

61 Доходи (дивіденди) по акціях 800 

65 
Винагорода за підсумками роботи підприємст-
ва за рік 

1600 

Разом 27600 

Примітка. До середнього заробітку при нарахуванні заробітної плати за час черго-
вої відпустки не включаються: компенсація за невикористану відпустку, доходи (дивіде-
нди) по акціях; одноразові винагороди.  
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Додаток 5 (до операції 38) 

Дані для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності 

За даними табеля обліку робочого часу та листка про тимчасову не-
працездатність медичної установи робітник Борисов Г. Д. у грудні хво-
рів 10 робочих днів. Безперервний стаж роботи — 7 років. Заробіток 
робітника за останні 2 місяці перед місяцем захворювання (жовтень, 
листопад) наведені в табл. 10. 

Таблиця 10 

Вид заробітку Сума, грн 

За основними відрядними розцінками 770 

За роботи, виконані в позаурочний час 120 

Одноразові винагороди 100 

Допомога по тимчасовій непрацездатності 60 

Разом 1050 

 
За попередні два місяці робітником відпрацьовано 50 робочих днів. 
 
Примітка. До середнього заробітку при нарахуванні допомоги по тимчасовій не-

працездатності не включаються суми заробітку за роботи, виконані в позаурочний час, а 
також раніше виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності. 

Додаток 6 (до операції 42) 

Дані для розрахунку утримань із заробітної плати і складання роз-
рахунково-платіжної відомості 

За даними розрахунку заробітної плати і премій робітникам брига-
ди, здійсненого в табл. 2 (форми облікових регістрів), виконати розра-
хунок утримань із заробітку прибуткового податку з доходів громадян, 
що підлягає перерахуванню до бюджету, суми аліментів із заробітку 
Самійленка В. І. (в розмірі 25% заробітку після вирахування прибутко-
вого податку) та інших, передбачених чинним законодавством, обо-
в’язкових утримань із заробітної плати. 

Розрахунок виконати, враховуючи ставки прогресивного оподатку-
вання доходів громадян, установлені Указом Президента України з 
1 жовтня 1995 р. табл. 11. 
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Таблиця 11 

Місячний сукупний  
оподатковуваний дохід, грн 

Ставки та розміри податку 

До 17 Не оподатковується 

Від 17 до 85 10% з доходу, що перевищує 17  

Від 85 до 170 6,80 + 15% доходу, що перевищує 85 

Від 170 до 1020 19,55 + 20% доходу, що перевищує 170 

Від 1020 до 1700 189,55 + 30% доходу, що перевищує 1020 

Вище 1700 393,55 + 40% доходу, що перевищує 1700 
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РОЗД
ІЛ

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Визначити основні відмінності та спільні риси, притаман-

ні різним видам господарського обліку. 
1.2. Дайте характеристику процесам операційної діяльності та 

операційному циклу. 
1.3. Дайте загальну характеристику складовим методу бухгал-

терського обліку. 
1.4. Назвіть основні принципи підготовки фінансової звітнос-

ті, рекомендовані П(с)БО 1. 
1.5. Розкрити призначення та сутність балансу як методу бух-

галтерського обліку та форми звітності. 
1.6. Які зміни в балансі викликають різні господарські операції? 
1.7. Визначте сутність взаємозв’язку між балансом та рахун-

ками бухгалтерського обліку. 
1.8. Дайте характеристику та визначте будову активних, пасив-

них та активно-пасивних рахунків. 
1.9. Дайте характеристику розділів та складових Плану рахунків. 
1.10. Які вимоги ставляться до змісту та основних реквізитів 

документів? 
1.11. Які основні випадки проведення інвентаризації, її значення? 
1.12. Визначте основні відмінності різних форм бухгалтер-

ського обліку — меморіально-ордерної, Журнал-Головна, журна-
льно-ордерної та комп’ютерної. 

1.13. Дайте характеристику основних способів виправлення 
помилок в облікових записах. 

II. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. Підприємством протягом місяця здійснені наступні опе-

рації: 
1) продані акції власної емісії на суму 20 000 грн за грошові 

кошти, 
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2) придбано обладнання на суму 4000 грн. Протягом зазначе-
ного періоду сплачено в оплату заборгованості за обладнання  
1000; 

3) придбані запаси на суму 12 000 грн, на умовах відстрочення 
платежу; 

4) сплачена оренда складського приміщення за звітний період 
5 000 грн; 

5) сплачено страховій компанії послуги зі страхування майна 
за наступний місяць — 600 грн; 

6) надійшли кошти від покупців в оплату заборгованості за го-
тову продукцію, реалізовану в попередньому місяці — 5 500 грн; 

7) нарахована амортизація обладнання за поточний місяць. 

Необхідно: визначити, які зміни (збільшення або зменшен-
ня) викликають зазначені операції в структурі балансу підп-
риємства. 

2.2. Визначити як зазначені операції відображаються на рахун-
ках бухгалтерського обліку: 

 Дебет рахунка Кредит рахунка 

Відвантажена покупцям готова продукція 
(кошти не надійшли) 

Придбані запаси у постачальників за грошові 
кошти 

Виплачена працівникам заробітна плата за 
попередній місяць 

Отримані кошти від покупців за продукцію, 
відвантажену в минулому місяці 

Отримано грошові аванси від покупців 

За рахунок короткострокової банківської по-
зики сплачена заборгованість постачальнику 
за раніше отримані товари 

Нараховано проценти за користування бан-
ківською позикою за поточний місяць 

Нарахована заробітна плата працівникам за 
поточний місяць 

Сплачено вартість підписки на періодичне 
видання на наступний квартал 

В оплату заборгованості за раніше отримані 
акції внесено устаткування 
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2.3. Баланс та Звіт про фінансові результати підприємства за 
два останні роки діяльності містять таку інформацію:  

Баланс 
на 

31.12.2000 
на 

31.12.2001 

Основні засоби (первісна вартість) 40 000 50 000 

Знос 5000 10 000 

Виробничі запаси 15 000 18 000 

Дебіторська заборгованість за товари 12 000 15 000 

Грошові кошти 7000 4000 

Витрати майбутніх періодів (сплачена авансом оренд-
на плата) 

3000 5000 

Усього активів 72 000 82 000 

Статутний капітал 15 000 15 000 

Нерозподілений прибуток 5000 8000 

Кредиторська заборгованість за товари 34 000 43 000 

Поточні зобов’язані за розрахунками:   

з одержаних авансів 8000 5000 

з оплати праці 7000 9000 

з учасниками (за дивідендами) 3000 2000 

Усього власного капіталу і зобов’язань 72 000 82 000 

Розшифровка деяких статей Звіту про фінансові результати за 2001 рік 

Дохід від реалізації товарів 52 000 

Собівартість реалізованих товарів 30 000 

Витрати на заробітну плату 4000 

Витрати на оренду складу 6000 

Знос основних засобів 6000 

Збитки від реалізації основних засобів 1000 

Чистий прибуток 5000 

Додаткова інформація: протягом 2001 року були придбані ос-
новні засоби на суму 15 000 грн.  
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Необхідно:  
а) на підставі даних балансу на 31.12.2000 року та 31.12.2001 

року відкрити рахунки бухгалтерського обліку та записати в них 
залишки на початок та кінець періоду; 

б) відновити господарські операції на основі даних Балансу та 
Звіту про фінансові результати. 

2.4. Протягом звітного періоду підприємством здійснено наступ-
ні господарські операції: 

— випущено і реалізовано 100 акцій на загальну суму 5000 грн, 
в т.ч. за грошові кошти — 40 000 грн, в обмін на виробничі запа-
си — 10 000 грн; 

— придбано від постачальника обладнання на суму 30 000 грн, 
оплата якого здійснена в поточному періоді; 

— придбано виробничі запаси на умовах відстрочення плате-
жу на суму 20 000 грн, в т. ч. сплачено грошовими коштами — 
10 000 грн, на залишок виписано вексель терміном погашення 
через 60 днів; 

— реалізовано частину запасів на суму 18 000 грн, собівар-
тість яких становить 10 000 грн на умовах відстрочення платежу; 

— сплачено за оренду приміщення 6 000 грн, в т. ч. 2000 грн — 
за поточний період, 4000 грн — за наступний період; 

— надійшов аванс від покупців за продукцію, яка буде реалі-
зована в наступному періоді — 15 000 грн; 

— сплачено авансом за виробничі запаси, які будуть отримані 
в наступному періоді, — 8000 грн; 

— нарахована амортизація обладнання за поточний період 
1 000 грн.  

Необхідно:  
а) відкрити рахунки бухгалтерського обліку та записати в них 

господарські операції підприємства за звітний період; 
б) підрахувати залишки на кінець звітного періоду, закрити 

необхідні рахунки. Скласти Баланс та Звіт про фінансові резуль-
тати. 

2.4. Нижче наведено деякі первинні документи, якими були 
оформлені певні господарські операції: 

• «Наказ (розпорядження про прийом на роботу» (типова фор-
ма П-1); 

• «Табель обліку використання робочого часу та розрахунку 
заробітної плати» (типова форма П-12);  
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• «Акт прийняття-передачі (внутрішнього переміщення) ос-
новних засобів (типова форма № ОЗ-1); 

• «Видатковий касовий ордер» (типова форма № КО-2); 
• «Прибутковий ордер» (типова форма № М-4); 
• «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) ма-

теріалів» (типова форма № М-11). 

Необхідно: класифікувати кожний документ за такими крите-
ріями: 

а) за призначенням; 
б) за місцем складання; 
в) по порядку складання; 
г) за ступенем автоматизації. 

2.5. За результатами обов’язкової інвентаризації виробничих 
запасів, проведеної підприємством перед складанням річної звіт-
ності, виявлено наступні розбіжності між фактичними даними 
бухгалтерського обліку: 

Найменування запасів Ціна, грн  

Кількість, кг 

за даними  
обліку 

за даними  
інвентаризації 

Фарба ПШ-1 червона 3-00 100 110 

Фарба ПШ-1 синя 3-20 120 150 

Фарба ПШ-1 зелена 3-10 175 160 

 
За рішенням інвентаризаційної комісії нестача відбулася з ви-

ни матеріально відповідальної особи. 

Необхідно: визначити суму нестачі (надлишку) та відобразити 
на рахунках бухгалтерського обліку врегулювання виявлених ро-
збіжностей. 

III. Практичні завдання для самостійного вирішення 
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються з основними принципами підготовки фінансової звітності 
підприємства. Які з принципів, наведених в частині А, відпові-
дають твердженням, представленим у частині В? Підберіть від-
повідні пари. 
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Частина А Частина В 

1 обачності А Інформація, яка може вплинути на прийняття рі-
шення, має бути представлена у звітності  

2 єдиного грошо-
вого вимірника 

Б Причинно-наслідковий зв’язок між доходами та 
витратами 

3 відповідності 
доходів і витрат  

В Базовий принцип оцінки в балансі багатьох активів 

4 нарахування Г Має відношення до характеристики проміжку ча-
су, необхідного для складання звітності 

5 автономності 
підприємства 

Д Передбачає, що підприємство буде функціонувати 
протягом невизначеного проміжку часу 

6 безперервної 
діяльності 

Е Не дозволяє підприємству змінювати метод нара-
хування амортизації без суттєвих на те причин 

7 повного висвіт-
лення і 

Є З декількох методів оцінки активів обирають най-
нижчий 

8 послідовності Ж Вимагає перерахування операцій, здійснених в 
іноземній валюті, в національну валюту 

9 періодичності З Доходи визнаються тільки у випадку їх відповід-
ності зазначеному принципу 

10 історичної со-
бівартості 

І Всі господарські операції повинні бути ототожнені 
з відповідним підприємством 

 
3.2. Вказати, які зміни (збільшення або зменшення) виклика-

ють записи за дебетом наведених нижче рахунків: 
    Виробничі запаси  
    Знос основних засобів 
    Заборгованість покупців підприємству 
    Дохід від реалізації готової продукції 
    Статутний капітал 
    Нарахована, але не виплачена заробітна плата 
    Собівартість реалізованої готової продукції 
    Обладнання 
    Резерв сумнівних боргів 
    Заборгованість підприємства постачальникам 
    Непокриті збитки 
 
3.3.  
1) Які з перерахованих операцій є інвестиційною діяльністю 

підприємства: 
а) продаж готової продукції на умовах відстрочення платежу; 
б) нарахування заробітної плати працівникам; 
в) придбання права користування торговою маркою; 
г) придбання акцій іншого підприємства. 
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2) Який із зазначених принципів складання фінансової звітності 
вимагає визнання витратами звітного періоду суму нарахованої 
заробітної плати, а не суму виплаченої заробітної плати: 

а) обачності; 
б) безперервної діяльності; 
в) нарахування, 
г) послідовності. 
3) Доходи, відповідно до принципу нарахування, визнаються в 

тому періоді, коли: 
а) надійшли кошти на поточний рахунок підприємства; 
б) підписаний контракт на продаж продукції (надання послуг); 
в) виписано «Рахунок-фактуру»; 
г) продукція відвантажена і покупцю передано право власнос-

ті на неї. 

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Дайте визначення основним засобам як об’єкта бухгалтер-

ського обліку. 
1.2. Дайте визначення первісній вартості основних засобів. Які 

види витрат вона включає? 
1.3. Дайте визначення справедливій вартості основних засобів. 
1.4. На яку дату проводиться переоцінка основних засобів? Як 

визначається переоцінена вартість об’єкта? 
1.5. Які фактори, враховуються при визначенні строку корис-

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

1.6. Назвіть методи нарахування амортизації, рекомендовані 
П(с)БО № 7. 

1.7. Як визначається сума амортизації при прямолінійному ме-
тоді її нарахування? 

1.8. Як визначається сума амортизації при методі прискорено-
го зменшення залишкової вартості? 

1.9. Як визначається сума амортизації при кумулятивному ме-
тоді? 

1.10. Як визначається сума амортизації при виробничому методі? 
1.11. Назвіть способи надходження основних засобів на підп-

риємство, що впливають на методику їх бухгалтерського обліку. 
1.12. Назвіть шляхи вибуття основних засобів, що впливають 

на методику їх бухгалтерського обліку. 
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1.13. Назвіть способи поліпшення основних фондів, які при-
водять до збільшення їх первісної вартості, 

1.14. За рахунок чого відшкодовуються витрати на ремонт, ут-
римання і обслуговування основних засобів? 

1.15. На яких рахунках ведеться облік основних засобів? Дай-
те характеристику цих рахунків. 

 
ІІ. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. Підприємство придбало дві будівлі і вантажний автомо-

біль, загальна купівельна вартість яких становить 9000 грн. За 
висновками незалежних експертів справедлива вартість кожного 
об’єкта становить: будівлі А — 4500 грн, будівлі Б — 2500 грн, 
вантажного автомобілю — 3000 грн. 

Необхідно: Визначити первісну вартість окремих об’єктів ос-
новних засобів. 

 
2.2. При придбанні обладнання підприємством були здійснені 

такі витрати: 
• вартість обладнання — 4000 грн; 
• транспортні витрати за доставку обладнання — 700 грн; 
• витрати зі страхування ризиків доставки — 400 грн; 
• витрати на встановлення та монтаж обладнання — 200 грн; 
• ПДВ — 1020 грн.  
За угодою з постачальником вартість обладнання повинна бу-

ти сплачена протягом 30 днів від дати його поставки. Всі інші ви-
трати сплачені відразу після надання рахунка. 

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи, які відо-
бражають придбання та введення в експлуатацію обладнання. 

 
2.3. Підприємство уклало угоди про обмін 2 застарілих моде-

лей комп’ютерів. Залишкова вартість кожної старої моделі стано-
вила 180 грн (первісна вартість — 700 грн, сума зносу, накопиче-
ного за час експлуатації, — 520 грн), а його справедлива вартість 
150 грн. 

За першою угодою підприємство одержує нову модель ком-
п’ютера і додатково сплачує при обміні 400 грн. За іншою — 
отримує офісні меблі і додатково кошти в сумі 330 грн.  

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи, які відоб-
ражають обмін подібними та неподібними об’єктами основних 
засобів та введення їх в експлуатацію. 
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2.4. Для кожного з наведених нижче об’єктів основних засобів 
визначити дані, яких не вистачає (позначені «?»). Методи нара-
хування амортизації скорочено позначені: прямолінійний — ПМ, 
кумулятивний — КМ, прискореного зменшення залишкової вар-
тості — ПЗВ.  

 

Об’єкт 
Первісна 
вартість, 

грн 

Ліквідацій-
на вартість, 

грн 

Строк корисно-
го використан-

ня, роки 

Методи  
нарахування 
амортизації 

Сума амор-
тизації, грн 

А ? 2000 5 ПЗВ 2400 

Б 6500 500 ? ПМ 600 

В 4000 ? 8 КМ 700 

Г 23 000 1000 10 ? 2200 

 
2.5. 1 квітня 1998 р. підприємство придбало обладнання для 

використання у виробничому процесі. Первинна вартість прид-
баного обладнання склала 48 000 грн, строк корисного викорис-
тання встановлено 10 років. Товариство використовує прямолі-
нійний метод нарахування амортизації для всього виробничого 
обладнання. 

4 січня 2000 року товариство закінчило ремонт, добудову і 
модернізацію обладнання на загальну суму 12 350 грн. Із загаль-
ної суми витрат 2000 грн — складають витрати на його поточ-
ний, а 10 350 грн — витрати на добудову. В результаті проведе-
ної модернізації зросла продуктивність обладнання та строк 
корисного використання було продовжено ще на 10 років, 

Необхідно: Визначити суму нарахованої амортизації за 1998—
2000 роки. Скласти відповідні бухгалтерські записи, які ві-
дображають: суму нарахованої амортизації за 1998—1999 роки, 
витрати на ремонт і модернізацію, суму нарахованої амортизації 
за 2000 р. 

 
III. Практичні завдання для самостійного вирішення 
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються з основними засобами. Які з термінів, наведених в частині 
А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть ві-
дповідні пари. 
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Частина А Частина В 

1 амортизація А Базовий принцип, за яким оцінюються придбані 
(створені) необоротні активи 

2 вартість, яка 
амортизується 

Б Сума, за якою може бути здійснений обмін акти-
вами 

3 ліквідаційна 
вартість 

В Об’єкти, які мають однакове призначення та одна-
кову справедливу вартість 

4 первинна вар-
тість 

Г Розподіл вартості основних засобів пропорційно 
фактичного місячного обсягу продукції 

5 подібні необо-
ротні активи 

Д Сума амортизації, яка рівномірно розподілена про-
тягом терміну використання активу 

6 залишкова вар-
тість 

Е Різниця між первісною вартістю основних засобів 
та сумою зносу, нарахованого за час експлуатації 

7 прямолінійний 
метод 

Є Різниця між доходами від вибуття основних засо-
бів і залишковою їх вартістю 

8 справедлива 
вартість 

Ж Розподіл вартості необоротних активів протягом 
строку їх корисного використання 

9 виробничий ме-
тод 

З Сума, яку підприємство очікує отримати від реалі-
зації активів після закінчення строку їх викорис-
тання 

10 фінансовий ре-
зультат 

І Первісна або переоцінена вартість за вирахуван-
ням ліквідаційної  

 
3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на по-

ставлене питання, зробивши попередньо необхідні розрахунки. 
1) 1 грудня 20__ р. товариство придбало незавершену будів-

лю, сплативши 40 000 грн. Частина будівлі була розібрана, а одер-
жані матеріальні цінності продані. Протягом грудня для завер-
шення будівництва були здійснені витрати та одержані кошти за 
реалізовані цінності, а саме: 

• витрати на розбирання частини будівлі — 5000 грн; 
• витрати на страхування будівлі — 1000 грн; 
• орендна плата за користування земельною ділянкою, на якій 

розташована будівля, — 1200 грн; 
• кошти, одержані за реалізовані матеріальні цінності. В бала-

нсі товариства на 31 грудня 20__ р. буде відображена первісна 
вартість будівлі в сумі: 

а) 46 400 грн; 
б) 46 000 грн; 
в) 44 200 грн; 
г) 42 200 грн.  
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2) У листопаді 200_ р. підприємством було придбане облад-
нання вартістю 12 600 грн, яке було введене в експлуатацію в 
грудні цього ж року. Підприємством також були здійснені інші 
витрати, пов’язані з доведенням його до стану, придатного для 
експлуатації, а саме: 

— транспортні витрати — 300; 
— послуги сторонньої організації з його встановлення — 

400 грн.; 
— витрати на тестування обладнання — 500. 
У балансі підприємства на 31 грудня 20__ р. буде відображена 

первинна вартість обладнання в сумі: 
а) 12 600 грн; 
б) 12 900 грн; 
в) 13 000 грн; 
г) 13 800грн. 
3) 1 січня 1998 року підприємством придбане обладнання, очі-

куваний строк корисного використання визначено 5 років і лік-
відаційна вартість — у розмірі 10% від первісної. За 2001 рік при 
використанні кумулятивного методу нарахована амортизація бу-
де визначена як: 

а) вартість, що амортизується, помножена на 1/15; 
б) вартість, що амортизується, помножена на 14/15; 
в) первісна вартість, помножена на 1/15; 
г) первісна вартість, помножена на 14/15. 

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Дайте визначення нематеріального активу. 
1.2. За яких умов об’єкт нематеріальних активів відображаєть-

ся в балансі? 
1.3. Наведіть склад нематеріальних активів. 
1.4. Як оцінюються об’єкти нематеріальних активів? 
1.5. Які витрати не визнаються активами? 
1.6. За рахунок яких джерел можуть надходити нематеріальні 

активи? 
1.7. Наведіть методи нарахування амортизації нематеріальних 

активів. 
1.8. Що враховується при визначенні терміну корисного вико-

ристання об’єкта нематеріальних активів? 
1.9. За яких обставин нематеріальні активи списуються з балансу? 
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ІІ. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. У 2000 р. підприємством проведена розробка та впрова-

дження нової моделі програмного забезпечення і були здійснені 
наступні витрати: 

— нарахована заробітна плата працівникам, які здійснювали до-
слідження та розробку програмного забезпечення — 20 000 грн; 

— проведені відрахування до Пенсійного фонду та фондів со-
ціального страхування від суми нарахованої заробітної плати — 
7300 грн; 

— вартість придбаного обладнання, необхідного для прове-
дення тестування, — 17 000 грн; 

— послуги сторонніх організацій, які здійснювали допоміжні 
роботи; 

— сплачено за реєстрацію юридичного права володіння ним. 
Після закінчення розробки зазначеної моделі придбане облад-

нання буде застосовуватись для інших цілей. Сума амортизації, 
нарахованої за 2000 р., становить 6800 грн.  

Протягом 2000 р. всі зазначені витрати були включені в первіс-
ну вартість створеного програмного забезпечення. 

Необхідно: Скласти коригуючі бухгалтерські записи, які відо-
бражають відповідну вартість новоствореного програмного про-
дукту. 

 
2.2. Придбано 100 % акцій іншого підприємства за 25 000 грн. 

Інформація щодо активів та зобов’язань такого підприємства на-
ступна: 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

Активи 32 000 29 000 

Зобов’язання 6 000 5 000 

 
Необхідно: Визначити суму гудвілу, який виникає при прид-

банні підприємства, та скласти бухгалтерські записи, які відо-
бражають придбання його активів та зобов’язань. 

 
2.3. Підприємство на дату балансу має активи, які підлягають 

амортизації: 
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Активи 
Залишкова 

вартість 
Справедли-
ва вартість 

Строк  
корисного  

використання 

Метод нарахування 
амортизації 

Основні засоби 35 000 40 000 5 років 
прискореного 

зменшення залиш-
кової вартості 

Нематеріальні 
активи 

18 000 15 000 10 років прямолінійний 

Негативний 
гудвіл 

2000 2000 5 років прямолінійний 

 
Необхідно: Визначити суму нарахованої амортизації основних 

засобів, нематеріальних активів та негативного гудвілу та склас-
ти відповідні бухгалтерські записи. 

 
III. Практичні завдання для самостійного вирішення 
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються з нематеріальними активами. Які з термінів, наведених в 
частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Під-
беріть відповідні пари. 

Частина А Частина В 

1 критерій ви-
знання активу 

А Втрата економічної вигоди в сумі перевищення за-
лишкової вартості активу над сумою очікуваного 
відшкодування 

2 дата початку 
нарахування 
амортизації 

Б Перевищення вартості частки покупця у справед-
ливій вартості активів та зобов’язань над вартістю 
придбання  

3 нематеріальний 
актив 

В Частка від ділення справедливої вартості нематері-
ального активу на його залишкову вартість  

4 первісна вар-
тість 

Г Застосування результатів дослідження та інших 
знань для проектування нових матеріалів  

5 умова вибуття 
активу 

Д Місяць, наступний за  місяцем, в якому актив став 
придатним для використання 

6 не більше 20 
років 

Е Підприємство має намір і ресурси довести актив до 
стану, придатного для реалізації 

7 індекс пере- 
оцінки 

Є Не має матеріальної форми, але утримується з ме-
тою одержання вигоди від його використання 

8 зменшення ко-
рисності 

Ж Ціна придбання з урахуванням мита та непрямих 
витрат, що не підлягають відшкодуванню 

9 негативний  
гудвіл 

З Максимальний строк корисного використання не-
матеріальних активів 

10 розробка І Неможливість отримання підприємством надалі 
економічних вигід від використання активу 
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3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на по-
ставлене питання, зробивши попередньо необхідні розрахунки. 

1) Підприємство 20 лютого 20__ року придбало право на ко-
ристування товарним знаком компанії «Old Navy» за 20 400 грн, 
залишкова вартість якого становить 6800 грн. Сума амортизації, 
нарахованої за 20__ рік, виходячи з максимально можливого тер-
міну використання знаку, становитиме: 

а) 567 грн; 
б) 680 грн; 
в) 850 грн; 
г) 1020грн.  
2) Суму негативного гудвілу буде відображено в балансі підп-

риємства у складі: 
а) «Інших необоротних активів» від’ємною величиною; 
б) «Нематеріальних активів» від’ємною величиною; 
в) «Нематеріальних активів» позитивною величиною; 
г) «Статутного капіталу» позитивною величиною. 
3) Підприємство здійснило обмін права на власний товарний 

знак на право користування винаходом іншого підприємства. За-
значені нематеріальні активи оцінюються на дату обміну: 

 Залишкова вартість Справедлива вартість 

Право на власний товарний знак 12 000 11 000 

Право користування винаходом 15 000 17 000 

 
Первісна вартість придбаного права користування винаходом 

становитиме: 
а) 11 000 грн; 
б) 12 000 грн; 
в) 15 000 грн; 
г) 17 000 грн.  

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Дайте визначення фінансовим інвестиціям як об’єктам об-

ліку.  
1.2. Як формується собівартість фінансових інвестицій? 
1.3. Як оцінюються фінансові інвестиції, придбані шляхом 

обміну на цінні папери? 
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1.4. Як оцінюються фінансові інвестиції, придбані шляхом 
обміну на інші активи? 

1.5. Як відображаються на дату балансу фінансові інвестиції, 
що утримуються до їх погашення? 

1.6. Як визначається сума амортизації дисконту, премії та 
амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом 
ефективної ставки процента? 

1.7. Як відображаються на дату балансу фінансові інвестиції, 
що обліковуються за методом участі в капіталі? 

1.8. Як обліковуються фінансові інвестиції від провадження 
спільної діяльності без створення та зі створенням юридичної 
особи? 

1.9. Як відображаються у фінансовій звітності придбання кон-
трольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства? 

1.10. Як обліковуються внесення (продаж) активів дочірньому, 
спільному або асоційованому підприємству? 

1.11. Як обліковуються придбання активів у дочірнього, спіль-
ного або асоційованого підприємства? 

 
II. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. Підприємством складено графік амортизації дисконту від 

придбання фінансової інвестиції. Відновити пропущені дані (по-
значені «?»). 

 

Номінальна сума 
процента 

Сума процента за  
ефективною ставкою 

Сума амортизації 
дисконту 

Амортизована  
собівартість інвестиції 

   950 

200 213,5 ? ? 

? ? 16,5 980 

? 220 ? ? 

 
2.2. Підприємством придбано облігації іншого підприємства 

номінальною вартістю 50 000 грн за 54 038 грн. Фіксована ставка 
процента за облігаціями становить 9% річних. Погашення облі-
гацій відбудеться через 4 роки. 

Необхідно: Скласти розрахунок амортизації премії (дисконту) 
за облігаціями та записати суми на відповідних рахунках бухгал-
терського обліку. 
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2.3. Підприємством придбано 30% акцій іншого підприємства 
за 13 000 грн.  

Балансова вартість придбаних активів та зобов’язань на дату 
придбання становить 30 000 грн, а їх справедлива вартість стано-
вить 45 000 грн. Згідно з прийнятою на підприємстві обліковою 
політикою амортизація гудвілу здійснюється протягом максима-
льно дозволеного терміну. 

Необхідно: Відобразити на відповідних рахунках бухгалтер-
ського обліку операції зі здійсненої фінансової інвестиції та ви-
значити суму амортизації гудвілу за перший рік. 

 
2.4. Підприємство придбало частку (40%) у власному капіталі 

іншого підприємства за 6000 грн. Балансова вартість активів та зо-
бов’язань асоційованого підприємства становила 20 000 грн. Гудвіл 
буде амортизуватися протягом 10 років. Після закінчення першого 
року чистий прибуток асоційованого підприємства визначено в сумі 
11 000 грн, а сума оголошених дивідендів — 5000 грн.  

Необхідно: Визначити балансову вартість фінансових інвести-
цій в асоційоване підприємство на кінець року: 

 
III. Практичні завдання для самостійного вирішення  
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються з фінансовими інвестиціями. Які з термінів, наведених в 
частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Під-
беріть відповідні пари. 

Частина А Частина В 

1 контроль над 
діяльністю 

А Нарахування амортизації премії або дисконту фі-
нансових інвестицій, які утримуються до їх пога-
шення 

2 дочірнє підпри-
ємство 

Б Частина активів та прибутку (збитку) дочірнього 
підприємства, яка не належить материнському 
підприємству 

3 метод участі в 
капіталі 

В Активи, які утримуються з метою збільшення при-
бутків  

4 злиття підпри-
ємств  

Г Підприємство, в якому інвестору належить більше 
ніж 25 % акцій (голосів), процентів або дивідендів 

5 дивіденди Д Повноваження брати участь у прийнятті рішень з 
фінансово-господарської та комерційної політики 
іншого підприємства 
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Частина А Частина В 

6 частка меншості Е Підприємство, яке перебуває під контролем іншого 
підприємства 

7 фінансові інве-
стиції 

Є Частка прибутку, розподілена між власниками від-
повідно до їх частки у власному капіталі 

8 метод ефектив-
ної ставки про-
цента 

Ж Вирішальний вплив на фінансову, господарську і 
комерційну політику іншого підприємства з метою 
одержання вигоди від його діяльності 

9 асоційоване 
підприємство 

З Об’єднання підприємств, при якому жодне з них 
не може бути визначене як покупець 

10 суттєвий вплив І Збільшення (зменшення) балансової вартості інве-
стиції на суму збільшення (зменшення) частки ін-
вестора у власному капіталі об’єкта інвестування 

 
3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на по-

ставлене питання, зробивши попередньо необхідні розрахунки. 
1) Підприємство придбало у іноземного підприємства 100 об-

лігацій номіналом 45 доларів США за облігацію. Для розрахунків 
з нерезидентом придбано 5000 доларів США за ціною 5,40 гри-
вень за 1 долар США. Сплачена комісійна винагорода банку у ро-
змірі 0,3% та 1% до Пенсійного фонду від вартості придбаної 
іноземної валюти. За здійснення банківського платежу на користь 
нерезидента сплачено банку 25 доларів США. Собівартість прид-
баної фінансової інвестиції становить: 

а) 24 300 грн; 
б) 27 000 грн; 
в) 27 216 грн; 
г) 27 488 грн.  
2) Підприємством придбано 60 простих акцій іноземного під-

приємства в обмін на 100 простих власних акцій. Номінальна вар-
тість акцій іноземного підприємства складає 20 доларів США за 
акцію. На Нью-Йоркській біржі цінних паперів їх вартість стано-
вить 30 доларів США за акцію, а за оцінкою незалежних експер-
тів — 25 доларів США за акцію. Курс на дату придбання — 
5,5000 гривень за долар США. Номінальна вартість акцій вітчиз-
няного підприємства — 80 гривень за акцію, на Українській фон-
довій біржі — 90 гривень за акцію, а за оцінкою незалежних екс-
пертів — 100 гривень за акцію. 

Собівартість придбаної фінансової інвестиції становить: 
а) 6600 грн; 
б) 9000 грн; 
в) 9900 грн; 
г) 10 000 грн.  
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3) В оплату вартості придбаних 100 привілейованих акцій ін-
шого підприємства номіналом 95 грн за акцію передана сировина 
на суму 8000 грн. Сплачено: транспортній організації за переве-
зення сировини 1800 грн, митниці — за митне оформлення ван-
тажу — 300 грн, брокерські послуги — 400 грн. Нараховано ПДВ 
за відповідною ставкою. 

Собівартість придбаної фінансової інвестиції становить: 
а) 8000 грн; 
б) 9500 грн; 
в) 10 500 грн; 
г) 12 600 грн. 
4) Підприємство на кінець звітного періоду має наступні акти-

ви, класифіковані ним як фінансові інвестиції. Визначити, як за-
значені активи: Е — будуть оцінені в балансі підприємства за ме-
тодом ефективної ставки процента, У — будуть оцінені в балансі 
підприємства за методом участі в капіталі, О — включені до ба-
лансу об’єднаного підприємства, К — включені до балансу кон-
солідованого підприємства, Н — не є фінансовими інвестиціями.  

  Облігації внутрішньої державної позики, терміном 
погашення через 2 роки.  

  20 % акцій іншого підприємства, які надають повно-
важення брати участь у прийнятті рішень.  

  15 % акцій іншого підприємства, які дозволяють 
здійснювати контроль над ним.  

  Заборгованість за одержаним векселями, терміном по-
гашення через 18 місяців. 

  15 % акцій іншого підприємства, які дозволяють 
здійснювати контроль над ним, але утримуються з метою переп-
родажу через 10 місяців. 

  Активи іншого підприємства, яке було приєднане в 
поточному році. 

  Облігації іншого підприємства, терміном погашення 
через 6 місяців.  

  Частка в 1 % у власному капіталі іншого підприємства. 

ОБЛІК ЗАПАСІВ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Дайте визначення запасам як об’єкта бухгалтерського обліку. 
1.2. Які види вартості запасів можуть використовуватись в їх 

якості балансової вартості? 
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1.3. Які витрати включаються в первісну вартість запасів, 
придбаних за плату? 

1.4. Яка вартість запасів використовується в якості первісної 
при внесенні її засновниками до статутного фонду, безплатному 
одержанні, придбанні у результаті обміну на подібні та неподібні 
запаси? 

1.5. Які витрати не включаються до первісної вартості запасів? 
1.6. Дайте визначення чистій вартості реалізації запасів та на-

звіть умову її використання в якості балансової. 
1.7. Як відшкодовується різниця між первісною вартістю і чис-

тою вартістю реалізації? 
1.8. Дайте визначення облікової ціни запасів і назвіть причини 

її використання. 
1.9. Назвіть методи визначення облікових цін, регламентовані 

П(с)БО № 9. 
1.10. За яких умов використовується метод оцінки запасів за 

ідентифікованою собівартістю? 
1.11. Як визначається середньозважена собівартість одиниці 

запасів? 
1.12. В чому сутність методу ФІФО? 
1.13. В чому сутність методу ЛІФО? 
1.14. В чому сутність методу оцінки за нормативними затра-

тами? 
1.15. В якій сфері діяльності використовується метод оцінки 

за ціною продажу і в чому його сутність? 
1.16. Назвіть види виробничих запасів, на яких рахунках ве-

деться їх облік? 

 

II. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. Підприємством при придбанні виробничих запасів здійс-

нені наступні витрати: 
— сплачено, за рахунок короткострокової позики банку, пос-

тачальнику згідно з договором купівлі — 10 000 грн; 
— сплачено залізничний тариф за перевезення запасів до ста-

нції призначення — 900 грн; 
— сплачено транспортній організації за перевезення товару 

від станції призначення до складу підприємства — 300 грн; 
— ПДВ — 2240 грн; 
— при оприбуткуванні запасів виявлена нестача — 200 грн, в 

т. ч. в межах норм природних втрат — 150 грн понад встановлені 
норми — 50 грн; 
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— нараховано проценти за короткостроковою позикою, яка 
використана для сплати заборгованості перед постачальником, —  
70 грн.  

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи та визна-
чити первісну вартість придбаних запасів. 

2.2. Наведені нижче дані відображають рух запасів на підпри-
ємстві: 

 Кількість, шт. Ціна за одиницю, грн 

Залишки запасів на 01.10.20__ р.  200 2 

Придбано 05.10.20__ р. 300 3 

Продано 11.10.20__ р. 400 6 

Придбано 21.10.20__ р. 200 4 

Продано 28.10.20__ р. 200 6 

 
Необхідно: Визначити собівартість реалізованих запасів за  

таких методів їх оцінки: середньозваженої собівартості, ФІФО,  
ЛІФО. 

 
2.3. Наведена нижче інформація була визначена за даними про 

стан запасів та результати діяльності підприємства. 

 
1999 рік, 
тис. грн 

2000 рік, 
тис. грн 

2001 рік, 
тис. грн 

Залишки запасів на початок періоду ? ? 225 

Собівартість реалізованих запасів 627 621 ? 

Залишки запасів на кінець періоду ? 225 216 

Вартість запасів, призначених для продажу 876 ? 800 

Собівартість придбаних запасів 630 ? 585 

Транспортні витрати 13 32 16 

Знижки, одержані від постачальників 18 15 7 

Вартість запасів, повернутих постачальникам 24 30 14 

 
Необхідно: Відновити дані, яких не вистачає (позначені «?»). 
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2.4. Для кожного типу помилок в оцінці запасів у фінансовій 
звітності за 2000 рік визначити влив, які вони мали на собівар-
тість реалізованих запасів та прибуток від реалізації. Можливі 
види впливу скорочено позначені: В — завищена, Н — занижена, 
Б — відсутній ефект. Припустити, що підприємство використо-
вувало періодичну систему обліку запасів. 

 
Собівартість від  

реалізованих запасів 
Прибуток  
реалізації 

Завищення в оцінці запасів на кінець періоду   

Завищення вартості придбаних запасів   

Заниження в оцінці запасів на початок періоду   

Заниження вартості транспортних витрат   

Заниження в оцінці запасів на кінець періоду   

Заниження вартості придбаних запасів   

Завищення в оцінці запасів на початок періоду   

 
2.5. Підприємством здійснено розподіл транспортно-заготі-

вельних витрат, які обліковувались на окремому субрахунку і 
відносяться до вартості запасів на кінець періоду та витрачених 
за відповідний період. 

 
Вартість  

запасів, тис. грн 
Транспортно-заготівельні 

витрати, тис. грн 

Залишок на початок періоду 450 25 

Надійшло за період 150 ? 

Списано за період 400 70 

Залишок на кінець періоду ? ? 
 
Необхідно: Відновити пропущені дані (позначені «?»). 
 
2.6. Підприємство на звітну дату має залишки незавершеного 

виробництва, які потребують переоцінки за однією з наступних 
оцінок, визначеною для кожної одиниці запасів: 

 Товар 1 Товар 2 Товар 3 

Первісна вартість, грн 40 90 65 

Очікувана ціна реалізації 35 100 70 

Продажна ціна 30 100 70 

Витрати на завершення виробництва 5 5 5 
 
Необхідно: Оцінити запаси на кінець звітного періоду та склас-

ти, у разі необхідності, відповідні бухгалтерські записи. 
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ІІІ. Практичні завдання для самостійного вирішення 
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюють-

ся з запасами. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають 
визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари. 

Частина А Частина В 

1 незавершене 
виробництво 

А Припущення, що запаси використовуються в пос-
лідовності, що є протилежною їх надходженню 

2 середньозваже-
на собівартість 

Б Активи, які утримуються з метою їх подальшого 
продажу 

3 транспортно-
заготівельні ви-
трати 

В Припущення, що вартість запасів складається із 
«суміші» придбаних запасів та тих, які залишилися 
на початок періоду 

4 ідентифікована 
собівартість 

Г Активи, передані іншому підприємству, без пере-
дачі права власності на них, для подальшої реалі-
зації 

5 обмін на подіб-
ні запаси 

Д Припущення, що запаси використовуються в тій 
же послідовності, в якій вони надходили  

6 товари Е Найменша з двох — первісна вартість та чиста вар-
тість реалізації 

7 ЛІФО Є Оцінка запасів, які використовуються для вико-
нання спеціальних замовлень 

8 ФІФО Ж Активи, які перебувають в процесі виробництва з 
метою подальшого продажу створеного продукту 

9 оцінка запасів 
на дату балансу 

З Здійснюється за балансовою або справедливою вар-
тістю переданих запасів 

10 запаси, переда-
ні на комісію 

І Сума, яка розподіляється між залишками запасів 
на кінець місяця і запасами, які вибули за місяць 

 
3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на по-

ставлене питання, зробивши попередньо необхідні розрахунки. 
1) Підприємство має наступну інформацію про наявність та 

рух запасів за період: 

 
Кількість, 

шт. 

Ціна  
за одиницю, 

грн 

Загальна 
вартість, 

грн 

Кількість,  
призначена для 
продажу, шт. 

Залишки запасів на 
01.01.2000 р. 

1000 1 1000 1000 

Придбано 07.01.2000 р. 600 3 1800 1600 

Продано 20.01.2000 р. 900   700 

Придбано 25.01.2000 р. 400 5 2000 1100 
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1) Яка вартість запасів на 31.01.2000 р. буде відображена у 
звітності підприємства, за умови, що воно використовує метод 
оцінки за середньозваженою собівартістю: 

а) 2640 грн; 
б) 3225 грн; 
в) 3300 грн; 
г) 3900 грн.  
2) Яка вартість запасів на 31.01.2000 р. буде відображена у 

звітності підприємства за умови, що воно використовує для оцін-
ки метод ЛІФО: 

а) 1300 грн; 
б) 2700грн; 
в) 3400грн; 
г) 3900 грн.  
2) За даними інвентаризації, яка проведена на кінець звітно-

го періоду, загальна вартість запасів на складі підприємства 
становить 15 000 грн. Але в бухгалтерії наявні наступні доку-
менти: 

• «Товаро-транспортна накладна» про передачу запасів на ко-
місію іншому підприємству на суму 800 грн; 

• «Вантажна митна декларація» про відвантаження запасів 
іноземному покупцю на умовах поставки ООР (умови ТНКОТЕ-
РМС, за якими обов’язки продавця з поставки виконані, після пе-
редачі запасів покупцю в погодженому місці країни імпорту) на 
суму 1300 грн; 

• «Товаро-транспортна накладна» про одержання запасів на 
суму 900 грн як давальницької сировини. 

Яка вартість запасів буде відображена у фінансовій звітності 
підприємства на кінець звітного періоду: 

а) 15 000; 
б) 16 200; 
в) 13 800; 
г) 18 000. 
3) Згідно з угодою підприємство здійснює обмін запасів, перви-

нна вартість яких становить 6400 грн, а справедлива їх вартість — 
5500 грн на товари. Первісна вартість товарів за даними обліку 
постачальника становить 4700 грн, а справедлива — 6000 грн. 
Товари, отримані в результаті обміну будуть оцінені в сумі: 

а) 4700 грн;  
б) 5500 грн;  
в) 6000 грн;  
г) 6400 грн.  
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 
І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Дайте визначення дебіторської заборгованості як об’єкта 

бухгалтерського обліку. 
1.2. Класифікація дебіторської заборгованості. 
1.3. Як оцінюється дебіторська заборгованість у фінансовій 

звітності підприємства і чому? 
1.4. Поняття сумнівних боргів та необхідність створення резер-

ву сумнівних боргів. 
1.5. Які відмінності в оцінці резерву сумнівних боргів згідно з 

балансовим методом та відповідно до Звіту про фінансові резуль-
тати? 

1.6. Як оцінюється дебіторська заборгованість, виходячи з кое-
фіцієнта сумнівності? 

1.7. Порядок списання заборгованості, яка визнана безнадій-
ною. 

1.8. На яких рахунках обліковується дебіторська заборгова-
ність та резерв сумнівних боргів, дати їх характеристику. 

1.9. Як обліковується дебіторська заборгованість за нарахова-
ними доходами? 

1.10. Який порядок обліку розрахунків за претензіями? 
1.11. Які особливості обліку розрахунків з підзвітними особами? 
1.12. Який порядок розрахунку та обліку відшкодування збит-

ків, завданих підприємству? 
 
ІІ. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. На початок звітного періоду підприємство мало залишок 

резерву сумнівних боргів в сумі — 32 000 грн. Протягом року 
було реалізовано продукції з відстроченням дати розрахунку на 
суму 625 000 грн та списана дебіторська заборгованість, яка ви-
знана безнадійною внаслідок неплатоспроможності дебіторів на 
суму 21 000 грн. У грудні одержано від покупця, заборгованість 
якого перед підприємством була в попередньому році визнана 
безнадійною, в сумі 1200 грн. Підприємство визначило коефіці-
єнт сумнівності у розмірі 10 % заборгованості на кінець періоду. 

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи за наве-
деними господарськими операціями підприємства. Визначити 
чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості на кінець 
періоду. 
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2.2. Фінансова звітність підприємства містить наступну інфор-
мацію про дебіторську заборгованість: 

 1999 рік 2000 рік 

Обсяги реалізації продукції, грн 95 000 90 000 

Безнадійна дебіторська заборгованість, грн 2 800 3400 

Поточна дебіторська заборгованість на кі-
нець року, грн 

10 000 12 000 

Витрати на створення резерву сумнівних бо-
ргів, грн 

3800 3600 

 
Необхідно: Визначити чисту реалізаційну вартість дебіторсь-

кої заборгованості на 31.12.2000 року. 

 
2.3. Підприємство реалізувало 30.06.2000 року товари на загаль-

ну суму 30 000 грн. В оплату заборгованості було одержано век-
сель, терміном платежу 31.03.2001 року, який передбачає також 
одночасно і проценти у розмірі 8 % річних (для спрощення роз-
рахунків фактична собівартість реалізованих товарів не наво-
диться). 

Необхідно: Скласти бухгалтерські записи, які відображали б 
реалізацію товарів, а також нарахування і сплату процентів та за-
боргованості за векселем, 

 
2.4. 20.11.200_ р., при оприбуткуванні матеріальних ціннос-

тей, придбаних від постачальників на суму 16 000 грн, підприєм-
ством виявлена нестача на суму 900 грн. На вказану суму поста-
чальнику пред’явлена претензія. За умовами договору, за пору-
шення умов поставки підлягає сплаті постачальником також і 
сума штрафу в розмірі 2 % вартості недопоставлених запасів, 
30.11.200_ р. постачальником претензія прийнята і кошти повер-
нуті на поточний рахунок підприємства. 

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи і визна-
чити суму одержаного підприємством доходу. 

 
2.5. Виробничому підприємству передано обладнання на умо-

вах фінансової оренди. Умови договору оренди наведені нижче: 
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Вартість обладнання згідно з договором 625 000 грн 

Строк оренди 3 роки (6 платіжних періодів) 

Мінімальні орендні платежі 120 000 грн на початок кож-
ного кварталу 

Строк корисного використання обладнання 4 роки 

Орендна ставка процента 12 % 

 
Необхідно: Скласти розрахунок амортизації фінансових дохо-

дів орендодавця у складі орендних платежів та записати суми на 
відповідних рахунках бухгалтерського обліку. 

 
2.6. 1 січня 2000 року підприємство надало в оперативну орен-

ду терміном на 3 роки приміщення офісу, справедлива вартість 
якого становить 600 000 грн. Угода передбачає одержання щоріч-
них платежів у сумі 8000 грн 1 січня кожного року. Було одержа-
но 8000 грн — орендна плата за 2000 рік та 9600 грн — аванс за 
наступні роки. За згодою з орендодавецем було проведено ре-
монт приміщення, вартість якого становила 18 000 грн. Термін 
корисного використання приміщення визначено в 30 років, амор-
тизація нараховується за прямолінійним методом. 

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи у підпри-
ємства-орендодавця з початку терміну оренди і до кінця 2000 року. 

 
III. Практичні завдання для самостійного вирішення 
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються з дебіторською заборгованістю. Які з термінів, наведених в 
частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Під-
беріть відповідні пари. 

Частина А Частина В 

1 коефіцієнт сум-
нівності 

А Заборгованість, яка не виникає в ході нормального 
операційного циклу 

2 чиста реаліза-
ційна вартість 

Б Заборгованість, яка виникає в ході нормального 
операційного циклу 

3 безнадійна де-
біторська забор-
гованість 

В Різниця між оцінками однакової кількості одиниць 
іноземної валюти за різними валютними курсами 

4 дебіторська за-
боргованість 

Г Суми, які підлягають сплаті орендарем протягом 
строку оренди 
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Частина А Частина В 

5 довгострокова 
дебіторська за-
боргованість 

Д Співвідношення фактичної списаної безнадійної 
заборгованості за попередні періоди та її загальної 
суми 

6 еквіваленти 
грошових кош-
тів 

Е Визначається, виходячи з суми дебіторської забор-
гованості та коефіцієнта сумнівності 

7 поточна дебі-
торська забор-
гованість 

Є Заборгованість осіб підприємству у вигляді певних 
сум грошових коштів або інших активів 

8 мінімальні 
орендні платежі 

Ж Різниця між сумою поточної дебіторської заборго-
ваності та резервом сумнівних боргів 

9 курсова різниця   З Заборгованість, щодо якої існує впевненість у її 
неповерненні боржником 

10 резерв сумнів-
них боргів 

І Високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно 
конвертуються у грошові кошти 

 
3.2. 
1) Списання безнадійної дебіторської заборгованості за відван-

тажену продукцію вимагає від підприємства: 
а) Одночасно зменшити суми дебіторської заборгованості та 

резерву сумнівних боргів; 
б) Зменшити суму дебіторської заборгованості та збільшити 

суму резерву сумнівних боргів, 
в) Збільшити суму резерву сумнівних боргів та зменшити су-

му нерозподіленого прибутку; 
г) Одночасно зменшити суми резерву сумнівних боргів та не-

розподіленого прибутку. 
2) Підприємство має таку інформацію щодо неповернення де-

біторської заборгованості за попередні роки: 

Кількість днів  
простроченого платежу 

Сума заборгованості,  
грн 

Процент заборгованості, 
яка фактично не повернена 

0—60 120 000 1% 

61—120 90 000 2% 

більше 120 100 000 6% 

 
Протягом 2000 року підприємством була списана заборгова-

ність, визнана безнадійною, в сумі 7000 грн, і відновлена забор-
гованість в сумі 4000 грн, яка раніше була визнана безнадійною. 
Резерв сумнівних боргів на 31.12.1999 року становив 22 000 грн. 
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Сума резерву сумнівних боргів, яка буде відображена у звітності 
на 31.12.2000 року, становитиме: 

а)  9000 грн; 
б) 10 000 грн; 
в) 13 000 грн; 
г) 19 000 грн.  
3) За даними фінансової звітності підприємство мало залишок 

резерву сумнівних боргів на кінець 1999 року — 90 000 грн, на 
кінець 2000 року — 100 000 грн, витрати на створення резерву за 
2000 рік — 16 000 грн. Сума безнадійної дебіторської заборгова-
ності, яка була списана протягом 2000 року, становила: 

а)  6000 грн; 
б) 10 000 грн; 
в) 16 000 грн; 
г) 26 000грн.  
4) Підприємством були реалізовані запаси на загальну суму 

6733 грн. У погашення заборгованості було одержано вексель 
терміном сплати через 2 роки на суму 8000 грн. Сума заборго-
ваності за векселем, яка буде відображена у звітності підпри-
ємства, враховуючи ефективну ставку процента 9 % річних, 
становить: 

а) 6733 грн; 
б) 7280 грн; 
в) 7339 грн; 
г) 8000 грн.  

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Дайте визначення складовим власного капіталу як статтям 

балансу. 
1.2. Які функції власного капіталу? 
1.3. Які складники власного капіталу? 
1.4. Дайте визначення неоплаченого капіталу. 
1.5. Як відображається сальдо неоплаченого капіталу у фінан-

совій звітності? 
1.6. За рахунок чого здійснюється збільшення статутного капі-

талу? 
1.7. За рахунок чого здійснюється зменшення статутного капі-

талу? 
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1.8. Які особливості обліку змін у статутному капіталі держав-
них підприємств? 

1.9. Які особливості обліку змін у статутному капіталі акціо-
нерних товариств? 

1.10. Які особливості обліку змін у статутному капіталі това-
риств та приватних підприємств? 

1.11. Дайте визначення вилученого капіталу. 
1.12. Як відображається сальдо вилученого капіталу у фінан-

совій звітності? 
1.13. Дайте характеристику додатково вкладеного капіталу. 
1.14. Дайте характеристику іншого додаткового капіталу. 
1.15. Дайте визначення резервного капіталу. 
1.16. Дайте визначення нерозподіленого прибутку. 
1.17. Які напрямки використання прибутку підприємства про-

тягом звітного року? 
1.18. Який порядок покриття непокритих збитків звітного року? 
 
II. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. На початку 1996 року підприємство придбало обладнання 

на суму 330 000 грн. Термін його корисного використання було 
визначено в 10 років без ліквідаційної вартості. Обладнання амор-
тизувалось за кумулятивним методом. З 1 січня 2000 року в ре-
зультаті зміни облікової політики підприємство почало застосо-
вувати прямолінійний метод. 

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи і визна-
чити суму зміни власного капіталу підприємства. 

 
2.2. При заповненні Звіту про власний капітал необхідно вра-

хувати операції, які відбулися протягом звітного періоду і впли-
вають на його розмір: 

1) виявлена суттєва помилка в нарахуванні амортизації в по-
передньому році, в результаті якої була занижена сума прибутку 
на 10 000 грн; 

2) надійшли кошти в оплату за реалізовані акції — 15 000 грн; 
3) надійшла благодійна допомога — 5000 грн; 
4) анульовані раніше викуплені акції власної емісії — 

75 000 грн; 
5) визначена сума чистого прибутку за поточний рік — 

20 000 грн; 
6) здійснено збільшення резервного капіталу — 1500 грн; 
7) оголошені дивіденди за підсумками року — 35 000 грн.  
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Звіт про власний капітал 
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Залишок на поча-
ток року 

150 000 33 000 22 000 50 000 (15 000)  240 000 

Коригування — 
виправлення по-
милок 

       

Скорегований за-
лишок на початок 
року 

       

Чистий прибуток 
(збиток) за звіт-
ний період 

       

Розподіл прибутку:         

Виплати власни-
кам (дивіденди) 

       

Відрахування до 
резервного капі-
талу 

       

Внески учасників:        

Погашення забор-
гованості з капі-
талу 

       

Вилучення капі-
талу: 

       

Викуп акцій (час-
ток) 

       

Анулювання ви-
куплених акцій 
(часток) 

       

Інші зміни в капі-
талі: 

       

Безкоштовно 
отримані активи 

       

Разом зміни в ка-
піталі 

       

Залишок на кі-
нець року 
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Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи і запов-
нити Звіт про власний капітал за спрощеною формою, наведеною 
вище. 

 
2.3. Протягом 4 року діяльності на підприємстві виявлені на-

ступні помилки, які були допущені при складання попередніх фі-
нансових звітів, та відбулись зміни в обліковій політиці: 

1) враховуючи погіршення платоспроможності своїх покупців, 
підприємство вирішило для розрахунку резерву сумнівних боргів 
збільшити коефіцієнт сумнівності з 1% до 2% від обсягів реаліза-
ції з відстроченням платежу. За умови використання такого кое-
фіцієнта в попередньому році витрати на створення резерву збіль-
шилися б на 8300 грн; 

2) у січні поточного року підприємство вирішило внести зміну 
в облікову політику та змінити метод нарахування амортизації з 
прямолінійного на метод прискореного зменшення залишкової 
вартості. Різниця в сумі амортизаційних відрахувань за всі попе-
редні роки діяльності підприємства становить: 
Сума амортизаційних відрахувань при використанні 

Рік Прямолінійного методу 
Метод прискореного зменшення  

залишкової вартості 
Різниця 

1 7500 15 000 7500 

2 7500 11 250 3750 

3 7500 8435 935 

 22 500 34 685 12 185 

 
3) в результаті втрати листка з Інвентаризаційного опису при 

проведенні інвентаризації в першому році діяльності підприємст-
ва запаси в сумі 9500 грн не були враховані при підрахунку за-
лишків на кінець звітного періоду. Дані інвентаризації за другий, 
третій та четвертий роки визначені правильно. 

4) проведена уцінка частини запасів у результаті часткової 
втрати їхніх якостей — 18 140 грн.  

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи і визна-
чити загальну суму змін у власному капіталі підприємства, вра-
ховуючи, що підприємство сплачує податок на прибуток за став-
кою 30%. 

 
2.4. Акціонерне товариство за останні 3 роки діяльності скла-

дало наступні Звіти про власний капітал. 
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Звіт про власний капітал, тис. грн 
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Залишок на початок 1 року 55 495 1878   2428 

Внески до капіталу 10 470  (480)  0 

Виплати власникам (дивіденди)   (17)   (17) 

Чистий прибуток (збиток) за звіт-
ний період 

  290   290 

       

Залишок на кінець 1 року 65 965 2151 (480)  2701 

Погашення заборгованості з капі-
талу 

   480  480 

Викуп акцій (часток)     (20) (20) 

Зменшення номінальної вартості 
акцій 

(5)     (5) 

Чистий прибуток (збиток) за звіт-
ний період 

  (78)   (78) 

Уцінка нематеріальних активів  (6)    (6) 

       

Залишок па кінець 2 року 60 965 2067  (20) 3072 

Дооцінення основних засобів  23    23 

Чистий прибуток (збиток) за звіт-
ний період 

  130   130 

Спрямування прибутку до статут-
ного капіталу 

40  (40)   0 

Перепродаж викуплених акцій (ча-
сток) 

 18   10 28 

Анулювання викуплених акцій (час-
ток) 

(5) (5)   10 0 

Залишок на кінець 3 року 95 1001 2157   3253 

 
Необхідно: Визначити, які господарські операції спричинили 

зазначені зміни у власному капіталі та скласти бухгалтерські за-
писи, які відображають зазначені операції. 
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III. Практичні завдання для самостійного вирішення  
3.1. Визначити відповідними літерами операції, які наведені 

нижче, якщо вони збільшують — «Б», зменшують — «М» або ні-
як не впливають — «Н» на суму нерозподіленого прибутку: 

    Продаж акцій власної емісії за номінальною вартістю 
    Декларування дивідендів учасникам за минулий рік 
    Чистий прибуток за рік 
    Виплата дивідендів, які були попередньо оголошені 
    Зменшення номінальної вартості акцій 
    Відрахування до резервного капіталу 
    Викуп акцій власної емісії у акціонерів 
    Сума збитків за поточний рік 
    Дооцінка основних засобів  
    Зміна облікової політики підприємства. 
 
3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь  на 

поставлене запитання, зробивши попередньо необхідні розра-
хунки. 

1) В акціонерному товаристві протягом звітного періоду мали 
місце такі операції: 

• оголошена відкрита підписка на акції товариства із зареєст-
рованим статутним капіталом у сумі 96 500 грн, у тому числі: 

— 1750 простих акцій номінальною вартістю 50 грн за акцію; 
— 120 привілейованих акцій номінальною вартістю 75 грн за 

акцію; 
• засновники внесли — акції іншого підприємства — 2500 грн, 

запаси — 8000 грн, кошти на поточний рахунок — 14 500 в обмін 
на 380 простих та 80 привілейованих акцій; 

• на поточний рахунок надійшли кошти від реалізації 525 
простих акцій за ціною 60 грн, за акцію та 40 привілейованих за 
ціною 80 грн за акцію. В балансі підприємства розмір власного 
капіталу становитиме: 

а) 54 250 грн; 
б) 59 700 грн; 
в) 96 500 грн; 
г) 101 950 грн.  
2) Власний капітал акціонерного товариства на кінець 1 року 

складається з: 
• статутного капіталу (1855 простих акцій номінальною варті-

стю 1 грн); 
• емісійного доходу — 7420 грн; 
• нерозподіленого прибутку — 3300 грн.  
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Протягом 2 року відбулися наступні операції: 
• виплачені дивіденди засновникам за попередній рік — 

2400 грн; 
• викуплена частина акцій (365 простих акцій номінальною 

вартістю 1 грн); 
• збільшена номінальна вартість акцій, що залишилися, до 

1,50 грн. 
• придбані акції іншого підприємства (420 простих акцій за 

ціною 2 грн). Загальна сума власного капіталу, яка буде відобра-
жена у фінансовій звітності, становитиме: 

а) 9810 грн; 
б) 10 175 грн; 
в) 10 650 грн; 
г) 11 015 грн.  

ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Дайте визначення складовим зобов’язань як статтям балансу. 
1.2. Як оцінюються в балансі довгострокові зобов’язання? 
1.3. Як оцінюються в балансі поточні зобов’язання? 
1.4. Які умови необхідні для трансформації поточних зобов’я-

заннь у довгострокові та навпаки? 
1.5. Які принципи нарахування та система обліку нарахованих 

процентів за відповідними видами зобов’язань? 
1.6. Дайте визначення забезпечень, як вони визначаються та 

оцінюються в балансі? 
1.7. Як відображаються в балансі зміни у складі та оцінці за-

безпечень? 
1.8. Як відображаються в бухгалтерському обліку непередба-

чені зобов’язання? 
 
II. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. Підприємство здійснює продаж своєї продукції з гаранті-

єю на 1 рік. Майбутні витрати на гарантійний ремонт очікуються 
у розмірі 4 % від обсягів реалізації. За поточний рік реалізовано 
продукції на суму 20 000 грн. Фактичні витрати на гарантійний 
ремонт становили 3080 грн.  

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи, які підп-
риємство здійснило протягом поточного року. 
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2.2. 1 березня 2001 року підприємство одержало в банку пози-
ку в сумі 300 000 грн під 14 % річних і терміном погашення через 
2 роки. Проценти сплачуються 31 серпня та 1 березня. 

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи, які відо-
бражають: 

одержання підприємством позики в 2001 році; 
нарахування процентів; 
повернення позики та нарахування процентів у 2003 році. 
 
2.3. На підприємство подано позов до арбітражного суду в су-

мі 4000 грн за поставлену ним неякісну сировину. Судова справа 
знаходиться у стадії завершення і адвокати передбачають негатив-
не для підприємства завершення справи. 

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи, які відо-
бражають таке непередбачене зобов’язання. 

 
III. Практичні завдання для самостійного вирішення 
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються із зобов’язаннями підприємства. Які з термінів, наведених 
в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Пі-
дберіть відповідні пари. 

Частина А Частина В 

1 забезпечення А Заборгованість підприємства, погашення якої ___ 
призведе до зменшення його ресурсів 

2 непередбачене 
зобов’язання 

Б Зобов’язання, які будуть погашені протягом ___ 
зобов’язання операційного циклу підприємства 

3 довгострокові 
зобов’язання 

В Сума податку на прибуток, який буде сплачений в 
наступних періодах внаслідок різниць у визначен-
ня суми оподаткованого прибутку 

4 зобов’язання Г Контракт, витрати на виконання якого перевищу-
ють економічні вигоди від нього 

5 теперішня вар-
тість  

Д Зобов’язання з невизначеною сумою або датою по-
гашення 

6 обтяжливий 
контракт 

Е Різниця між обліковою оцінкою ресурсів, необхід-
них для погашення зобов’язання, та сумою очіку-
ваного відшкодування 

7 відстрочене по-
даткове зо-
бов’язання 

Є Зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих по-
дій, але існування якого буде підтверджене тільки 
в результаті невизначених майбутніх подій 
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Частина А Частина В 

8 сума погашення Ж Дисконтована сума майбутніх платежів, яка буде 
необхідна для погашення зобов’язання 

9 сума забезпе-
чення  

З Недисконтована сума грошових коштів, яка буде 
сплачена для погашення зобов’язання 

10 поточні зо-
бов’язання 

І Зобов’язання, які будуть погашені протягом термі-
ну, більшого ніж 12 місяців з дати Балансу 

 
3.2.  
1) Підприємство здійснює продаж обладнання з 3-річним його 

гарантійним обслуговуванням. Вартість гарантійного ремонту 
була оцінена у розмірі 30 грн, на кожну одиницю обладнання. За 
домовленістю, гарантійний ремонт всього обладнання підприєм-
ства виконує стороння організація. Коли підприємство буде ви-
знавати витрати, пов’язані з гарантійним ремонтом обладнання; 

а) рівномірними частинами протягом усього гарантійного тер-
міну; 

б) в періоді, в якому здійснений гарантійний ремонт; 
в) в періоді, в якому обладнання було реалізовано покупцю; 
г) в періоді, в якому підприємством здійснена оплата ремонту 

сторонній організації. 
2) Підприємство здійснює продаж товарів виключно на умо-

вах їх попередньої оплати. Інформація про результати діяльності 
за поточний період наступна: 

Заборгованість за авансами, одержаними від покупців на початок 
звітного періоду, грн 

118 000 

Аванси, одержані від покупців у звітному році, грн 184 000 

Відвантажена покупцям продукція, яка була сплачена в поточному 
році, грн 

164 000 

Відвантажена покупцям продукція, яка була сплачена в минулому 
році, грн 

50 000 

Продукція, яка була відвантажена в поточному році, але повернута 
покупцями у зв’язку з невідповідністю умовам поставки, грн 

50 000 

 
Залишок заборгованості за одержаними авансами у звітності 

на кінець звітного періоду буде відображено в сумі: 
а) 38 000 грн; 
б) 88 000 грн; 
в) 138 000 грн; 
г) 148 000 грн.  
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3) 1 жовтня 2000 року підприємством реалізовано 400 обліга-
цій номіналом 1000 грн кожна за 970 грн зі сплатою 8 % річних. 
Термін погашення облігацій 1 жовтня 2006 року. Проценти спла-
чуються 1 квітня та 1 жовтня кожного року. За 2001 рік проценти 
були нараховані в сумі 8000 грн. Теперішня дисконтована вар-
тість довгострокових облігацій на 1 січня 2001 року становитиме: 

а) 380 000 грн; 
б) 388 000 грн; 
в) 388 300 грн; 
г) 392 000 грн.  
4) Позначити відповідними літерами (Н — не будуть відобра-

жатися, П — поточні зобов’язання, Д — довгострокові зо-
бов’язання, А — активи) як будуть відображені в Балансі підпри-
ємства: 

  Сума попередньої оплати, одержаної від покупця 
  Сума створеного резерву для забезпечення майбутніх 

витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції 
  Заборгованість перед постачальниками за одержані, 

але не сплачені запаси  
  Заборгованість за облігаціями, терміном погашення 

через 18 місяців  
  Нараховані в кінці звітного періоду відсотки за облі-

гаціями  
  Сума депонованої заробітної плати  
  Заборгованість за взяте у фінансову оренду облад-

нання 
  Заборгованість за векселем, одержаним в оплату за-

боргованості покупця, терміном погашення через 12 місяців 
  Заборгованість за укладеним форвардним контрактом 

на придбання через 15 місяців обладнання  
  Вартість взятих в оперативну оренду основних засобів. 

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ 

І. Дискусійні питання для обговорення студентами 
1.1. Дайте визначення доходу. 
1.2. На рахунках якого класу ведеться облік доходів? Їх харак-

теристика. 
1.3. Як визначається чистий дохід на рахунках обліку доходів? 
1.4. Які рахунки використовуються для обліку операцій, пов’я-

заних з реалізацією готової продукції? 
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1.5. Який склад іншого операційного доходу? 
1.6. На яких рахунках відображаються операції з отримання 

доходів і витрат від інших доходів основної діяльності? 
1.7. Який склад доходів від іншої звичайної діяльності? 
1.8. На яких рахунках відображаються операції з отримання 

доходів і витрат від іншої звичайної діяльності? 
1.9. Який порядок віднесення і списання інших доходів та ін-

ших витрат для визначення фінансового результату від іншої 
звичайної діяльності? 

1.10. На яких рахунках відображаються операції, які виника-
ють внаслідок надзвичайних подій? 

1.11. Як визначається фінансовий результат від надзвичайних 
подій? 

1.12. Які надходження не визнаються доходами? 
1.13. На яких рахунках відображаються надходження, які не 

визнаються доходами? 
1.14. Назвіть види діяльності підприємства, за якими ведеться 

бухгалтерський облік витрат. 
1.15. Дайте визначення звичайної діяльності підприємства. 
1.16. Дайте визначення інвестиційної діяльності підприємства. 
1.17. Дайте визначення фінансової діяльності підприємства. 
1.18. Дайте визначення надзвичайної діяльності підприємства. 
1.19. Назвіть критерії визнання витрат у бухгалтерському обліку? 
1.20. Які витрати підприємства не визнаються витратами у бух-

галтерському обліку? 
1.21. За якою структурою ведеться облік операційних витрат 

підприємства за функціями діяльності? 
1.22. За якими елементами ведеться облік операційних витрат 

підприємства? 
1.23. Розкрийте структуру витрат, що включаються у собівар-

тість реалізованої продукції (робіт, послуг). 
1.24. Розкрийте структуру витрат, що включаються у вироб-

ничу собівартість продукції (робіт, послуг). 
1.25. Дайте визначення змінних загальновиробничих витрат. 
1.26. Дайте визначення постійних загальновиробничих витрат. 
1.27. Назвіть показники, які використовуються в якості бази 

розподілу змінних і постійних виробничих витрат. 
1.28. Дайте характеристику адміністративних витрат. 
1.29. Дайте характеристику витрат на збут. 
1.30. Дайте характеристику фінансових витрат. 
1.31. Дайте характеристику надзвичайних витрат. 
1.32. Дайте характеристику витрат від участі в капіталі. 
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II. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. За даними балансу підприємства на 30.11.20__ р. та 

31.12.20__ р. залишки на відповідних рахунках бухгалтерського 
обліку наведені нижче. 

 На 30.11.20__ р. На 30.11.20__ р. 

Розрахунки з покупцями та замов-
никами, грн 

10 000 3000 

Витрати майбутніх періодів (спла-
чена авансом орендна плата) 

5000 7500 

Товари 7000 6000 

Розрахунки з постачальниками та 
підрядчиками (заборгованість за 
одержані товари) 

12 000 15 000 

Розрахунки з оплати праці 5000 3000 

 
Відомо також, що підприємство використовує постійну сис-

тему обліку, а реалізація покупцям за поточний місяць проводи-
лась на умовах відстрочення терміну платежу. За даними синте-
тичного обліку відома наступна інформація про рух грошових 
коштів на підприємстві: 

• одержано від покупців в погашення заборгованості за реалі-
зовані товари — 80 000 грн; 

• сплачено орендні платежі за наступний період — 5000 грн; 
• сплачено постачальникам за одержані товари — 60 000 грн; 
• виплачена заробітна плата за поточний період — 10 000 грн. 

Необхідно: Визначити за грудень 20__ р.: 
— дохід від реалізації товарів; 
— собівартість реалізованих товарів; 
— витрати на оренду за поточний місяць; 
— витрати на оплату праці за поточний місяць.  
Скласти за операціями відповідні бухгалтерські записи. 
 
2.2. За даними Звіту про фінансові результати за 1 квартал 

20__ року сума чистого прибутку підприємства становить 7700 грн 
та складається з наступних статей: 

Стаття звіту Включено до статті  

Дохід від реалізації 
продукції 

Готова продукція, відвантажена покупцю 
за ціною реалізації 

33 000 

—“— Сума попередньої оплати, одержаної від 
покупців за продукцію 

3000 
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Стаття звіту Включено до статті  

—“— Продукція, відвантажена за договором ко-
місії 

3000 

ПДВ (за ставкою 20 %)  6500 

Собівартість реалізо-
ваної продукції  

 
16 000 

Адміністративні ви-
трати 

Загальна сума витрат, які пов’язані з управ-
лінням та обслуговуванням підприємства 

1400 

Витрати на збут Сума авансу, наданого транспортній орга-
нізації 

2100 

Втрати від участі в ка-
піталі 

 
2000 

Податок на прибуток 
від звичайної діяльно-
сті (за ставкою 30 %) 

Податок на прибуток від операційної діяль-
ності 3300 

Надзвичайні витрати  1000 

Чистий прибуток  6700 

 

Необхідно: Перевірити, чи сума чистого прибутку підприємс-
тва визначена у відповідності з діючими Положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку. 

 

2.3. За даними Звіту про фінансові результати у 1 кварталі 
20__ року сума адміністративних витрат становила 1400 грн та 
включала таке: 

Собівартість реалізованої продукції Грн 

Сума амортизації необоротних активів загальногосподарського корис-
тування 

200 

Витрати на службові відрядження загальногосподарського персоналу 50 

Сплачена орендодавцю сума витрат за операційну оренду приміщення 
загальногосподарського користування за наступний квартал 

400 

Витрати за надані, але не оплачені підприємством послуги за аудиторсь-
ку перевірку діяльності за минулий рік 

300 

Плата за користування короткостроковим кредитом банку 100 

Сплачена передплата на періодичні бухгалтерські видання на наступ-
ний квартал 

200 

Витрати на зв’язок 150 
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Необхідно: Перевірити, чи сума адміністративних витрат під-
приємства визначена відповідно до діючих Положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку. 

 
2.4. Підприємством здійснено розрахунок втрат від участі в 

капіталі за 20__ рік.  
 

Назва дочірнього 
підприємства 

Частка (%) в капіталі дочір-
нього підприємства, що на-

лежить підприємству 

Сума збитку дочірнього 
підприємства у звітно-

му періоді 

Втрати 
від участі 
в капіталі 

Підприємство 1 26 10 000 ? 

Підприємство 1 ? 3000 ? 

Разом  ? 3920 

 
Необхідно: Відновити пропущені дані (позначені «?»). 
 
2.5. Підприємство в 2000 році почало будівництво нового тор-

говельного приміщення, вартість якого за кошторисом визначена 
в 50 000 грн, а дата здачі закінченого об’єкта замовнику — 2001 рік 
за ціною 60 000 грн. Дані, які відносяться до будівництва примі-
щення, наведені нижче: 

 2000 рік 2001 рік 

Фактичні витрати, здійснені протягом року 4000 5200 

Сума витрат, які за оцінкою будуть здійснені до  
кінця терміну будівництва 

1000 0 

Виписані рахунки замовнику 3000 6000 

Одержано коштів від замовника 2500 6000 

 
Необхідно: Визначити суму доходу або витрат, яка визнається 

в 2000 та 2001 роках, виходячи з ступеня завершеності робіт. 
Підготувати частину Балансу підприємства, яка відображала б 
інформацію, що відноситься до виконання зазначених робіт на 
31.12.2000 року та 31.12.2001 року. 

 
III. Практичні завдання для самостійного вирішення 
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються з доходами та витратами підприємства. Які з термінів, на-
ведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у час-
тині В? Підберіть відповідні пари. 
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Частина А Частина В 

1 доходи А Витрати, які пов’язані із залученням позикового капі-
талу 

2 проценти Б Частина прибутку підприємства, яка розподілена між 
власниками пропорційно до їх частки у власному ка-
піталі 

3 принцип В Зменшення економічних вигоди, які призводять до 
зменшення власного капіталу 

4 непрямі ви-
трати 

Г Операції, які відрізняються від звичайних та не очі-
кується їх повторення в кожному наступному періоді 

5 дивіденди Д Витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені 
до конкретного об’єкта 

6 основна Е Доходи та витрати визначаються в тому періоді, в 
якому вони фактично були здійснені 

7 роялті Є Збільшення економічних вигід, які приводять до зрос-
тання власного капіталу 

8 надзвичайні Ж Плата за використання залучених грошових коштів 
події 

9 витрати З Плата за використання нематеріальних активів 

10 фінансові І Операції, які є метою створення підприємства і ви-
трати забезпечують йому основну частку доходу 

 

3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на по-
ставлене запитання, зробивши попередньо необхідні розрахунки. 

1) До розрахунку виробничої собівартості продукції підпри-
ємством були включені наступні витрати: 

№ п/п Вид витрат Сума, грн 

1 Вартість матеріалів, витрачених на виробництво продукції 19 000 

2 Вартість матеріалів, витрачених на пакування виробленої 
продукції 

800 

3 Нарахована заробітна плата працівникам, які зайняті вироб-
ництвом продукції 

17 000 

4 Нарахована заробітна плата працівникам апарату управ-
ління цехами 

1000 

5 Нарахована заробітна плата торговим агентам 2000 

6 Проведені відрахування до Пенсійного фонду та на соціаль-
ні заходи від заробітної плати працівників, визначеної в п. 
3—4 (всього 37 %) 

7400 
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№ п/п Вид витрат Сума, грн 

7 Амортизація основних засобів, які використовуються для 
виробництва  продукції 

3000 

8 Амортизація приміщення цеху 1500 

9 Амортизація програмного бухгалтерського забезпечення 200 

10 Собівартість остаточно забракованої продукції 100 

11 Плата за оренду приміщення складу 1700 

12 Витрати на опалення та освітлення приміщення складу 600 

 
Загальна сума виробничої собівартості продукції становить: 
а) 48 260 грн; 
б) 50 260 грн; 
в) 53 200 грн; 
г) 54 300 грн.  
2) За даними фінансової звітності підприємство в поточному 

році має прибуток від звичайної діяльності до оподаткування — 
32 000 грн. Однак внаслідок пожежі на складі готової продукції 
підприємством були понесені збитки в сумі 25 000 грн. Частина 
збитків (19 000 грн) була відшкодована страховою організацією. 
Враховуючи, що підприємство сплачує податок на прибуток за 
ставкою 30 %, його загальний чистий прибуток (збиток) складає: 

а) збиток 2600 грн; 
б) прибуток 4900 грн; 
в) прибуток 16 400 грн; 
г) прибуток 18 200 грн. 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

1.1. Яка роль та значення звітності в умовах ринкової еконо-
міки в управлінні господарством? Поняття фінансової звітності 
та її мета. 

1.2. Класифікація звітності. 
1.3. Охарактеризуйте вимоги, що ставляться перед звітністю. 
1.4. Укажіть склад та елементи поточної та річної фінансової 

звітності. 
1.5. 3 дотриманням яких принципів формується фінансова звіт-

ність підприємств? 
1.6. Поясніть порядок подання річної фінансової звітності. 
1.7. Поясніть порядок подання квартальної фінансової звітності. 
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1.8. Мета складання та структура бухгалтерського фінансово-
го звіту «Баланс». 

1.9. Визначення статей балансу і характеристика статей активу 
Балансу. 

1.10. Визначення і характеристика статей пасиву Балансу. 
1.11. Структура і форма Звіту про фінансові результати. 
1.12. Методика визначення доходів і витрат у Звіті про фінан-

сові результати. 
1.13. Мета складання та структура Звіту про рух грошових 

коштів. 
1.14. Структура і форма Звіту про рух грошових коштів. 
1.15. Методика визначення руху грошових коштів у результаті 

операційної діяльності. 
1.16. Методика визначення руху грошових коштів у результаті 

неопераційної діяльності. 
1.17. Методика визначення руху грошових коштів у результаті 

фінансової діяльності. 
1.18. Методика визначення руху грошових коштів у результаті 

інвестиційної діяльності. 
1.19. Методика визначення зміни величини грошових коштів 

за звітний період. 
1.20. Мета складання та структура Звіту про власний капітал. 
1.21. Методика та техніка складання Звіту про власний капітал. 
1.22. Порядок складання консолідованої фінансової звітності. 
1.23. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облі-

кових оцінках та обліковій політиці. 
1.24. Які суб’єкти господарської діяльності мають право нада-

вати скорочені фінансові звіти. 
 
II. Проблемні завдання для контролю знань 
2.1. Нижче наведені операції підприємства на кінець звітного року: 
а) Одержано грошових коштів за звітний рік: 
• від постачальників — 360 000 грн; 
• внесків засновників — 100 000 грн; 
• короткострокова банківська позика — 100 000 грн.  
б) Витрати грошових коштів за звітний рік: 
• придбані запаси — 300 000 грн; 
• орендна плата — 15 000 грн; 
• заробітна плата — 30 000 грн; 
• комунальні послуги — 5000 грн; 
• послуги зі страхування майна — 3000 грн; 
• придбано обладнання та меблі — 40 000 грн.  
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в) Банківська позика була одержана 31 березня терміном на 1 
рік зі сплатою 12 % річних. 

г) Обладнання та меблі були придбані 3 січня. Корисний 
термін використання визначено — 10 років без ліквідаційної ва-
ртості, метод нарахування амортизації було визначено прямолі-
нійний. 

д) Залишки запасів на кінець року становили 100 000 грн.  
є) Залишок заборгованості на кінець періоду становив: 
• постачальникам — 20 000 грн; 
• комунальним службам — 1000 грн.  
ж) Орендна плата становить 1000 грн в місяць. На початок ро-

ку оренда за 4 місяці була сплачена авансом. 

Необхідно: Підготувати Баланс на 31.12.20__ р. та Звіт про фі-
нансові результати за поточний рік. 

 
2.2. Попередньо підготовлені дані для складання Звіту про фі-

нансові результати містять наступну інформацію: 

Доходи: Тис. грн 

дохід від реалізації продукції 425 

отримані проценти від володіння облігаціями 3 

отримані дивіденди  6 

надзвичайні доходи 6 

доходи від реалізації необоротних активів 114 

Усього доходів 554 

Витрати:  

собівартість реалізованої продукції 270 

витрати на збут 54 

адміністративні витрати 100 

податок на прибуток 39 

Усього витрат 453 

Чистий прибуток 101 

 
Необхідно: Підготувати Звіт про фінансові результати за по-

точний рік, враховуючи, що ставка податку на прибуток стано-
вить 30 %. 
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2.3. Нижче наведені дані з Балансу та Звіту про фінансові ре-
зультати підприємства, грн: 

 2000 рік 2001 рік 

Основні засоби: 2700 2500 

первісна вартість 1000 1200 

знос 800 600 

Виробничі запаси 500 600 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 250 1000 

Грошові кошти 3250 2600 

Усього активів 500 500 

Статутний капітал 450 650 

Нерозподілений прибуток 1500 1000 

Довгострокові зобов’язання 400 200 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, по- 
слуги 

200 100 

Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками: 200 150 

Інші поточні зобов’язання (нараховані, але не сплаче-
ні зобов’язання) 

3250 2600 

Усього власного капіталу та зобов’язань  6000 

Дохід від реалізації продукції  4300 

Собівартість реалізованої продукції  300 

в т. ч. амортизація   

Валовий прибуток  1700 

Адміністративні витрати  1000 

Витрати на збут  500 

Інші операційні витрати (нараховані, але не сплачені 
витрати) 

 100 

Інші доходи (доходи від реалізації основних засобів)  300 

Чистий прибуток  400 

 

Додаткова інформація: доходи підприємство визнає за прин-
ципом нарахування, а реалізація проводилась лише з відстрочен-
ням платежу. Основні засоби за поточний рік не набувались. 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги виникає 
лише за розрахунками за придбані виробничі запаси. 
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Необхідно: Використовуючи прямий або непрямий метод, 
скласти «Звіт про рух грошових коштів» в частині руху коштів у 
результаті операційної діяльності. 

 
2.4. Підприємством для аналізу свого фінансового стану було 

складено Звіт про фінансові результати за 3 роки. 
 

Показники Звіту про фінансові результати  Роки  

 1 2 3 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

? 3000 1800 

ПДВ 200 ? ? 

Інші вирахування з доходу 200 10 ? 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

? 1000 800 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

400 ? 300 

Валовий прибуток ? 400 ? 

Інші операційні доходи 50 30 — 

Адміністративні витрати ? 60 50 

Витрати на збут 20 10 ? 

Інші операційні витрати 10 10 — 

Прибуток від операційної діяльності 380 ? 350 

Дохід від участі в капіталі 10 — — 

Інші фінансові доходи — 40 ? 

Інші доходи — 30 30 

Фінансові витрати 20 ? 10 

Інші витрати 30 20 30 

Прибуток від звичайної діяльності до оподат-
кування 

? 390 ? 

Податок на прибуток від звичайної діяльності ? ? ? 

Прибуток від звичайної діяльності ? 273 252 

Надзвичайні доходи — ? — 

Податки з надзвичайного прибутку — 24 — 

Чистий прибуток 238 ? ? 
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Підприємство сплачує податок на прибуток за ставкою 30 %, 
та ПДВ за ставкою 20 % від виручки від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг).  

 
Необхідно: Відновити дані, яких не вистачає (позначені «?»). 
 
2.5. У ході внутрішньої перевірки діяльності за поточний рік 

працівниками бухгалтерії були виявлені операції, які, на їх дум-
ку, відображені у фінансовому обліку неправильно; 

1) Страховий поліс зі страхування приміщення підприємства, 
терміном дії на 3 роки, було придбано 1 січня за 3000 грн. Загаль-
на сума була відображена за дебетом рахунку 92 «Адміністрати-
вні витрати». 

2) Підприємство одержано 1000 грн авансу за продукцію, яка 
буде відвантажена в наступному році і віднесена в кредит рахун-
ка 70 «Доходи від реалізації». 

3) У Балансі підприємства відсутня дебіторська заборгованість за 
продукцію. За результатами звірки заборгованості з покупцем було 
виявлено, що через втрату первинного документа дебіторська забо-
ргованість за відвантажену продукцію існує в сумі 750 грн. Виник-
нення заборгованості у фінансовому обліку не відображалось. 

4) 1 жовтня була взята короткострокова позика в банку в сумі 
20 000 грн. Сплата процентів у розмірі 12 % та суми позики по-
винна бути здійснена 30 вересня наступного року. Нарахування 
процентів у фінансовому обліку не відображалось. 

Прибуток до врахування зазначених операцій було визначено 
в сумі 30 000 грн. 

 
Необхідно: Визначити суму прибутку, яка має бути відобра-

жена у фінансовій звітності підприємництва. 
 
III. Практичні завдання для самостійного вирішення 
3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоцію-

ються з фінансовою звітністю. Які з термінів, наведених в части-
ні А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть 
відповідні пари. 

Частина А Частина В 

1 баланс А Сукупність принципів, методів і процедур, які 
використовуються підприємством для складання 
звітності 

2 операційний цикл Б Придбання та реалізація необоротних активів 
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Частина А Частина В 

3 фінансова діяль-
ність 

В Звіт про фінансовий стан підприємства, який 
складений згідно з П(С)БО 

4 поточні зо-
бов’язання 

Г Операція, яка відрізняється від звичайної, та не 
очікується її повторення періодично 

5 інвестиційна діяль-
ність 

Д Активи, призначені для споживання протягом 
12 місяців або операційного циклу 

6 облікова політика Е Проміжок часу між придбанням запасів та 
отриманням коштів від реалізації виробленої з 
них продукції 

7 нематеріальні ак-
тиви 

Є Діяльність, яка призводить до змін власного та 
позикового капіталу 

8 оборотні активи Ж Фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в 
певні суми грошових коштів 

9 надзвичайна по-
дія 

З Зобов’язання, що будуть погашені протягом 12 
місяців або операційного циклу 

10 еквіваленти гро-
шових коштів 

І Активи, які не мають матеріальної форми 

 
3.2. Позначити, в яких розділах Звіту про рух грошових кош-

тів будуть відображені операції, які наведені нижче: рух коштів в 
результаті операційної діяльності — «О», інвестиційної — «І», 
фінансової — «Ф», не будуть відображені в звіті — «Н»: 

  Сплачена постачальнику вартість придбаного облад-
нання  

  Сплачені проценти за векселем 
  Одержані кошти від покупців 
  Сплачена вартість придбаних акції інших підпри-

ємств 
  Нараховані проценти за користування короткостро-

ковою позикою банку 
  Видано вексель в оплату заборгованості за придбані 

запаси 
  Виплачені дивіденди акціонерам 
  Нарахована амортизація за поточний місяць 
  Виплачена сума авансу робітникам за наступний мі-

сяць 
  Передані запаси в погашення заборгованості за прид-

бане обладнання 
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