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ВСТУП 

 

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в 

Україні зростає роль бухгалтерського обліку господарської 

діяльності підприємств усіх форм власності як складової 

частини системи економічної інформації і управління. 

Фінансово-економічна складова інформаційного забезпечення 

управління підприємством складається переважно з даних, 

сформованих у системі бухгалтерського обліку. Тому від 

правильного розуміння специфіки побудови і функціонування 

цієї системи залежить здатність економіста, фінансиста, 

менеджера та маркетолога оперативно обирати масив 

релевантних облікових та звітних відомостей, необхідних для 

аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень. Ця 

обставина підсилює значення вивчення курсу «Бухгалтерський 

облік» студентами необлікових економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів для подальшого застосування 

теоретичних знань і практичних навичок у професійній 

діяльності фахівців з економіки, фінансів, менеджменту та 

маркетингу. 

 

Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є 

набуття студентами навичок та знань з основ організації 

бухгалтерського обліку, вивчення змісту основних категорій та 

принципів організації бухгалтерського обліку, що є невід'ємною 

умовою чіткого розуміння питань практики ведення обліку, 

вивчення питань ведення бухгалтерського обліку на виробничих 

та торгівельних підприємствах. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

− ознайомлення з теоретико-методичними основами 

організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 

в Україні; 

− дослідження техніки та форм бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності; 
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− навчання практичному використанню схем 

документообігу, методів та підходів до обліку активів і пасивів, 

складання фінансової звітності суб'єктів господарювання. 

Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» ґрунтується 

на засвоєнні блоку економічних дисциплін і профілюючих 

дисциплін базового фінансового профілю, таких як: політична 

економія, мікроекономіка, статистика, економіка підприємства, 

менеджмент, гроші та кредит, фінанси. 
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ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТНІСТЬ, 

ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ. ПРЕДМЕТ І МЕТОД 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

1.7  Бухгалтерський облік у системі господарського обліку. 

1.8  Нормативна база ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах. 

1.9  Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. 

1.10  Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. 

1.11  Господарські засоби, джерела їх утворення та 

господарські процеси. 

1.12  Елементи методу бухгалтерського обліку. 

 

1.1 Бухгалтерський облік у системі господарського 

обліку 

 

У широкому розумінні облік означає спостереження, 

вимірювання та реєстрацію важливих для людини природних та 

суспільних явищ, які впливають на її життєдіяльність. Зокрема, 

таким явищем є господарська діяльність − будь-яка діяльність, 

що пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням 

матеріальних та нематеріальних благ. Суб'єктами господарської 

діяльності є фізичні та юридичні особи.  

 Господарський облік являє собою процес відображення 

кількісних і якісних характеристик господарської діяльності з 

надання повної і правдивої інформації для прийняття рішень. 

Господарський облік поділяють на три види: 

1) оперативний —  використовується для спостереження і 

контролю за окремими операціями і процесами з метою 

управління ними в період їх здійснення; 

2) статистичний —  вивчає і контролює масові суспільно-

економічні та окремі типові явища і процеси; 



 13 

3) бухгалтерський  —   відображає  господарську  діяльність 

підприємств, організацій і установ. 

Бухгалтерський облік —  це процес виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання 

та передачі інформації про господарську діяльність підприємства 

зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 

 Внутрішні користувачі задовольняють свої інформаційні 

потреби щодо ефективності роботи апарату управління, 

прибутковості організацій, прийняття управлінських і 

планових рішень, стабільності і прибутковості підприємства, 

збереження робочих місць, оплати праці і пенсійного 

забезпечення тощо. До них належать: власники підприємств, 

управлінський персонал, робітники і службовці. 

Зовнішні користувачі поділяються на користувачів, які: 

1) мають прямий фінансовий інтерес: інвестори, 

постачальники, замовники, покупці, підрядники, банки та 

небанківські кредитні установи; 

2) не мають прямого фінансового інтересу: органи державного 

регулювання і контролю, учасники фондового і товарних 

ринків; 

3) не мають фінансового інтересу взагалі: аудиторські фірми, 

фінансові аналітики та радники, судові та арбітражні органи, 

громадські організації, профспілки. 

Основні функції бухгалтерського обліку: 

 інформаційна —  полягає в забезпеченні інформацією про 

фінансовий стан і діяльність підприємства внутрішніх і 

зовнішніх користувачів; 

 контрольна —  полягає в можливості контролювати 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 

підприємства методами бухгалтерського обліку; 

 оцінювальна —  полягає у вартісному вимірюванні та 

визнанні в обліку різнопланових об'єктів. 



 14 

Щоб відобразити господарські засоби й процеси, що 

здійснюються на підприємстві, їхні кількісні та якісні 

характеристики в обліку застосовують такі види вимірників: 

1) натуральні —  забезпечують відображення об'єктів обліку 

в одиницях маси, об'єму, площі, потужності тощо; 

2) трудові  —  використовують  для   визначення  затраченої 

праці в одиницях робочого часу − днях, годинах, хвилинах; 

3) грошовий (вартісний) —  застосовують для обчислення 

вартості об'єктів обліку. 

Класифікація бухгалтерського обліку 

1 За сферою діяльності. 

1.1 Виробничо-господарський 

1.2 Бюджетний 

1.3 Банківський 

2 За обліковими функціями. 

2.1 Фінансовий — комплексний облік ресурсів та 

господарської діяльності підприємства шляхом суцільного 

і безперервного відображення господарських операцій за 

звітний період. 

2.2 Управлінський — процес підготовки інформації, 

необхідної керівництву для потреб внутрішнього 

менеджменту поточної виробничої діяльності підприємства. 

2.3 Податковий — специфічний функціональний облік, що 

здійснюється з метою нарахування та сплати податків 

відповідно до вимог податкового законодавства. 

Принцип бухгалтерського обліку —  це правило, яким слід 

керуватися при вимірюванні, оцінюванні та реєстрації 

господарських операцій і при відображенні їх результатів у 

фінансовій звітності. Бухгалтерський облік та фінансова 

звітність в Україні ґрунтується на таких основних принципах. 

1) Обачність —  застосування в бухгалтерському обліку 

методів оцінювання, які повинні запобігати недооцінці 
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зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів 

підприємства. 

2) Повне висвітлення — фінансова звітність повинна 

містити всю інформацію про фактичні й потенційні наслідки 

господарських операцій та подій, здатних вплинути на 

рішення, що приймаються на її основі. 

3) Автономність  —   кожне  підприємство  розглядається 

як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з 

чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні 

відображатися у фінансовій звітності підприємства. 

4) Послідовність —  принцип постійного (із року в рік) 

застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна 

облікової політики можлива лише у випадках, передбачених 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій 

звітності. 

5) Безперервність —  оцінювання активів та зобов'язань 

підприємства здійснюється, виходячи з припущення, що його 

діяльність триватиме далі. 

6) Нарахування та відповідність доходів і витрат —  для 

визначення фінансового результату звітного періоду необхідно 

порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були 

здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і 

витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх 

виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів. 

7) Превалювання змісту над формою —  операції 

обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише, виходячи з 

юридичної форми. 

8) Історична (фактична) собівартість —  пріоритетною є 

оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх 

виробництво і придбання. 
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9) Єдиний грошовий вимірник —  вимірювання та 

узагальнення всіх господарських операцій підприємства у 

фінансовій звітності в єдиній грошовій оцінці. 

10) Періодичність —  можливість розподілу діяльності 

підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової 

звітності. 

 

1.2 Нормативна база введення бухгалтерського 

обліку на підприємствах 

 

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності регламентується національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку (ПСБО), які 

розробляються і вдосконалюються з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів та особливостей системи обліку, що 

склалася в Україні, та Законом «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV. 

ПСБО —  це офіційно затверджені правила та методологічні 

основи ведення обліку в Україні, використання яких обов'язкове 

для підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб 

усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). На 

сьогодні Міністерством фінансів України запроваджено 31 

ПСБО, норми яких охоплюють практично всі основні ділянки 

обліку (табл.1.1) 

 

Таблиця 1.1 – Перелік положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

Номер і назва ПСБО ЗатвердженоМіністерством 

фінансів України  

1 Загальні вимоги до 

фінансової звітності 

07.02.2013 р. № 73  

2 Консолідована фінансова 

звітність 

27.06.2013 р. № 628 
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Продовження табл.1.1 

6 Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах 

28.05.1999 р. № 137 

7 Основні засоби 27.04.2000 р. № 92 

8 Нематеріальні активи 18.10.1999 р. № 242  

9 Запаси 20.10.1999 р. № 246  

10 Дебіторська 

заборгованість 

08.10.1999 р. № 237  

11 Зобов'язання 31.01.2000 р. № 20  

12 Фінансові інвестиції 26.04.2000 р. № 91  

13 Фінансові інструменти 30.01.2001 р. № 559  

14 Оренда 28.07.2000 р. № 181  

15 Дохід 29.11.1999 р. № 290  

16 Витрати 31.12.1999 р. № 318  

17 Податок на прибуток 28.12.2000 р. № 353  

18 Будівельні контракти 28.04.2001 р. № 205  

19 Об'єднання підприємств 7.07.1999 р. № 163  

21 Вплив змін валютних 

курсів 

10.08.2000 р. № 193  

22 Вплив інфляції 28.02.2002 р. № 147  

23 Розкриття інформації 

щодо пов'язаних сторін 

18.06.2001 р. № 303  

24 Прибуток на акцію 16.07.2001 р. № 344  

25 Фінансовий звіт суб'єкта 

малого підприємництва 

25.02.2000 р. № 39  

26 Виплати працівникам 28.10.2003 р. № 601  

27 Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 

припинена діяльність 

07.11.2003 р. № 617  

28 Зменшення корисності 

активів 

24.12.2004 р. № 817  

29 Фінансова звітність за 

сегментами 

19.05.2005 р. № 412  

30 Біологічні активи 18.11.2005 р. № 790 
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Продовження табл.1.1 

31 Фінансові витрати 28.04.2006 р. № 415 

32 Інвестиційна нерухомість 02.07.2007 р. № 779 

33 Витрати на розвідку 

корисних копалин 

26.08.2008 р. № 1090 

34 Платіж на основі акцій 30.12.2008 р. № 1577 

Положення БУ «Податкові 

різниці» 

25.01.2011 р. № 27 

 

1.3 Організація ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві 

 

Підприємство самостійно визначає облікову політику, обирає 

форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми 

управлінського обліку, затверджує правила документообігу і 

технологію оброблення облікової інформації, додаткову систему 

рахунків і регістрів аналітичного обліку. 

Облікова політика —  це сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для складання і 

подання фінансової звітності. Затвердження облікової політики 

проводиться наказом по підприємству, який повинен містити такі 

розділи: загальні положення, організацію роботи бухгалтерії 

(форма обліку, робочий план рахунків, графік документообігу, 

план проведення інвентаризацій, склад звітності), методику 

ведення обліку. 

Згідно з чинним законодавством, ведення бухгалтерського 

обліку на підприємстві може бути організовано шляхом: 

1) введення до штату підприємства посади бухгалтера або 

створення бухгалтерської служби на чолі з головним 

бухгалтером; 

2) користування послугами спеціаліста з бухгалтерського 

обліку, зареєстрованого як підприємець, що здійснює під-

приємницьку діяльність без створення юридичної особи; 
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3) ведення на договірних засадах бухгалтерського  обліку 

централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; 

4) самостійного ведення бухгалтерського обліку та складання 

звітності безпосередньо власником або керівником 

підприємства, крім тих підприємств, звітність яких 

повинна оприлюднюватися. 

 

1.4 Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку 

 

Предметом бухгалтерського обліку в широкому розумінні є 

все те, що відображається в обліку, тобто господарська діяль-

ність. У вузькому розумінні предметом обліку виступають дії та 

події господарської діяльності, які трансформуються у своїй 

сукупності в певний стан і результати господарської діяльності. 

Предмет обліку обмежується рамками господарюючого суб'єкта 

і складається з окремих елементів, які називають об'єктами. 

Господарські засоби підприємства класифікують за двома 

ознаками: 1) складом і розміщенням; 2) джерелами утворення 

(формування). Під об'єктом обліку розуміють конкретний 

засіб (майно), джерело його утворення та їх рух у процесі 

розширеного відтворення. Об'єкти обліку можна об'єднати в такі 

групи: 

1) господарські засоби (майно); 

2) джерела формування засобів; 

3) господарські процеси. 

Таким чином, предметом бухгалтерського обліку є 

господарські засоби, джерела їх утворення, господарські 

процеси, що відбуваються на підприємстві, та їх результати. 
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1.5 Господарські засоби, джерела їх утворення  

та господарські процеси 

 

Майно —  це основні і оборотні засоби, що належать 

підприємству, вартість яких відображається в активі 

бухгалтерського балансу. Тому майно підприємства називають 

активами. Активи —  це ресурси, отримані підприємством у 

результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 

приведе до збільшення економічних вигод у майбутньому  

(табл. 1.2). 

 

 
Рисунок 1.1 –  Класифікація господарських засобів (активів) 

підприємства за складом та розміщенням 
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Таблиця 1.2 – Класифікація активів в обліку 

Ознаки класифікації 

 За формами 

функціонування 

За характером  

участі в 

процесі 

обороту 

За ступенем 

ліквідності 

Види 

активів  

Матеріальні Необоротні  Абсолютно 

ліквідні 

Нематеріальні Оборотні Ліквідні 

Фінансові  Малоліквідні 

 

Матеріальні активи —  це засоби підприємства, які 

мають матеріально-речову форму. До них належать: основні 

засоби, незавершене будівництво, запаси. 

Основні засоби —  це сукупність засобів праці, які 

функціонують у незмінній натурально-речовій формі в процесі 

виробництва, постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду або для здійснення адміністративних функцій, 

очікуваний строк корисної експлуатації, яких більше ніж 1 рік 

(або операційного циклу, якщо він довший за рік). До основних 

засобів відносяться: земля, будівлі, споруди, обладнання, 

машини, прилади тощо. 

Незавершене будівництво —  це вартість недобудованих 

об'єктів, споруд, зведення яких здійснюється для власних потреб 

підприємства. 

Запаси —  це активи, які утримуються з метою подальшого 

продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, управління підприємством чи 

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого 

продажу. До запасів відносяться: сировина, матеріали, 

незавершене виробництво, готова продукція, товари тощо. 
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Нематеріальні активи —  це немонетарні активи, які не 

мають матеріальної форми, але мають вартість і можуть бути 

ідентифіковані та утримуються підприємством з метою 

використання протягом періоду більше одного року (або одного 

операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для 

виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в 

оренду іншим особам. До них відносяться: права користування 

природними ресурсами, майном, товарні знаки, авторські права, 

програмне забезпечення, технології, ноу-хау, гудвіл тощо). 

Нематеріальні активи, як і основні засоби, переносять свою 

вартість на витрати виробництва протягом строку їх служби 

шляхом нарахування амортизації. 

Фінансові активи —  це грошові кошти та їх еквіваленти, 

контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший 

фінансовий актив від іншого підприємства; контракт, що надає 

право обмінюватися фінансовими інструментами з іншим 

підприємством на потенційно вигідних умовах; інструмент 

власного капіталу іншого підприємства. До цієї групи належать 

готівкові кошти в національній та іноземній валютах, фінансові 

інвестиції підприємства в цінні папери та статутні капітали інших 

підприємств, дебіторська заборгованість різних фізичних та 

юридичних осіб перед даним підприємством за відвантажену їм 

продукцію, товари чи надані послуги. Особи, які мають 

заборгованість перед цим підприємством, називаються його 

дебіторами. Фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість 

можуть бути довгостроковими (з терміном погашення понад 

один рік) і поточними (з терміном погашення до року). 

Необоротні активи —  це сукупність засобів, які 

багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності 

підприємства. До них належать засоби тривалістю використання 

більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за 

рік), а саме: основні засоби, капітальні інвестиції, інші необоротні 
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матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові 

інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інші 

необоротні активи. 

Оборотні активи — це господарські засоби, призначені 

для реалізації або споживання протягом операційного циклу або 

дванадцяти місяців з дати балансу, тому всю свою вартість вони 

відразу переносять на виготовлену з них продукцію. До них 

належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова 

продукція, товари, поточна дебіторська заборгованість, грошові 

кошти та їх еквіваленти в касі та на рахунках у банку. 

Ліквідність активів підприємства — це ступінь їх 

можливості конвертування в грошову форму з метою 

своєчасного забезпечення платежів підприємства за поточними 

фінансовими зобов'язаннями. До абсолютно ліквідних активів 

належать грошові кошти в національній та іноземній валюті в 

банках і касі. До ліквідних активів належать дебіторська 

заборгованість, поточні фінансові вкладення, виробничі запаси, 

готова продукція, товари. До малоліквідних активів належать 

основні засоби, незавершене будівництво, нематеріальні активи, 

довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська 

заборгованість, витрати майбутніх періодів. 

Господарські засоби (активи) підприємства формуються за 

рахунок власних і залучених джерел, які відображаються в пасиві 

балансу і називаються пасивами (рис. 1.2). 

До власних джерел відносять власний капітал та 

забезпечення. До власного капіталу належать: статутний і 

пайовий капітал (кошти, які внесли засновники на час реєстрації 

підприємства), додатковий та резервний капітал, прибуток, 

одержаний за результатами діяльності. Власний капітал 

підприємства визначається величиною чистих активів, що 

обчислюється як різниця між вартістю активів і залучених 

коштів. 
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Рисунок 1.2 – Класифікація джерел формування господарських 

засобів підприємства 

 

Статутний капітал формується за рахунок сукупності 

вкладів засновників (власників) у майно підприємства для 

забезпечення його діяльності в розмірах, визначених 
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змінюватися лише за рішенням акціонерів за рахунок додаткових 

вкладень засновників або за рахунок частини прибутку 

підприємства. Аналогічно формується і пайовий капітал у 

кооперативах та спілках. Резервний капітал створюється в 

результаті розподілу прибутку і є джерелом коштів, призначених 

для покриття можливих збитків, непередбачуваних витрат, 

виплати дивідендів за привілейованими акціями тощо. Його 

величина має становити не менше ніж 25 % статутного капіталу, 

а розмір щорічних відрахувань —  не менше ніж 5 % від чистого 

прибутку підприємства. Додатковий капітал формується за 

рахунок емісійного доходу, дооцінки активів, безоплатно 

одержаного майна тощо. Нерозподілений прибуток —  це сума 

чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства 

після сплати податків та розподілу між власниками. 

Забезпечення являють собою зобов'язання з невизначеними 

на дату балансу сумою або часом погашення, до складу яких 

відносяться забезпечення виплат персоналу, гарантійних 

зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення тощо. Поряд із 

забезпеченням до власних джерел відносять цільове 

фінансування та цільові надходження, які надаються 

підприємству з Державного бюджету або іншими фізичними та 

юридичними особами для реалізації конкретних заходів 

(науково-дослідні роботи, підготовка кадрів, соціальні потреби 

тощо). 

До залучених джерел формування господарських засобів 

належать такі, що тимчасово надаються в користування 

підприємству, а потім повертаються їх власникам на узгоджених 

між ними умовах. До них відносять: кредити банків, 

фінансові зобов'язання, кредиторську заборгованість. Залучені 

кошти можуть бути довгостроковими і поточними 

(короткостроковими) і називаються зобов'язаннями. 

Зобов'язання —  це заборгованість підприємства, що 
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виникла внаслідок минулих подій, погашення якої в 

майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Кредити —  це кошти, які надаються підприємству 

банками або іншими кредитними установами на умовах 

повернення, строковості, платності, цільового призначення та 

забезпеченості. Залежно від терміну повернення кредити 

поділяють на довгострокові (понад один рік) і короткострокові 

(до одного року). Фінансові зобов'язання — це додатково 

залучені кошти, які отримує підприємство, в результаті емісії та 

розміщення боргових цінних паперів підприємства на умовах 

повернення і плати у вигляді відсотків або дисконту. Як і кредити 

банків, вони можуть бути довго- і короткостроковими. 

Кредиторська заборгованість — це заборгованість 

підприємства перед іншими фізичними та юридичними особами 

за отриману від них продукцію, за надані ними послуги або 

виконані роботи, заборгованість за нарахованими, але не 

сплаченими податками та іншими платежами. Фізичні та 

юридичні особи, перед якими підприємство має кредиторську 

заборгованість, називаються кредиторами. 

У процесі господарської діяльності господарські засоби 

здійснюють постійний кругообіг, змінюючи при цьому форму і 

вартість, тобто проходять операційний цикл. 

Операційний цикл — це проміжок часу між придбанням 

запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від 

реалізації виготовленої з них продукції або товарів і послуг. 

Стадіями кругообігу господарських засобів є такі процеси: 

постачання, виробництво, реалізація. 

Господарський процес — це взаємодія трьох складових: 

засобів праці (будівлі, станки, обладнання, інструменти), 

предметів праці (сировина, матеріали, паливо, енергія), живої    

праці      (робоча сила).    Господарський процес складається   з  
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первинних елементів — господарських операцій. 

Господарська операція — це дія або подія, яка викликає 

зміни в структурі активів, зобов'язань та власному капіталі 

підприємства. 

Процес постачання — це стадія кругообігу, на якій гроші 

обмінюються на засоби виробництва і ресурси праці. Підприємство 

в результаті забезпечується матеріальними і трудовими ресурсами. 

Об'єктами обліку є витрати на придбання засобів і ресурсів, обсяг їх 

заготівлі, розрахункові операції з постачальниками. 

Процес виробництва — це стадія кругообігу, на якій 

створюються блага шляхом поєднання засобів виробництва із 

робочою силою (виготовлення продукції, виконання робіт, 

надання послуг). Об'єктами обліку є витрати (засоби праці в 

розмірі зношеної частини, сировина, паливо, енергія, праця та її 

оплата), собівартість продукції, наявність та рух готової 

продукції. 

Процес реалізації — це стадія кругообігу, на якій 

виготовлена товарна продукція продається і набуває грошової 

форми, що дає можливість почати наступний операційний цикл 

кругообігу капіталу. Об'єктами обліку є витрати, пов'язані з 

відвантаженням та реалізацією продукції, обсяг відвантаження 

та реалізації продукції, обчислення доходу та прибутку від 

реалізації продукції, розрахунки з покупцями та за 

зобов'язаннями з податковими та іншими органами. 

До об'єктів бухгалтерського обліку відносять доходи та 

витрати, які несе підприємство в ході господарської діяльності, а 

також фінансові показники економічної життєдіяльності, 

найважливішими з яких є прибуток або збиток. 

 

1.6 Елементи методу бухгалтерського обліку 

 

Бухгалтерський облік, як і кожна наука, має свій метод. Для 
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розкриття сутності бухгалтерського обліку широко 

використовують загальнонаукові методи: діалектичний, 

історичний та системний підходи, метод індукції і дедукції. 

Поряд із загальнонауковими методами бухгалтерський облік має 

свої специфічні методи (прийоми), які обумовлені сутністю 

самого предмету, технологією обліку, завданнями та вимогами. 

Метод бухгалтерського обліку —це сукупність 

спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його 

предмет. Бухгалтерський облік вивчає свій предмет за 

допомогою таких методів: 

1) хронологічного і систематичного спостереження; 

2) вимірювання господарських засобів і процесів; 

3) реєстрації та класифікації даних із метою їх систематизації; 

4) узагальнення інформації з метою звітності. 

Облікові дані формуються за допомогою таких елементів 

методу: 

 документування; 

 інвентаризація; 

 оцінювання; 

 калькулювання; 

 рахунки; 

 подвійний запис; 

 бухгалтерський баланс; 

 фінансова звітність. 

Методу спостереження відповідають прийоми 

документування та інвентаризації. Вимірювання здійснюють 

оцінюванням і калькулюванням. Реєстрацію та класифікацію 

(поточне групування) проводять на рахунках за допомогою 

подвійного запису. 

Узагальнення інформації з метою звітності відбувається у 

бухгалтерському балансі та фінансовій звітності. 

Документування — спосіб первинного спостереження і 
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відображення господарських операцій у первинних 

бухгалтерських документах. 

Інвентаризація — метод підтвердження достовірності 

даних бухгалтерського обліку, який полягає у виявленні 

фактичної наявності і стану залишків майна підприємства 

шляхом їх описування, підрахунку і оцінювання та зіставлення 

отриманих даних із даними бухгалтерського обліку. Метою 

проведення інвентаризації є приведення у відповідність 

облікових даних до фактичної наявності цінностей. 

Оцінка — спосіб грошового вимірювання об'єктів 

бухгалтерського обліку, сутність якого полягає в перерахунку 

натуральних та трудових характеристик об'єктів обліку у 

вартісні відповідно до встановлених пропорцій. 

Калькулювання — це метод обчислення собівартості 

виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг 

шляхом вимірювання та розподілу витрат, які належать до того 

чи іншого об'єкта калькулювання (виробу, процесу, замовлення 

тощо). Облік кругообігу капіталу ґрунтується на трьох 

калькуляціях: собівартості придбання (постачання, закупки), 

виробничої собівартості та повної собівартості реалізованої 

продукції. 

Бухгалтерський рахунок — спосіб систематичного 

спостереження, поточного групування та відображення 

інформації про стан та зміни в складі окремих об'єктів обліку 

(господарських засобів, джерел їх утворення та господарських 

процесів). Графічно відображається у вигляді двосторонньої 

таблиці, ліва сторона якої називається дебет, а права — кредит. 

Подвійний запис — метод відображення кожної 

господарської операції одночасно за дебетом одного і кредитом 

іншого рахунку в одній і тій самій сумі. 

Бухгалтерський баланс — метод узагальнення даних про 

майно суб'єкта господарювання за видами (складом і 
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розміщенням) і джерелами утворення в грошовому вимірі на 

певну дату. 

Фінансова звітність — метод підсумкового узагальнення і 

одержання системи економічних показників, що характеризують 

господарську діяльність підприємства за звітний період. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення господарському обліку. Та 

охарактеризуйте його види. 

2. Що являє собою бухгалтерський облік? 

3. Які функції виконує бухгалтерський облік, і в чому вони 

полягають? 

4. Охарактеризуйте групи зовнішніх користувачів облікової 

інформації. 

5. Види вимірників, які використовуються в обліку. 

6. Класифікація бухгалтерського обліку за сферою діяльності. 

7. Класифікація бухгалтерського обліку за обліковими 

функціями. 

8. Для чого встановлено принципи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності? 

9. Які принципи бухгалтерського обліку? 

10. Що таке Положення (стандарти) бухгалтерського обліку? 

11. Що таке облікова політика підприємства? 

12. Як може бути організовано ведення бухгалтерського обліку 

на підприємстві? 

13. Що є предметом бухгалтерського обліку? 

14. Охарактеризуйте об'єкти бухгалтерського обліку. 

15. Дайте визначення активам підприємства. 

16. Класифікація активів в обліку за формами функціонування. 

17. Класифікація активів в обліку за характером участі в процесі 

обороту. 

18. Що таке ліквідність активів? 
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19. Класифікація активів в обліку за ступенем ліквідності. 

20. Що відносять до матеріальних активів, нематеріальних та 

фінансових активів? 

21. Що таке дебіторська заборгованість? Кого називають 

дебіторами підприємства? 

22. Які активи вважаються оборотними? 

23. Які активи вважаються необоротними? 

24. Що таке пасиви? 

25. Що відноситься до власних джерел утворення засобів? 

26. Які джерела утворення засобів є залученими? 

27. Що таке кредиторська заборгованість? Кого називають 

кредиторами підприємства? 

28. Що таке операційний цикл, та скільки він триває? 

29. Охарактеризуйте стадії кругообігу господарських засобів: 

постачання, виробництва, реалізації. 

30. Дайте визначення господарському процесу та господарській 

операції. 

31. Охарактеризуйте метод бухгалтерського обліку та його 

елементи. 
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ТЕМА 2. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 

БАЛАНС 

 

2.8 Бухгалтерські рахунки: будова та порядок 

здійснення записів. 

2.9  Класифікація та План рахунків бухгалтерського 

обліку. 

2.10 Сутність подвійного запису та алгоритм складання 

бухгалтерської проводки. 

2.11  Узагальнення поточної облікової інформації. 

2.12  Зміст, будова та види бухгалтерського балансу. 

2.13  Характеристика розділів активу та пасиву балансу. 

2.14 Типи операцій, які спричиняють зміни в балансі. 

 

 

2.1 Бухгалтерські рахунки: будова та порядок здійснення 

записів 

 

Поточний облік стану і змін засобів та джерел їх утворення, 

господарських процесів та явищ у діяльності підприємства 

забезпечується за допомогою системи рахунків. 

Бухгалтерський рахунок — спосіб систематичного 

спостереження, поточного групування та відображення 

інформації про стан та зміни в складі окремих об'єктів обліку. 

Для кожної групи засобів, джерел їх формування та 

господарських процесів відкривають рахунок. 

У результаті господарської діяльності активи та пасиви 

можуть збільшуватися або зменшуватися, що відображається на 

рахунках окремо. З цією метою рахунок бухгалтерського обліку 

побудовано у вигляді двосторонньої таблиці, ліву сторону якої 

називають   ‹‹дебет››, а праву — ‹‹кредит››.    Шифр і    назву  
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рахунка зазначають посередині таблиці. (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Будова рахунка бухгалтерського обліку 

 

Об'єкт обліку характеризується наявністю на певний момент 

часу засобів або джерел, тому спочатку за рахунком відображають 

цей стан, який називається початковим залишком або 

початковим сальдо. Після цього за рахунком відображають суми 

господарських операцій, які спричинили зміни в складі 

відповідного об'єкта обліку. Збільшення об'єкта обліку записують 

на одній стороні рахунка, а зменшення — на протилежній. На 

підставі інформації про початкове сальдо об'єкта обліку та зміни 

протягом звітного періоду визначають сальдо на кінець звітного 

періоду. Узагальнена інформація про зміни в складі об'єкта обліку, 

відображена за дебетом і кредитом, називається оборотом. 

Підсумки записів за дебетом рахунка називають дебетовим 

оборотом, підсумки записів за кредитом рахунка — кредитовим 

оборотом. 

Залежно від виду об'єктів обліку (засоби або джерела їх 

утворення) бухгалтерські рахунки поділяють на активні та 

пасивні. Активні рахунки призначені для обліку наявності та 

руху засобів і відкриваються для об'єктів, які відображаються в 

активі бухгалтерського балансу. Пасивні рахунки призначені для 

обліку наявності та зміни джерел утворення і відкриваються 

для об'єктів, які відображаються в пасиві балансу. 

При відкритті рахунків початкові сальдо в них записують на 

Шифр і назва рахунка Дебет Кредит 
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підставі даних статей балансу. Оскільки господарські засоби 

розміщені на лівій стороні балансу — активі, то й сальдо за 

активними рахунками записують зліва у дебеті рахунка. 

Оскільки джерела господарських засобів відображаються в 

балансі праворуч, то сальдо за пасивними рахунками 

записують справа в кредиті рахунка. Таким чином, сума всіх 

залишків за активними рахунками відображає загальну 

вартість господарських засобів і дорівнює підсумку активу 

балансу, а сума всіх залишків пасивних рахунків 

відображає загальний обсяг джерел формування засобів і 

дорівнює підсумку пасиву балансу. З тієї сторони рахунка, де 

показується залишок, відображається збільшення об'єкта 

обліку, а з протилежного — зменшення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 2.2 – Характер записів за активними і пасивними 

рахунками 

 

Активні рахунки завжди мають залишок (сальдо) дебетовий 

(оскільки не можна витратити більше, ніж є в наявності та надій-

Активний рахунок 

Дебет Кредит 

Пасивний рахунок 

Дебет 

Початковий 

залишок 

(сальдо) 

Збільшення + Зменшення 

– 

Оборот за 

дебетом + 

Оборот за 

кредитом – 

Кінцевий 

залишок 

(сальдо) 
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дебетом + 

Оборот за 
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Кінцевий 

залишок 

(сальдо) 

Кредит 
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шло); пасивні рахунки — тільки кредитовий (оскільки джерела 

засобів обмежуються наявними господарськими засобами). 

 

2.2  Класифікація та План рахунків бухгалтерського 

обліку 

 

Бухгалтерські рахунки класифікують наступним чином: 

1 За економічним змістом об'єктів обліку: 

1.1 Рахунки господарських засобів (активів) — призначені для 

відображення наявності та руху засобів. Залежно від виду активів 

рахунки поділяються на рахунки для обліку: 

 необоротних активів — використовуються для 

отримання та узагальнення інформації про наявність і 

рух основних засобів, нематеріальних активів, 

фінансових та капітальних інвестицій та інших 

необоротних активів; 

 запасів — використовуються для обліку виробничих 

запасів, готової продукції, товарів, необхідних для 

здійснення господарської діяльності; 

 грошових коштів — використовуються для узагальнення 

даних про наявність і рух грошових коштів у касі, на 

поточних та інших рахунках у банках, грошових 

документів тощо; 

 коштів у розрахунках — використовуються для 

узагальнення інформації про розрахунки дебіторами 

підприємства (покупцями та замовниками, за виданими 

авансами, підзвітними сумами, нарахованими доходами 

тощо). 

1.2 Рахунки джерел формування засобів (пасивів) —

відображають наявність та рух джерел. Залежно від виду пасивів 

рахунки поділяються на рахунки для обліку: 

 власних джерел (власного капіталу і забезпечення 



 36 

зобов'язань) — використовуються для узагальнення 

інформації про стан і рух різних видів власного капіталу 

— статутного, пайового, додаткового, резервного, 

нерозподілених прибутків тощо, а також забезпечень, 

цільового фінансування і цільових надходжень; 

 залучених джерел — використовуються для узагальнення 

відомостей про стан і рух довго- та короткострокових 

зобов'язань підприємства (за кредити, отримані від 

банків, за випущеними облігаціями, за виданими 

векселями, з оплати праці, перед постачальниками та 

підрядниками, за отриманими авансами тощо). 

1.3 Рахунки господарських процесів — використовуються 

для відображення господарських операцій, пов'язаних із 

заготівлею і придбанням ресурсів, для здійснення капітальних 

інвестицій, виробництвом та реалізацією продукції. 

2 За призначенням і структурою. 

2.1 Основні — призначені для обліку наявності та руху 

господарських засобів та джерел їх утворення і є основою для 

складання балансу. Поділяються на: 

 матеріальні — призначені для обліку наявності й руху 

матеріальних цінностей підприємства (основних засобів, 

товарів, виробничих запасів); 

 грошові — використовуються для обліку наявності та 

руху грошових коштів підприємства (в касі, на рахунках в 

банках, грошових документів, інших еквівалентів 

грошових коштів); 

 розрахункові — використовуються для обліку 

розрахункових відносин підприємства з іншими 

юридичними та фізичними особами (дебіторська та 

кредиторська заборгованість підприємства); 

 рахунки капіталу — призначені для обліку та 

контролю стану та руху різних видів власного капіталу, 
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забезпечення зобов'язань та цільового фінансування. 

2.2 Регулюючі — призначені для коригування  показників 

окремих статей балансу, через що кожен з них розглядається в 

сукупності із основним рахунком. Самостійного значення не 

мають. Поділяються на:  

 контрарні (контрактивні і контрпасивні) — для 

формування показників балансу сальдо за контрактними 

рахунками віднімається від сальдо за основними 

рахунками, зменшуючи величину основного об'єкта 

обліку;  

 доповнюючі — для формування показників балансу 

сальдо за доповнюючими рахунками додається до сальдо 

за основними рахунками, збільшуючи величину 

основного об'єкта обліку. 

2.3 Операційні — призначені для відображення 

господарських процесів постачання, виробництва, реалізації, 

витрат, доходів та результатів діяльності підприємства. Більшість 

з них не мають сальдо. Поділяються на: 

 розподільчі — призначені для обліку витрат, які не 

можуть бути віднесені до конкретних об'єктів обліку, а 

потребують розподілу за встановленими критеріями. 

Поділяються на збірно-розподільчі (призначені для 

попереднього збирання витрат, пов'язаних із 

здійсненням загальновиробничих функцій із метою 

наступного їх розподілу за відповідними об'єктами), і 

звітно-розподільчі, або бюджетно-розподільчі 

(використовуються для розмежування витрат і доходів 

між звітними періодами для формування достовірного 

показника фінансового результату згідно з принципом 

нарахування та відповідності доходів і витрат); 

 калькуляційні — призначені для обліку витрат, 

пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт 
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та наданням послуг для обчислення їх собівартості 

(виробництво, капітальні інвестиції); 

2.4 Результатні — використовуються для порівняння 

доходів з витратами. Поділяються на: 

 операційно-результатні — призначені для визначення 

результатів господарської діяльності підприємства 

шляхом порівняння валових доходів і валових витрат 

(фінансові результати); 

 фінансово-результатні — призначені для обліку чистих 

фінансових результатів діяльності підприємства, 

нерозподіленого прибутку або непокритих збитків. 

Основні, регулювальні, операційні та результатні рахунки 

складають систему балансових рахунків, оскільки їх сальдо 

відображаються в цій формі фінансової звітності. В обліку 

також використовуються рахунки, які не відображаються в 

балансі, а розміщуються за його підсумком, їх називають 

позабалансовими.  

Поділ рахунків на балансові і позабалансові здійснюється за 

такими критеріями:  

1) імовірність того, що підприємство отримає  майбутню 

економічну вигоду, пов'язану з даним видом активу або 

пасиву;  

2) конкретний вид активу або пасиву має вартість, яка може 

бути точно оцінена. Якщо засоби або джерела не 

відповідають цим критеріям, то їх обліковують на 

позабалансових рахунках. 

2.5 Позабалансові — призначені для обліку наявності та 

руху цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово 

перебувають у його користуванні, розпорядженні або на 

зберіганні (умовні права і зобов'язання, бланки суворого 

обліку; списані активи). Поділяються на: 

 рахунки для обліку майна (орендовані необоротні активи, 
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активи на відповідальному зберіганні, списані активи, 

бланки суворого обліку); 

 рахунки для обліку зобов'язань (контрактні зобов'язання, 

непередбачені активи і зобов'язання, гарантії та 

забезпечення надані і отримані). 

Облік на позабалансових рахунках ведеться без 

застосування методу подвійного запису. 

Порівнюваність і узагальнення даних обліку та звітності 

забезпечується використанням єдиної системи рахунків 

бухгалтерського обліку, яка має форму Плану рахунків.  

План рахунків — це систематизований перелік рахунків 

бухгалтерського обліку для відображення господарських 

операцій і накопичення облікової інформації про діяльність 

підприємства, необхідної користувачам для прийняття рішень. 

На сьогодні в Україні застосовують п'ять планів рахунків 

бухгалтерського обліку: 

 підприємств і організацій; 

 суб'єктів малого підприємництва; 

 бюджетних установ; 

 Національного банку України; 

 комерційних банків. 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 

складається з десяти класів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Взаємозв'язок Плану рахунків з формами 

фінансової звітності 

План рахунків Форми фінансової 

звітності Клас Назва класу 

1. Необоротні активи Баланс (Актив) 

2. Запаси 

3. Кошти, розрахунки та інші 

активи 
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Продовження табл. 2.1 

4. Власний капітал та 

забезпечення зобов’язань 

Баланс (Пасив) 

5. Довгострокові зобов’язання  

6. Поточні зобов’язання 

7. Доходи і результати 

діяльності 

Звіт про фінансові 

результати 

8. Витрати за елементами 

9. Витрати діяльності 

10. Позабалансові рахунки Примітки до 

фінансової звітності 

У Плані рахунків використана децимальна система 

кодування, за якої кожна цифра в коді рахунка визначає 

відповідну складову (клас, синтетичний рахунок, субрахунок). 

Наприклад, код 281 означає: 2 — клас ‹‹Запаси››, 8 — 

синтетичний рахунок ‹‹Товари››; 1 — субрахунок ‹‹Товари на 

складі››. 

 

2.3 Сутність подвійного запису та алгоритм 

складання бухгалтерської проводки 

 

Економічна сутність господарської операції полягає в 

тому, що вона викликає подвійні та рівновеликі зміни засобів та 

джерел їх формування. Двоїстий характер господарської 

операції зумовлює необхідність відображення її на рахунках 

методом подвійного запису. Подвійний запис – метод 

відображення кожної господарської операції одночасно за 

дебетом одного і кредитом іншого рахунку в одній і тій самій 

сумі. 

Взаємозв'язок між рахунками, що виникає в результаті 

подвійного запису, називається кореспонденцією рахунків (або 

бухгалтерською проводкою), а рахунки — кореспондуючими. 

Залежно від кількості кореспондуючих рахунків розрізняють 
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прості і складні бухгалтерські проводки. Простою називають 

таку бухгалтерську проводку, за якої один рахунок дебетується, а 

другий кредитується на одну й ту саму суму, тобто коли 

кореспондують між собою тільки два рахунки. Складною 

називають таку бухгалтерську проводку, за якої один рахунок 

дебетується, а кілька кредитуються на загальну суму, або 

навпаки — один кредитується, а кілька дебетуються на загальну 

суму. 

Алгоритм складання бухгалтерської проводки 

1) зі змісту господарської операції визначаються об'єкти 

обліку, які зазнають змін під впливом даної операції; 

2) залежно від виду об'єктів обліку визначається 

характеристика рахунків, на яких вони обліковуються; 

3) за кожним об'єктом обліку встановлюється характер змін, 

що відбулися (збільшення, зменшення); 

4) залежно від характеристики рахунків (активний, пасивний) та 

змін, що відбулися з кожним об'єктом обліку, визначається, 

який рахунок дебетується, а який - кредитується. 

Приклад 2.1 До каси підприємства надійшли кошти з 

поточного рахунка в банку на суму 10 000 грн. Складемо 

проводку за зазначеним вище алгоритмом. 

1 Під впливом цієї операції змінюватиметься величина 

грошових коштів у касі та на поточному рахунку підприємства. 

2 Оскільки кошти в касі та на поточному рахунку відносяться 

до господарських засобів (активів) підприємства, обидва 

рахунки будуть активними. 

3 Під впливом даної операції кошти в касі збільшаться, а на 

поточному рахунку їх стане менше. 

4 Збільшення за активними рахунками відображається за 

дебетом,  а зменшення — за кредитом. Отже, рахунок 

‹‹Каса›› дебетуватиметься, а рахунок ‹‹Рахунки в банках›› 

— кредитуватиметься. 



 42 

 
Запис можна робити як горизонтально, так і вертикально. 

Дт 

«Каса» 

Кт 

«Рахунки в банку» 

Сума 

10000 

або 

Дт «Каса» 10000 

Кт «Рахунки в банку» 10000 

 

Приклад 2.2 З каси видано заробітну плату – 30000 грн, у 

підзвіт на відрядження — 1150 грн, на оплату адміністративних 

витрат — 80 грн. 

Бухгалтерська проводка за цією операцією буде така: 

 

Дт 

Дт 

«Розрахунки з оплати праці» 

«Розрахунки з підзвітними особами» 

30000 

1150 

Дт «Адміністративні витрати» 80 

Кт «Каса» 31230 

 

Кожну складну бухгалтерську проводку можна розкласти на 

декілька простих. Проте застосування у практиці обліку складних 

проводок дозволяє зменшити кількість записів та зробити їх 

більш наочними. 

Для забезпечення єдиних підходів до відображення операцій 

розробляються інструкції і типові кореспонденції рахунків, які 

Рахунок «Каса» 

Дебет Кредит 

Рахунок  

«Рахунки в банках» 

Дебет Кредит 

Сальдо 

10000 

Сальдо 

10000 
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наводяться в спеціальних довідниках та в коментарях до плану 

рахунків. 

 

2.4  Узагальнення поточної облікової інформації 

 

Господарські операції відбуваються і реєструються в певній 

хронологічній послідовності, а дані про стан та рух окремих 

об'єктів обліку систематизуються на рахунках. Хронологічний 

запис —  це запис операцій у календарній послідовності їх 

виникнення. Здійснюється в спеціальних журналах з 

обов'язковим відображенням нумерації господарських операцій, 

їх змісту, сум і кореспондуючих рахунків. Підсумок журналу 

показує загальну суму зареєстрованих за місяць операцій і 

використовується для перевірки повноти і правильності 

відображення операцій на рахунках. Загальні підсумки, 

проведених у журналі сум за дебетом і кредитом, повинні 

збігатися з їхніми оборотами (табл. 2.2). 

Групування інформації з проводок шляхом перенесення на 

відповідні бухгалтерські рахунки для накопичення і узагальнення 

називається систематичним обліком. У практиці облікової 

роботи хронологічний і систематичний облік може вестися 

паралельно в окремих облікових регістрах або комбіновано 

шляхом поєднання хронологічного і систематичного  записів у 

таких облікових регістрах, як Журнал-головна, журнали-ордери 

тощо. 

 

Таблиця 2.2 – Форма Журналу реєстрації операцій 

Номер 

запису, 

дата 

Зміст господарської операції, 

та підстава (документ) 

Сума, 

грн 

Кореспонду-

ючі рахунки 

Дт Кт 
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Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки 

бухгалтерського обліку поділяються на: 

1) синтетичні — призначені для обліку економічно однорідних 

груп засобів, їх джерел та господарських процесів у 

грошовому вимірнику. Облік, який здійснюють на підставі 

таких рахунків, називається синтетичним; 

2) аналітичні — призначені для формування детальної 

інформації про конкретні види засобів, джерел їх 

утворення та господарських процесів у грошовому, 

натуральних та трудових вимірниках. Облік, здійснюваний 

на підставі аналітичних рахунків, називається аналітичним. 

Синтетичні рахунки конкретизуються в аналітичних 

рахунках. 

Кількість аналітичних рахунків до відповідного 

синтетичного визначається залежно від наявності об'єктів обліку 

і завдань із деталізації інформації. Між синтетичними та 

аналітичними рахунками існує взаємозв'язок, зумовлений тим, 

що за ними на підставі одних і тих самих документів 

відображаються одні і ті самі операції, але з різним ступенем 

деталізації: на синтетичному рахунку відображається загальна 

сума, а на відкритих до нього аналітичних рахунках — часткові 

суми. В межах синтетичного рахунка для отримання узагальнених 

показників може проводитися додаткове групування 

однорідних аналітичних рахунків шляхом формування 

субрахунків, які також називають синтетичними рахунками 

другого порядку. 

Відображення господарських операцій за синтетичними та 

аналітичними рахунками являє собою поточний бухгалтерський 

облік. Рахунки відкривають на підставі даних балансу, і протягом 

місяця на них із журналу реєстрації господарських операцій 

переносять проведені кореспонденції рахунків. На підставі цих 

даних наприкінці місяця за кожним рахунком визначають 
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обороти за дебетом і кредитом і виводять кінцеве сальдо. 

Поточне узагальнення змін, що відбуваються в складі 

господарських засобів і їхніх джерел, здійснюється за 

допомогою оборотних відомостей. Оборотна відомість є 

способом узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 

з метою перевірки повноти і правильності облікових записів і 

характеристики руху засобів та джерел їхнього утворення за 

звітний період. 

Оборотні відомості складають і за синтетичними, і за 

аналітичними рахунками. У них відображають обороти по 

дебету і кредиту рахунків, а також залишки (сальдо) на початок 

і кінець звітного періоду (місяця). Оборотна відомість за 

синтетичними рахунками будується у вигляді багатографної 

таблиці за контокорентною формою (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 – Форма Оборотної відомості за синтетичними 

рахунками 

Назва 

рахунка 

Сальдо на 

початок 

Оборот за 

місяць 

Сальдо на 

кінець 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

…….       

……..       

Разом Х1 Х1 Х2 Х2 Х3 Х3 

В Оборотній відомості мають місце три пари рівностей: 

1) сума сальдо на початок за дебетом дорівнює сумі сальдо за 

кредитом усіх рахунків (Хі) — зумовлюється рівністю 

підсумків активу і пасиву балансу; 

2) сума оборотів за дебетом усіх рахунків дорівнює сумі 

оборотів за кредитом (Хг) — зумовлюється подвійним 

записом операцій; 

3) сума сальдо на кінець за дебетом дорівнює сумі сальдо за 

кредитом    усіх     рахунків (Хз) — зумовлюється     двома 
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попередніми рівностями. 

Повноту облікових записів за синтетичними рахунками 

перевіряють шляхом порівняння підсумків дебетових і 

кредитових оборотів в Оборотній відомості з підсумками 

Журналу реєстрації операцій за звітний період. При повному 

відображенні всіх господарських операцій підсумок Журналу 

(хронологічний облік) повинен дорівнювати підсумку оборотів 

за дебетом і кредитом оборотної відомості (систематичний 

облік). 

Шахова оборотна відомість будується за принципом 

шахової дошки. Усі рахунки в ній записують двічі в одній і тій 

самій послідовності: по вертикалі і горизонталі, за дебетом і 

кредитом. Сума в клітинці Шахової оборотної відомості вказує 

на те, який рахунок дебетується, а який кредитується. Обороти 

за кожним рахунком деталізуються відповідно до 

кореспонденції. У Шаховій оборотній відомості можуть бути 

наведені також сальдо на початок і кінець місяця (табл. 2.4.). 

 

Таблиця 2.4 – Форма Шахової оборотної відомості 

Кредит 

 

Дебет 

Сальдо на 

початок 

Рахунки Оборот 

за 

дебетом 

Сальдо 

на 

кінець 

Дт Кт      Дт Кт 

Рахунки           

……..           

Оборот за 

кредитом 

          

Усього 

сальдо 

          

Оборотні відомості за аналітичними рахунками складають 

для узагальнення інформації в розрізі синтетичного рахунка. 

Через те, що одні аналітичні рахунки ведуть лише в грошовому 

вимірнику, а інші — в натуральному (трудовому) та 

грошовому, то за цією ознакою оборотні відомості поділяють 
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на два види : 

 контокорентної форми — ведуть за рахунками розрахунків і 

джерел формування засобів, оскільки аналітичний облік за 

цими рахунками здійснюється тільки в грошовому 

вимірнику; 

 кількісно-сумової форми — ведуть за рахунками 

матеріальних цінностей, оскільки аналітичний облік за цими 

рахунками здійснюється в натуральному і грошовому 

вимірниках (табл. 2.5). 

Показники оборотної відомості за рахунками аналітичного 

обліку надають інформацію про рух і сальдо за матеріальними 

цінностями кожного виду. Кількісні показники не додаються, 

загальні підсумки мають лише графи ‹‹сума››. У цілях контролю 

підсумки Оборотної відомості по групі аналітичних рахунків 

порівнюють з оборотами і залишками відповідного синтетичного 

рахунка. 

 

Таблиця 2.5 –  Форма Оборотної відомості кількісно-сумової 

форми 

№ 

п/

п 

Назва 

аналітич-

ного 

рахунку 

Ціна 

за оди-

ницю 

Сальдо на 

початок 

Оборот за місяць Сальдо 

на 

кінець 

К-сть Сума Надійшло Видано К-

сть 

Су-

ма к-сть сума к-сть сума 

           

 Разом - -  -  -  -  

 

2.5 Зміст, будова та види бухгалтерського балансу 

 

Управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємства потребує своєчасної та достовірної інформації про 

стан та рух господарських засобів за складом і розміщенням, 

джерелами формування та цільовими призначеннями. Такі 
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відомості можна отримати за допомогою бухгалтерського 

балансу. Бухгалтерський баланс – метод узагальнення даних 

про склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і 

використанням) і джерелами утворення на певну дату в 

узагальненому вартісному вимірнику. 

За формою баланс являє собою двосторонню таблицю, ліва 

сторона якої називається активом і призначена для відображення 

господарських засобів за складом і розміщенням, а права сторона, 

що називається пасивом, призначена для відображення джерела 

формування господарських засобів. Така форма побудови 

бухгалтерського балансу називається горизонтальною. Вона широко 

використовується в країнах континентальної Європи, в тому числі й 

в Україні. Англомовні країни використовують вертикальну форму 

побудови балансу, коли спочатку показують склад активу, а потім 

— пасиву. 

У бухгалтерському балансі всі господарські засоби 

підприємства та джерела їх формування об'єднані в економічно 

однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті балансу 

мають загальну назву, окремий код і записуються окремими 

сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяють на активні (ті, 

що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені в 

пасиві балансу). 

Статті активу характеризують господарські засоби: основні 

засоби, запаси, кошти, дебіторську заборгованість тощо. Статті 

пасиву характеризують джерела власних і залучених коштів: 

статутний капітал, прибуток, кредити банку, кредиторську 

заборгованість тощо. 

Загальні підсумки активу і пасиву балансу дорівнюють один 

одному. Це обов'язкова умова правильності його складання. 

Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в 

обох його частинах відображені у вартісній оцінці одні й ті самі 

господарські засоби, які згруповані за різними ознаками: в активі 
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за складом і розміщенням, а в пасиві — за джерелами їх 

формування. Кожна група господарських засобів, розміщених в 

активі, має відповідне джерело їх формування, відображене в 

пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву 

балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його 

складанні. Підсумок активу або пасиву (оскільки вони повинні 

дорівнювати один одному) називається валютою балансу. 

У практиці бухгалтерського обліку мають місце такі види 

балансів: 

 початковий (вступний) — складається на дату створення 

підприємства; 

 річний — складається за календарний рік як основний 

звітний період в діяльності підприємства; 

 періодичний — складається за проміжні звітні періоди 

(місяць, квартал); 

 об'єднувальний — складається при злитті кількох 

підприємств в одне; 

 розподільний — складається у разі поділу одного великого 

підприємства на декілька менших суб'єктів господарювання з 

правами юридичних осіб; 

 зведений — складається об'єднанням підприємств і містить 

звітні дані всіх суб'єктів господарювання — учасників такого 

об'єднання; 

 консолідований — складається шляхом впорядкованого 

додавання показників фінансової звітності дочірніх 

підприємств до аналогічних показників фінансової звітності 

материнського підприємства з урахуванням внутрішньо 

групових сальдо; 

 ліквідаційний — формується у випадку ліквідації 

підприємства з урахуванням умов розподілу активів для 

покриття зобов'язань підприємства та повернення коштів 

засновникам. 
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Змістовна частина балансу визначається його будовою та 

структурою. Розміщення статей в активі та пасиві у світовій і 

вітчизняній практиці істотно відрізняється (табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 – Порівняльна характеристика будови балансу у 

світовій і вітчизняній практиці 

 Актив Пасив 

Вітчизняна 

практика 

 

Актив будують у порядку 

зростання ліквідності: 

—   нерухомість; 

—   запаси; 

—   грошові кошти 

Пасив будують за 

скороченням терміну 

погашення: 

—   акціонерний капітал; 

—   довгострокові 

зобов'язання; 

—  поточні зобов'язання 

Світова 

практика 

Актив будують у порядку 

убування ліквідності: 

—   грошові кошти; 

—   запаси; 

—   нерухомість 

Пасив будують за зростанням 

терміну погашення: 

—   поточні зобов'язання; 

— довгострокові 

зобов'язання; 

—  акціонерний капітал. 

 

2.6 Характеристика розділів активу та пасиву балансу 

 

Форма балансу та порядок його заповнення в Україні 

регулюються ПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» . Згідно зі ст. 11 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» баланс (табл. 2.7), разом із звітом 

про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, 

звітом про власний капітал та примітками до звітів, є складовою 

фінансової звітності підприємства. 

 

Таблиця 2.7 – Структура бухгалтерського балансу 

Актив Пасив 

1 розділ «Необоротні активи» 1 розділ «Власний капітал» 
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Продовження табл. 2.7 
2 розділ «Оборотні активи» 2 розділ «Довгострокові 

зобов’язання і забезпечення» 

3 розділ «Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та 

групи вибуття»  

3 розділ «Поточні зобов’язання і 

забезпечення» 

 4 розділ «Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття» 

 

У першому розділі активу «Необоротні активи» наводяться 

статті: нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, 

основні засоби (за первісною вартістю та сумою зношення), 

довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові 

інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств та інші фінансові інвестиції), незавершене 

будівництво, довгострокова дебіторська заборгованість, 

відстрочені податкові активи та інші необоротні активи. 

Другий розділ активу — «Оборотні активи» містить дані про 

виробничі запаси, поточні біологічні активи, поточну 

дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції, 

грошові кошти та їхні еквіваленти, витрати майбутніх періодів та 

інші оборотні активи. 

У третьому розділі активу «Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття» відображається вартість  

необоротних активів, що утримуються для продажу, та групи 

вибуття. 

Група вибуття — сукупність активів, які плануються до 

продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією,  та  

зобов'язання, які   прямо  пов'язані  з  такими  активами,  що  

будуть  передані  (погашені) в результаті такої операції. 

Необоротний актив та група вибуття визнаються 

утримуваними для продажу у разі, якщо:  
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 економічні вигоди  очікується  отримати від їх продажу,  а 

не від їх використання за призначенням; 

 вони готові до продажу у їх теперішньому стані; 

 їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з 

дати визнання їх такими, що утримуються для продажу; 

 умови їх продажу відповідають звичайним умовам  продажу 

для подібних активів; 

 здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема 

якщо керівництвом підприємства підготовлено  відповідний 

план  або укладено твердий контракт  про  продаж, 

здійснюється  їх  активна пропозиція на ринку за ціною, що 

відповідає справедливій вартості. 

У першому розділі пасиву «Власний капітал» подають 

інформацію про зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у 

дооцінках, додатковий і резервний капітал, нерозподілений 

прибуток (непокриті збитки), неоплачений і вилучений капітал. 

Другий розділ пасиву «Довгострокові зобов’язання і 

забезпечення» містить інформацію про відстрочені податкові 

зобов’язання, довгострокові кредити банків, інші довгострокові 

зобов'язання, довгострокові забезпечення, цільове фінансування. 

У третьому розділі пасиву балансу «Поточні зобов'язання і 

забезпечення» відображають  короткострокові кредити банків, 

поточну кредиторську заборгованість (за довгостроковими 

зобов'язаннями); товарами, роботами, послугами; розрахунками 

з бюджетом (у тому числі з податку на прибуток), розрахунками 

зі страхування, розрахунками з оплати праці), поточні 

забезпечення та доходи майбутніх періодів, інші поточні 

зобов'язання.  

У четвертому розділі пасиву балансу відображаються 

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття. 
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2.7 Типи операцій, які спричиняють зміни в балансі 

У процесі господарської діяльності відбувається 

безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у 

джерелах їх формування, що призводить і до зміни окремих 

статей балансу в активі і пасиві. У деяких випадках ці зміни 

зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших. За 

характером впливу на баланс усі господарські операції 

поділяються на чотири типи: 

 перший — спричиняє структурні зміни в активі балансу: одна 

стаття активу збільшується, інша зменшується на однакову 

суму. Загальний підсумок балансу не змінюється; 

 другий — спричиняє структурні зміни в пасиві балансу: 

одна стаття пасиву збільшується, а інша зменшується на 

однакову суму. Загальний підсумок балансу не змінюється; 

 третій — спричиняє одночасне збільшення статей активу і 

пасиву балансу. Загальний підсумок балансу збільшується; 

 четвертий — спричиняє одночасне зменшення статей активу, 

пасиву балансу. Загальний підсумок балансу зменшується (рис. 

2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Зміни в балансі під впливом чотирьох типів 

операцій 

Актив Пасив 

Збільшення  Зменшення  

І ТИП 

ІІІ ТИП 

Збільшення  Зменшення  

ІІ ТИП 

ІV ТИП 
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Кожна господарська операція викликає зміни не менше як 

двох статей балансу. Це зумовлено особливостями кругообігу 

капіталу і пояснюється двоїстою сутністю господарських опера-

цій. При цьому обов'язково зберігається збалансованість активу і 

пасиву. Підсумок активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, 

коли господарська операція стосується одночасно засобів і 

джерел їх утворення. Рівність підсумків активу і пасиву балансу 

зберігається після будь-якої операції, в чому полягає 

контрольний прийом подвійного відображення операцій. 

Бухгалтерський баланс — це форма фінансової звітності, 

яка містить суттєву інформацію про фінансово-майновий стан 

підприємства, тому для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень проводиться аналітичне дослідження економічної 

сутності взаємозв'язків між складовими балансу. 

Загальний аналіз даних балансу проводиться на основі таких 

аналітичних співвідношень: 

1) А = П. «Активи дорівнюють пасивам» — балансове 

рівняння, що є необхідною умовою розгляду балансу як за 

формою, так і за змістом. 

2) А =  К+3. «Активи  дорівнюють сумі капіталу та 

зобов'язань» — структурне співвідношення балансу, яке 

дає уявлення про склад майна підприємства та осіб 

(власники, кредитори), які брали участь у його формуванні. 

3) К = А-3. «Капітал дорівнює різниці між активами і 

зобов'язаннями» — характеризує вартість чистих активів, 

тобто майна, яке після вирахування зобов'язань є власністю 

підприємства і може бути об'єктом розподілу між 

акціонерами при ліквідації підприємства. 
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Питання для самоконтролю 

1. Що таке бухгалтерський рахунок? 

2. Відобразіть графічно будову бухгалтерського рахунка. 

3. Що покладено в основу поділу рахунків на активні та 

пасивні? 

4. Охарактеризуйте порядок записів за активними 

рахунками. 

5. Охарактеризуйте порядок записів за пасивними 

рахунками. 

6. Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним 

змістом об'єктів обліку. 

7. Класифікація бухгалтерських рахунків за призначенням і 

структурою. 

8. Особливості використання позабалансових рахунків. 

9. Що являє собою План рахунків бухгалтерського обліку? 

10. Взаємозв'язок Плану рахунків та форм фінансової 

звітності. 

11. Прості та складні бухгалтерські проводки. 

12. Опишіть алгоритм складання бухгалтерської проводки. 

13. Хронологічний та систематичний запис господарських 

операцій в обліку. 

14. Відобразіть форму Журналу реєстрації господарських 

операцій. 

15. Для чого використовуються синтетичні та аналітичні 

рахунки? 

16. Взаємозв'язок між синтетичними та аналітичними 

рахунками. 

17. Відобразіть форму оборотної відомості за синтетичними 

рахунками. 

18. Як можна проконтролювати правильність складання 

оборотної відомості? 

19. Відобразіть форму Шахової оборотної відомості. 

20. Відобразіть форму оборотної відомості за матеріальними 

аналітичними рахунками. 

21. Дайте визначення бухгалтерському балансу. 

22. У чому полягає призначення бухгалтерського балансу? 

23. Які форми балансу вам відомі? Відобразіть їх графічно. 
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24. Що таке стаття балансу? 

25. Що характеризують статті активу балансу? 

26. Що характеризують статті пасиву балансу? 

27. Охарактеризуйте структуру бухгалтерського балансу. 

28. Типи господарських операцій, що впливають на баланс. 

29. До якого типу господарських операцій, що впливають на 

баланс, відноситься операція з: 

- виплати нарахованої заробітної плати працівникам? 

- купівлі товарів на умовах наступної оплати? 

- передачі матеріалів у виробництво? 

- перерахування коштів в погашення заборгованості перед 

постачальником? 

- розподілу прибутку на збільшення резервного капіталу? 

- відвантаження товарів покупцям на умовах наступної 

оплати? 

- одержання готівки в касу з поточного рахунку? 

- зарахування на поточний рахунок кредиту банку? 

- нарахування заробітної плати працівникам основного 

виробництва? 

- видачі векселя за придбані матеріали? 

- отримання векселя за відвантажену готову продукцію? 
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ТЕМА 3. ОБЛІК НАЙВАЖЛИВІШИХ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ 

3.1 Облік процесу постачання. 

3.2 Облік процесу виробництва. 

3.3 Облік процесу реалізації. 

3.4 Порядок формування результатів господарювання. 

 

3.1 Облік процесу постачання 

 

Господарська діяльність підприємства пов'язана з 

використанням коштів, матеріальних і нематеріальних засобів, 

які постійно перебувають у кругообігу, що реалізується через 

господарські процеси. Під господарським процесом розуміють 

сукупність однорідних операцій, спрямованих на виконання 

певного господарського завдання, і які характеризують рух 

засобів у системі кругообігу капіталу. При цьому капітал може 

набувати в процесі такого руху грошову, товарну або 

виробничу форми. Процес постачання пов'язаний з 

використанням рахунків обліку грошових коштів, розрахунків, 

засобів та предметів праці. Процес виробництва відображається 

на рахунках витрат виробництва і готової продукції. Процес 

реалізації відображається на рахунках собівартості реалізації, 

грошових коштів та розрахунків. 

Кругообіг капіталу призводить до змін у структурі активів і 

пасивів підприємства. Кожен операційний цикл може 

відрізнятися від попереднього за тривалістю, обсягами та 

структурними змінами в активах і зобов'язаннях, при цьому 

послідовність реалізації господарських процесів на 

підприємствах різних галузей та видів економічної діяльності 

залишається незмінною. 

Процес постачання полягає в забезпеченні підприємства 

необхідними для його діяльності засобами Придбані запаси в 
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обліку оцінюються за фактичною собівартістю, яка складається 

з: 

 купівельної вартості запасів за вирахуванням непрямих 

податків (ПДВ), які відшкодовуються підприємству; 

 сум ввізного мита; 

 сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів,  які 

не відшкодовуються підприємству; 

 транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) (на 

транспортування, страхування, вантажно-розвантажувальні 

роботи тощо); 

 інших витрат, які пов'язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для 

використання в запланованих цілях. 

Облік процесу постачання ведеться з використанням 

рахунків (табл. 3.1): 

1) запасів — 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети», 28 «Товари»; 

2) грошових коштів — 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 

«Інші кошти»; 

3) розрахунків — 371 «Розрахунки за виданими авансами», 62 

«Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за 

податками й платежами», 68 «Розрахунки за іншими 

операціями». 

Документальне оформлення операцій придбання 

проводиться з використанням: договору купівлі-продажу, 

рахунку (рахунку-фактури), накладної, товарно-транспортної 

накладної, податкової накладної, прибуткового ордера, 

довіреності, платіжного доручення тощо. 

ТЗВ обліковуються безпосередньо на рахунках запасів або 

загальною сумою відображаються на окремому субрахунку 289 

«Транспортно-заготівельні витрати».    Використання   цього  
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рахунка регламентовано ПСБО-9 «Запаси».  

ТЗВ, які відносяться до запасів, що вибули, визначається за 

методом середнього відсотка на підставі розрахунку, який 

проводиться в два етапи: 

1. Розрахунок середнього відсотка ТЗВ: 

 

%100% 





МП

МП

ЗЗ

ТЗВТЗВ
ТЗВ                (3.1) 

 

де ТЗВ% — середній відсоток ТЗВ;  

ТЗВП — сума ТЗВ на початок місяця;  

ТЗВм — сума ТЗВ, що надійшли за місяць;  

Зп — вартість запасів на початок місяця;  

Зм — вартість запасів, що надійшли за місяць. 

 

2. Розрахунок суми ТЗВ на запаси, що вибули: 

 

               
%100

%ТЗВЗ
ТЗВ в

в


 ,    (3.2) 

 

де ТЗВв — сума ТЗВ, яка припадає на запаси, що вибули 

протягом місяця, 

Зв — вартість запасів, що вибули протягом місяця.  

 

Приклад 3.1 

Показник Запаси, грн ТЗВ, грн 

Залишок на початок місяця 164 800 10 520 

Надійшло за місяць 689 300 46 290 

Вибуло за місяць 708 410 47 120 

Залишок на кінець місяця 145 690 9 690 
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1.  

2. .47120
%100

%46514496651,6708410
грнТЗВв 


  

 

Розрахунок ТЗВ на використані матеріали 

Показник Будматеріали, 

грн 

ТЗВ, грн 

Залишок на початок місяця 183960 15740 

Надійшло за місяць 170000 6200 

Вибуло за місяць 308670 19133 

Залишок на кінець місяця 45290 2807 

 

1.  
 

2.  грн. 

Таким чином, фактична собівартість витрачених на 

будівництво будівельних матеріалів становить (308 670 +19 133) = 

= 327 803 грн. 

 

Таблиця 3.1 – Бухгалтерські записи з обліку процесу постачання 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 

Кореспонден-

ція рахунків 

  Дебет Кредит 

1. Прийнято до оплати рахунок 

постачальника за будівельні матеріали:  

—    цегла силікатна; 

—    фундаментні блоки; 

—    ПДВ (20%) 

 

 

40000  

60000  

20000 

 

 

205/1

205/2 

641 

 

 

631  

631  

631 
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Продовження табл.3.1 

2. Акцептовано рахунок транспортної 

організації за доставку будівельних 

матеріалів — 4 800 грн (з ПДВ) 

4 000  

800 

289  

641 

685  

685 

3. Оплачено готівкою з каси вантажно-

розвантажувальні роботи 

 

200 

 

289 

 

301 

4. Оплачено з рахунку в банку рахунки 

постачальника і транспортної організації 

120000  

4800 

631 

685 

311  

311 

5. 3 рахунка в банку перераховано аванс:  

— за цемент – 84 000 грн (з ПДВ)  

 

— за доставку транспортній організації – 

2400 грн (з ПДВ ) 

 

84000  

14000  

2400  

400 

 

371 

641 

371 

641 

 

311  

644  

311  

644 

6. Оприбутковано раніше оплачений цемент 70000 205/3 631 

7. Зараховано податковий кредит із ПДВ 14000 644 631 

8. Проведено взаємозалік заборгованостей 84000 631 371 

9. Включено до складу ТЗВ витрати на 

доставку цементу та зараховано 

податковий кредит з ПДВ 

2000  

400 

289  

644 

685  

685 

10. Проведено взаємозалік заборгованостей 2400 685 371 

11. Будівельні матеріали використано на 

будівництво цеху 

308670 151 205 

12. Наприкінці місяця розподілено і 

списано ТЗВ, що припадають на 

використані будівельні матеріали, якщо 

залишки на початок місяця за рахунками:  

205 — 183 960 грн 

289 — 15 740 грн 

 

 

 

 

19133 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

289 
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Рисунок 3.1 – Схема обліку процесу постачання 

 

3.2 Облік процесу виробництва 

 

Процес виробництва являє собою сукупність операцій з 

виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг, що 

здійснюються в результаті взаємодії та витрачання трьох 

факторів виробництва — засобів праці, предметів праці і живої 

праці. Всі витрати, пов'язані з процесом виробництва, в 

сукупності становлять виробничу собівартість виготовленої 

продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Витрати 

виробництва — це виражені в грошовій формі поточні витрати 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів на виробництво 

продукції. Витрати можуть здійснюватися шляхом: 

Рах. «Розрахунки 
з постачальниками 

і підрядчиками» 

Рах. «Розрахунки в 

банках» 

Д-т Д-т Д-т 

Д-т 

К-т К-т К-т 

К-т 

Рах. 

«Матеріали» 

Оплата рахунків 

постачальників і 

підрядчиків 

Купівельна вартість 

запасів 

Транспортно-

заготівельні 

витрати 

Разом фактична 

собівартість запасів 

Інші 

рахунки 
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1) виплати грошових коштів; 

2) зменшення негрошових активів; 

3) виникнення заборгованості за прийнятими до оплати 

рахунками, виданими векселями, за нарахованою заробітною 

платою, платежами до бюджету та позабюджетних фондів. 

Для правильного розрахунку собівартості продукції в обліку 

виробничі витрати диференціюються за способом віднесення на 

конкретні види продукції, процеси або стадії виробництва на 

прямі і непрямі. Прямі витрати безпосередньо пов'язані з 

виробництвом конкретного виду продукції і в момент їхнього 

виникнення можуть бути відразу включені до собівартості цього 

виду продукції. Непрямі витрати пов'язані з виробництвом 

кількох видів продукції, тому прямо до собівартості конкретного 

продукту можуть бути віднесені лише наприкінці місяця на 

основі розподілу за певним критерієм. 

Облік витрат виробництва ведеться на активному 

калькуляційному рахунку 23 «Виробництво», за дебетом якого 

відображаються понесені витрати на виробництво продукції, а за 

кредитом — фактична собівартість виготовленої продукції. 

Сальдо за дебетом рахунку 23 означає залишки незавершеної 

виробництвом продукції, які встановлюються шляхом 

проведення на кожну звітну дату інвентаризації. Аналітичний 

облік ведеться за конкретними видами продукції, виконаних 

робіт, наданих послуг та статтями витрат (табл. 3.2.). 

До виробничої собівартості продукції (робіт і послуг) 

включаються такі витрати: 

 прямі матеріальні витрати (вартість сировини і матеріалів 

та основних матеріалів, що утворюють основу виробленої 

продукції та інші витрати); 

 прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші 

виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, 

виконанні робіт, наданні послуг); 
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 інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, витрати від браку та інші прямі витрати); 

 загальновиробничі витрати (витрати на управління та 

обслуговування виробництва, витрати на утримання, 

експлуатацію та ремонт основних засобів та інші непрямі 

витрати). 

Непрямі витрати протягом місяця обліковуються на збірно-

розподільчому рахунку 91 «Загальновиробничі витрати», а в 

кінці місяця після розподілу за певним критерієм між об'єктами 

калькулювання списуються в дебет рахунка 23 «Виробництво».  

Критеріями (базами) розподілу непрямих витрат можуть 

виступати: 

1) загальна сума прямих витрат; 

2) прямі витрати матеріалів; 

3) прямі витрати на оплату праці; 

4) години роботи обладнання тощо. 

Під час вибору критерію розподілу необхідно 

дотримуватися таких умов: 

 безпосередній зв'язок критерію з витратами, що 

розподіляються; 

 економічну доцільність проведення розподілу за даним 

критерієм. 

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен 

об'єкт витрат із використанням бази розподілу, виходячи з 

фактичної потужності звітного періоду. Постійні 

загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат 

із використанням бази розподілу при нормальній потужності. 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до 

складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді 

їх виникнення. 

Оскільки розрахувати фактичну собівартість виготовленої 

продукції можна лише по завершенні звітного періоду, випущену 
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з виробництва готову продукцію обліковують за плановою 

собівартістю, яка коригується до рівня фактичної після 

інвентаризації залишків незавершеного виробництва наприкінці 

місяця. Фактична собівартість виготовленої продукції 

розраховується як сума незавершеного виробництва на початок 

та виробничих витрат за місяць, зменшена на залишок 

незавершеного виробництва на кінець періоду. 

Відхилення планової собівартості від фактичної означає: 

1) економію (фактична собівартість менша за планову); 

2) перевитрати (фактична собівартість більша за планову). 

Відхилення відображають в обліку за тими самими 

рахунками, що випуск готової продукції з виробництва, але 

економію відображають способом червоного сторно. 

Документальне оформлення витрат виробництва 

здійснюється з використанням вимог-накладних, накладних, 

нарядів на виконання робіт, актів прийому виконаних робіт, 

табелів, прибуткових ордерів, рахунків-фактури, авансових 

звітів, видаткових касових ордерів, довідок бухгалтерії, 

відомостей розподілу витрат тощо. 

 

Приклад 3.2 

Показник Виріб А Виріб В 

1. Незавершене виробництво на початок, 

грн 

15 000 9 800 

2. Незавершене виробництво на кінець, 

грн 

13 600 14 700 

3. Планова собівартість, грн /шт 1300 850 

Сума загальновиробничих витрат (34465,70 грн) 

розподіляється пропорційно загальній сумі прямих витрат 

виробництва. Коефіцієнт розподілу непрямих витрат 

розраховують за формулою 
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рК

НВ
pk ,    (3.3) 

 

де – коефіцієнт розподілу;   

 –  сума непрямих витрат;  

 – загальна сума критерію розподілу. 

 

Таблиця 3.2 – Бухгалтерські записи з обліку процесу 

виробництва 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 

Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

1. Зі складу передано у виробництво 

матеріали на: 

   

—   виготовлення виробів А 18 600 23/А 201 

—   виготовлення виробів В 12 400 23/В 201 

—  загальновиробничі потреби 4 720 91 201 

2. Зі складу передано у виробництво 

комплектуючі: 

   

—   на виготовлення виробів А 13 570 23/А 202 

—   на виготовлення виробів В 14 020 23/В 202 

—   на загальновиробничі потреби 8 190 91 202 

3. Зі складу передано в цех напівфабрикати 

власного виробництва на виготовлення: 

   

—   виробів А 1650 23/А 25 

—   виробів В 2310 23/В 25 

4. Передано в цех дрібний інструмент 

(МШП) 

2 440 91 22 
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Продовження табл. 3.2 
5. У кінці місяця розподілено і списано 

ТЗВ, що припадають на використані у 

виробництві запаси:  

   

—   на виготовлення виробів А 1230 23/А 289 

—   на виготовлення виробів В 1 180 23/В 289 

—   на загальновиробничі потреби 920 91 289 

6. Нараховано заробітну плату:    

—  працівникам, що виготовляли вироби А 8 590 23/А 661 

— працівникам, що виготовляли вироби В 7 980 23/В 661 

—  інженерно-технічному персоналу цеху 4 610 91 661 

7. Нараховано ЄСВ на заробітну плату 

(умовно — 37 %) за категоріями 

працівників:  

   

— працівників, які виготовляли вироби А: 3178,30 23/А 65 

— працівників, які виготовляли вироби В: 2952,60 23/В 65 

— інженерно-технічного 

персоналу: 

1705,70 91 65 

8. Нараховано амортизацію виробничих 

основних засобів 

11 880 91 131 

9. Протягом місяця передано на склад 

готової продукції (за плановими цінами):    

виробів А — 2 шт. виробів В  60 шт. 

67600 

51000 

26/А 

26/В 

23/А 

23/В 

10. По закінченні місяця списано 

розподілені пропорційно сумі прямих 

витрат загальновиробничі витрати 

18407,591

6058,11 

23/А 

23/В 

91  

91 

11. За результатами визначення наприкінці 

місяця фактичної виробничої собівартості 

обчислено та списано відхилення по 

виготовленій продукції за:  

—   виробами А (економія); 

—   виробами В (перевитрати); 

 

 

 

 

(974,11) 

1000,71 

 

 

 

 

26/А 

26/В 

 

 

 

 

23/А 

23/В 

Суму непрямих витрат, що    підлягає    включенню    до 
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фактичної собівартості конкретного виду виробів, розраховують 

множенням отриманого коефіцієнта розподілу на значення 

критерію розподілу, що відноситься до даного виду виробів (табл. 

3.3). 

 

Таблиця 3.3 – Відомість розподілу загальновиробничих витрат 

Види 

продукції 

Сума 

прямих 

витрат, 

грн 

Коефіцієнт 

розподілу 

Розподіл 

непрямих 

витрат, грн 

Разом 

витрати, 

грн 

А 46 818,30 ———— 18 407,59 65 225,89 

В 40 842,60 ———— 16 058,11 56 900,71 

Усього 87 660,90 0,3931707294814 34 465,70 122126,60 

 

Фактична собівартість виготовленої продукції становить: 

 за виробами А (15 000 + 65 225,89  13 600) = 66 625,89 грн; 

 за виробами В (9 800 + 56 900,71  14 700) = 52 00,71 грн. 

Відхилення за виготовленою продукцією становлять: 

 за виробами А (66 625,89  67 600) =  974,11 грн. (економія); 

 за виробами В (52000,71  51000) = 1000,71 грн 

(перевитрати). 
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Рисунок 3.2 – Загальна схема обліку процесу виробництва* 

Рах. «Виробництво» Рах. 

«Виробничі  Дт Дт Дт Кт Кт Кт 

Кт 

Рах. «Готова  
продукція» 

С-до – затрати 

у незавершене 

виробництво 

«Розрахунки по 

оплаті праці» 

запасів 

Оборот – 

фактична 

собівартість 

продукції Інші 

рахунки 

С-до 

1 3 

6 

Дт Кт 

Дт 

1 

1 

«Загальновиро

б-ничі 

витрати» 

«Адміністрати
Дт Кт 

4 2 

2 

2 

Оборот – зібрані 

витрати 

Оборот – 

списані 

витрати 

«Фінансові 

результати» 

Дт Кт 

5 

С-до – затрати у 

незавершене 

виробництво на кінець 

Оборот – затрати за 

місяць 

Оборот – фактична 

собівартість 
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*Умовні позначення: 

1 – матеріальні та інші витрати, які безпосередньо включаються до 

собівартості окремих видів продукції (прямі витрати); 

2 – витрати пов’язані з обслуговуванням виробництва та управлінням 

(непрямі витрати); 

3 – оприбуткування протягом звітного періоду одержаної з 

виробництва готової продукції за плановою собівартістю; 

4 – списання на собівартість загальновиробничих витрат (і розподіл 

між окремими видами продукції); 

5 – списання на фінансові результати адміністративних витрат; 

6 – коригування планової собівартості продукції до фактичної (після 

складання звітної калькуляції. 

 

3.3 Облік процесу реалізації 

 

Процес реалізації є завершальним етапом кругообігу капіталу 

і являє собою сукупність операцій з продажу готової продукції 

споживачам та посередницьким організаціям (підприємствам 

оптової та роздрібної торгівлі). Процес реалізації пов'язаний із 

відвантаженням готової продукції і товарів покупцям та 

отриманням продавцем грошових коштів або визнанням 

дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію. 

В обліку реалізована продукція відображається за двома 

видами оцінки: 

 фактичною собівартістю, що становить собівартість 

(витрати) реалізації; 

 продажною вартістю, яка формує дохід від реалізації. 

Порівняння цих двох видів оцінки реалізованої продукції дає 

можливість визначити фінансовий результат від продажу: 

прибуток або збиток. Перевищення продажної вартості над 

фактичною собівартістю реалізованої продукції свідчить про 

прибутковість операцій із продажу, тоді як перевищення 

фактичної собівартості над продажною вартістю означає, що 

така діяльність приносить підприємству збитки. 
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Облік процесу реалізації здійснюється з використанням 

наступних рахунків: 

1) запасів –  26 "Готова продукція", 28 «Товари»; 

2) розрахунків – 36 «Розрахунки з покупцями і 

замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 64 

«Розрахунки за податками і платежами», 68»Розрахунки за 

іншими операціями»; 

3) доходів, витрат, фінансових результатів –  70 «Доходи від 

реалізації», 79 «Фінансові результати», 90 «Собівартість 

реалізації», 93 «Витрати на збут» (табл. 3.3). 

Фактична собівартість реалізованої продукції, товарів, 

виконаних робіт і наданих послуг формується за дебетом 

рахунка 90 "Собівартість реалізації"'. Наприкінці місяця для 

визначення фінансового результату від реалізації сума фактичної 

собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг 

підлягає списанню за кредитом у порядку закриття дебетових 

оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Витрати операційної діяльності, які не включаються до 

складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції 

(адміністративні, на збут та ін.), обліковуються на рахунках 92 

«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші 

витрати операційної діяльності». Наприкінці місяця суми 

дебетових оборотів цих рахунків списуються з кредиту на дебет 

рахунка 79 «Фінансові результати». 

Визнання доходу від реалізації в бухгалтерському обліку 

припадає на дату передачі покупцю продукції (товарів) та 

необхідних документів.  

Продажна вартість реалізованої продукції, товарів, робіт і 

послуг (виручка від реалізації) відображається за кредитом рахунка 

70 «Доходи від реалізації». В кінці місяця для визначення 

фінансового результату від реалізації сума чистого доходу 

(виручка від продажу за вирахуванням наданих знижок покупцям 
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та непрямих податків) проводиться за дебетом рахунка 70 у 

порядку закриття кредитових оборотів на рахунок 79 «Фінансові 

результати». 

 

Таблиця 3.3  – Бухгалтерські записи з обліку процесу реалізації 

Зміст господарської операції 

 

 

Сума, грн 

 

Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

1. Реалізовано на умовах наступної 

оплати:  

— виробів А — 58 шт. по 1 860 грн/шт 

— виробів В — 69 шт. по 1 320 грн/шт 

 

 

107880 

91080 

 

 

361  

361 

 

 

701/А 

701/В 

2. Нараховано податкові зобов'язання з 

ПДВ 

17980  

15180 

701/А 

701/В 

641  

641 

3. Відпущено зі складу покупцям 

готову продукцію за плановими цінами:  

— виробів А — 58 шт. по 1 300 грн/шт  

— виробів В — 69 шт. по 850 грн/шт 

 

 

75400  

58650 

 

 

901/А 

90 І/В 

 

 

26/А 

26/В 

4. За результатами визначення в кінці 

місяця фактичної виробничої 

собівартості обчислено та списано 

відхилення щодо реалізованої 

продукції:  

— за виробами А (економія сторно);  

— за виробами В (перевитрати) 

 

 

 

 

 

(697,83) 

679,79 

 

 

 

 

 

90 І/А 

90 І/В 

 

 

 

 

 

26/А 

26/В 

5. На поточний рахунок в банку 

надішли кошти на погашення 

заборгованості покупців 

 

198960 

 

311 

 

361 

6. На рахунок в банку зараховано 

передоплату від покупців за продукцію 

 

120000 

 

311 

 

681 

7. Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ 

 

20000 643 641 
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Продовження табл. 3.3 
8. Відвантажено покупцям продукцію; 

визнано дохід від реалізації 

120000 361 701 

9. Відображено податкові зобов'язання з 

ПДВ 

20 000 701 643 

10. Проведено залік заборгованостей 120000 681 361 

11. Списано собівартість реалізованої 

продукції 

82630 901 26 

12. У порядку визначення фінансового 

результату наприкінці місяця закрито 

рахунки:  

— доходів від реалізації; 

— собівартості реалізації 

 

 

 

265800 

216658,96 

 

 

 

701 

791 

 

 

 

791 

901 

 

Враховуючи те, що фактичну собівартість готової продукції 

можна визначити тільки по закінченні місяця, а її випуск та 

реалізація відбуваються протягом місяця, існує необхідність 

визначати відхилення фактичної собівартості від планової не 

тільки за виготовленою, а й за реалізованою продукцією. Для 

цього використовують наступну методику: 

1. Розрахунок рівня (відсотка) відхилень: 

 







мп

мп

ГПГП

ВВ
відхилень % 100 %  (3.4) 

де Вп —  сума відхилень за готовою продукцією на початок 

місяця; 

Вм —  сума відхилень за виготовленою за місяць продукцією; 

ГПП – вартість готової продукції на початок місяця за 

плановими цінами; 

ГПМ —  вартість виготовленої за місяць продукції за 

плановими цінами. 

2. Розрахунок суми відхилень за реалізованою продукцією: 
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   ∑відхилень =
РПМ×%відхилень

100%
,     (3.5) 

 

де РПМ — вартість реалізованої за місяць продукції за 

плановими цінами. 

Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової 

продукції від її вартості за плановими цінами, що відноситься до 

реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунка 26 

«Готова продукція» і дебетом рахунка 90 «Собівартість реалізації». 

Як і за виготовленою продукцією перевитрати відображаються 

простим додатковим записом, а економія — червоним сторно. 

 

Приклад 3.3 

Показник Виріб А Виріб В 

1. Залишки готової продукції на складі 

на початок 

15 шт. по 1311,19 

грн 

24 шт. по 842,63 

грн 

2. Випущено з виробництва за місяць 

готову продукцію 

52 шт. по 1281,27 

грн 

60 шт. по 866,68 

грн  

3. Планова собівартість 1300 грн 850 грн 

Розрахунок відхилень фактичної собівартості готової 

продукції від планової за реалізованою протягом місяця 

продукцією:  

1) визначення відхилень за готовою продукцією на 

початок та за місяць: 

Показник Виріб А Виріб В 

1 Фактична собівартість, грн/шт.:  

— залишку на початок місяця  

— виготовленої за місяць продукції 

 

1311,19 

1281,27 

 

842,63  

866,68 

2 Планова собівартість, грн/шт. 1300 850 

3 Кількість виробів, шт.:  

— залишку на початок місяця;  

— виготовлених за місяць 

 

15 

52 

 

25  

60 

4 Відхилення, грн: 

— за готовою продукцією на початок місяця; 

— за виготовленою за місяць продукцією 

 

+167,85 

-974,11 

 

-176,88 

+1000,71 

5 Сумарне відхилення, грн -806,26 +823,83 



 

Рисунок 3.3 – Загальна схема обліку процесу реалізації 

Дт Дт Дт Кт Кт Кт 

Кт 

Рах. «Готова  

продукція» 

Рах. «Активи і 

зобов’язання» 

Рах. «Витрати 

на збут» 

С-до 3 1 

Дт Кт 

Дт 

Рах. «Розрахунки 

за податками» 

Дт Кт Кт 

4 

7 

Рах. «Нерозподілений 

прибуток» 

Дт 

5 

Сальдо – Сальдо – 

2 

Дт Кт 

Рах 

«Фінансові 

результати» 

Рах. «Собівартість 

реалізації» 

Рах. «Дохід 

від реалізації» 

6 

Рах. «Рахунки в 

банках» 
Дт Кт 

9 

8 

7
4
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*Умовні позначення: 

1 — відображення доходу (виручки) від реалізації продукції; 

2 — списання з балансу виробничої собівартості реалізованої 

продукції; 

3 — списання собівартості реалізованої продукції на фінансові 

результати; 

4 — відображення витрат, пов'язаних із збутом (реалізацією) 

продукції протягом звітного періоду; 

5 — нарахування податку на додану вартість, що підлягає 

перерахуванню до бюджету, за рахунок доходу від реалізації; 

6 — списання чистого доходу від реалізації (за вирахуванням податку 

на додану вартість) на фінансові результати; 

7 — списання витрат на збут на фінансові результати; 

8 — списання прибутку від реалізації; 

9 — списання збитку від реалізації; 

2) розрахунок рівня (відсотка) відхилень: 

 за виробом А:  

 за виробом В:  

3) розрахунок суми відхилень за реалізованою продукцією: 

 

 за виробом А: 

 

 за виробом В:  

 

Таким чином, за реалізованими виробами А підприємство 

має економію, а за виробами В — перевитрати. 

 

3.4  Порядок формування результатів господарювання 



 77 

 

Порівняння отриманих чистих доходів і понесених витрат 

на рахунку 79 «Фінансові результати» до моменту 

відображення за ним адміністративних витрат, витрат на збут та 

інших операційних витрат дозволяє визначити результат від 

реалізації: прибуток або збиток. 

Отримання прибутку є головною метою підприємницької 

діяльності. Від величини отриманого прибутку залежить 

формування та поповнення власного капіталу, виконання 

зобов'язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, розмір 

виплат власникам, рівень зарплати працівників тощо. 

Визначення фінансового результату здійснюється в розрізі 

видів діяльності підприємства (операційної, фінансової, іншої 

звичайної та надзвичайних подій). 

Облік фінансових результатів ведеться з використанням 

рахунків (табл. 3.4): 

1) доходів - рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності»; 

2) витрат - рахунки класу 9 «Витрати діяльності»; 

3) розрахунків — 641 «Розрахунки за податками», 671 

"Розрахунки за нарахованими дивідендами»; 

4) власного капіталу — 40 «Статутний капітал», 43 «Резервний 

капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 

Формування фінансового результату здійснюється на 

рахунку 79 «Фінансові результати», за кредитом якого 

відображають суми визнаних доходів, а за дебетом — суми 

понесених витрат та податку на прибуток. Шляхом порівняння 

оборотів за рахунком 79 визначають результат діяльності 

підприємства у звітному періоді: 

1) прибуток — перевищення кредитового обороту (доходів) 

над дебетовим (витратами); 

2) збиток — перевищення дебетового обороту (витрат) над 

кредитовим (доходами). 
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3)  

Таблиця 3.4 — Бухгалтерські записи з обліку формування і 

використання фінансових результатів 

Зміст господарської операції Сума, грн Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

І Відображення прибутку 

1. У порядку визначення фінансового результату наприкінці місяця 

закрито рахунки: 

 доходів 490000 70-75 79 

 витрат 440000 79 90, 92-97 

2. Нараховано податок на 

прибуток 

12500 98 641 

3. Наприкінці звітного періоду 

закрито рахунок витрат на 

податок на прибуток 

12500 79 98 

4. 3 рахунку в банку перераховано 

до бюджету суму податку на 

прибуток 

12500 641 311 

5. Списано чистий прибуток 

звітного періоду в порядку 

закриття рахунку фінансового 

результату 

37500 79 441 

6.  Проведено розподіл чистого 

прибутку на: 

— виплату дивідендів; 

— збільшення статутного 

капіталу; 

— поповнення резервного 

капіталу; 

— покриття збитків минулих 

періодів 

 

7500 

20000 

2500 

1000 

 

443 

443 

443 

443 

 

671 

40 

43 

442 

7. Наприкінці фінансового року 

списано використаний прибуток 

31000 441 443 

Продовження табл. 3.4 
ІІ Відображення збитків 

8. У порядку визначення фінансового результату наприкінці місяця 
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закрито рахунки: 

 доходів 400000 70 — 75 75 

 витрат 440000 79 90, 92 —

97 

9. У порядку закриття рахунка 

фінансового результату списано 

збиток звітного періоду 

40000 442 79 

10. Збиток звітного року покрито 

за рахунок: 

 нерозподіленого прибутку 

минулих років; 

 додаткового капіталу; 

 резервного капіталу 

 

40000 

 

 

 

441 

42 

43 

 

 

442 

442 

442 

 

У разі отримання прибутку підприємство повинно 

нарахувати і сплатити до бюджету податок на прибуток у розмірі, 

що встановлений Податковим Кодексом України на поточний рік 

(18 % у 2015 році). 

Облік належної до сплати за даними бухгалтерського обліку 

суми податку на прибуток від звичайної діяльності та 

надзвичайних подій ведеться за рахунком 98 «Податок на 

прибуток», за дебетом якого відображається нарахована сума 

податку на прибуток, а за кредитом — її включення до 

фінансових результатів у кореспонденції з рахунком 79 

«Фінансові результати». 

Наприкінці звітного періоду сальдо рахунка 79 «Фінансові 

результати» в порядку його закриття переносять на рахунок 44 

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», за кредитом якого 

відображають отримання та збільшення прибутку від усіх видів 

діяльності, а за дебетом — збитки та використання прибутку. 

Використання прибутку, отриманого підприємством у результаті 

підприємницької діяльності, проводиться відповідно до 

установчих документів і чинного законодавства, зокрема (табл. 

3.4): 
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1) нарахування дивідендів акціонерам; 

2) збільшення статутного капіталу; 

3) поповнення резервного капіталу підприємства; 

4) покриття збитків минулих періодів. 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку 

створення акціонерного товариства. 

2. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку 

створення товариства з обмеженою відповідальністю. 

3. Які рахунки використовуються для відображення в 

обліку процесу створення підприємства? 

4. Визначте основні завдання бухгалтерського обліку процесу 

постачання. 

5. Якими документами оформлюють операції з придбання 

матеріальних цінностей? 

6. Які рахунки використовують для відображення в обліку 

процесу постачання? 

7. Що включається до фактичної собівартості придбаних запасів? 

8. Що таке транспортно-заготівельні витрати? 

9. Охарактеризуйте особливості методики розрахунку та 

обліку ТЗВ. 

10. Визначте основні завдання бухгалтерського обліку 

процесу виробництва. 

11. Якими документами оформлюють операції з виготовлення 

продукції, виконання робіт, надання послуг? 

12. Які рахунки використовують для відображення в обліку 

процесу виробництва? 

13. Дайте визначення прямим і непрямим витратам. 

14. Які витрати включаються до складу виробничої 

собівартості продукції (робіт і послуг)? 
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15. Як обліковуються непрямі витрати? 

16. Які критерії використовують для розподілу непрямих 

витрат? 

17. Навіщо використовують показник планової собівартості 

виготовленої продукції? 

18. Як і коли визначають фактичну собівартість 

виготовленої продукції? 

19. Що означають та як відображаються в обліку відхилення 

планової собівартості від фактичної? 

20. Які види оцінки використовують для відображення в 

обліку реалізованої продукції? Поясніть чому. 

21. Визначте основні завдання бухгалтерського обліку 

процесу реалізації. 

22. Якими документами оформлюють операції з реалізації 

продукції (робіт, послуг)? 

23. Які рахунки використовують для відображення в обліку 

процесу реалізації? 

24. Охарактеризуйте особливості визнання доходу від реалізації 

в бухгалтерському та податковому обліку. 

25. Як визначають відхилення за реалізованою продукцією? 

26. Як визначають результат діяльності підприємства за 

звітний період? 

27. Як підприємство може використати прибуток, отриманий 

у результаті підприємницької діяльності? 
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ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ. 

ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

 

4.1 Порядок документального оформлення господарських 

операцій. 

4.2 Класифікація документів. 

4.3 Організація документообігу на підприємстві. 

4.4 Завдання, види інвентаризації та випадки її проведення. 

4.5 Техніка проведення інвентаризації. 

4.6 Відображення результатів інвентаризації в обліку. 

4.7 Грошовий вимірник у бухгалтерському обліку. 

4.8 Види оцінювання об'єктів обліку. 

4.9 Калькулювання як система обчислення собівартості 

продукції. 

 

4.1 Порядок документального оформлення 

господарських операцій 

 

Бухгалтерський облік розпочинається з виявлення, 

вимірювання та реєстрації фактів, дій та подій господарської 

діяльності, тобто суцільного і безперервного спостереження за 

всіма господарськими операціями з використанням 

документування. Документування — це спосіб спостереження і 

відображення господарських операцій у первинних 

бухгалтерських документах. Бухгалтерський документ —  

письмове свідоцтво встановленої форми та змісту, яке містить 

відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення. 

Первинні документи, які фіксують факти здійснення 

господарських операцій, є їх юридичними свідоцтвами та 

підставою для відображення цих операцій в обліку. 

Порядок створення  первинних      документів, записів   у 
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регістрах бухгалтерського обліку та зберігання документів, 

регістрів і звітів установлений Положенням про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим 

Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. 

Повнота і достовірність показників обліку значною мірою 

залежать від якості оформлених документів. Щоб мати 

юридичну силу документ повинен містити обов'язкові 

реквізити, до яких відносяться: 

 назва документа (форми); 

 дата і місце складання; 

 назва підприємства, від імені якого складено документ; 

 зміст та обсяг господарської операції; 

 одиниця виміру господарської операції; 

 посади осіб, відповідальних за здійснення господарської 

операції і правильність її оформлення; 

 особистий підпис або інший знак, що дає змогу 

ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 

господарської інформації. 

Залежно від характеру операцій до первинних документів 

можуть бути внесені додаткові реквізити: 

 ідентифікаційний код підприємства або фізичної особи; 

 номер документа;  

 підстава для здійснення операції; 

 дані про документ, що засвідчує особу; 

 інші додаткові реквізити. 

Відсутність у первинному документі будь-якого обов'язкового 

реквізиту робить неможливим відображення на його підставі 

проведеної господарської операції в бухгалтерському обліку. 

Вимоги до оформлення первинних бухгалтерських 

документів такі: 

 первинні документи повинні бути складені в момент                                                                                                                                                                                  

здійснення операції, або, якщо це неможливо, відразу після 
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її закінчення; 

 документи складають на бланках типових або 

спеціалізованих форм, затверджених відповідними 

державними органами (Державним комітетом статистики, 

Національним банком України, міністерствами і відомствами 

тощо); 

 

 у разі складання та зберігання первинних документів на 

машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за 

свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на 

вимогу інших учасників господарських операцій, а також 

правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх 

повноважень, передбачених законами; 

 записи в первинних документах роблять чорнилом, 

кульковою ручкою темного кольору, друкарськими 

засобами або принтером, що забезпечують зберігання цих 

записів протягом встановлених строків; вільні рядки в 

первинних документах прокреслюються; 

  у грошових документах суми проставляють цифрами і 

прописом. Перше слово суми записують з краю відповідного 

рядка з великої літери; 

 кожен первинний документ повинен містити дані про 

посаду, прізвище і підписи осіб, відповідальних за його 

оформлення; 

 керівник підприємства затверджує перелік осіб, які мають 

право підписувати первинні документи на здійснення 

господарських операцій, з відпуску товарно-матеріальних 

цінностей, майна, видачі грошових коштів і документів 

суворого обліку. Коло таких осіб має бути обмеженим; 

 

 забороняється приймати до виконання документи на 

господарські операції, які суперечать законодавчим і 
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нормативним актам, встановленому порядку обліку 

коштів і матеріальних цінностей, завдають шкоди 

власникам; 

 помилки, допущені при складанні банківських та касових 

документів, не виправляють. Такі документи анулюють і 

оформлюють нові. В інших первинних документах помилки 

виправляють коректурним способом, тобто неправильний 

текст або суму закреслюють тонкою рискою так, щоб 

можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть 

правильний текст або суму. Виправлення помилок повинно 

супроводжуватися написом «виправлено» і засвідчено 

підписом осіб, які оформили цей документ із зазначенням 

дати виправлення; 

 підприємство повинно забезпечити належні умови 

зберігання документів протягом установленого терміну та 

запобігати несанкціонованому та непомітному виправленню 

записів у первинних документах; 

 у випадках, встановлених законодавством, бланки 

первинних документів можуть бути віднесені до бланків 

суворої звітності. Їх друкують за зразками типових або 

спеціалізованих форм з обов'язковим зазначенням номера; 

 відповідальність за несвоєчасне складання первинних 

документів та недостовірність відображених у них даних 

несуть особи, які склали та підписали ці документи; 

 первинні документи можуть бути вилучені у підприємства 

тільки за постановою уповноважених державних органів 

відповідно до чинного законодавства України. З дозволу і 

в присутності представників органів, які здійснюють 

вилучення, посадові особи підприємства можуть зняти копії 

та скласти реєстр документів, що вилучаються із 

зазначенням підстав і дати вилучення. 
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Для забезпечення дотримання зазначених вимог первинні 

документи уніфікують та стандартизують. Під уніфікацією 

документів розуміють розроблення єдиних зразків документів 

для оформлення однотипних господарських операцій на 

підприємствах, в організаціях і установах незалежно від виду 

діяльності та форм власності. Під стандартизацією документів 

розуміють установлення для бланків однотипних документів 

однакового найбільш раціонального розміру і форми із 

завчасним визначенням місця розміщення відповідних 

реквізитів. 

 

4.2 Класифікація документів 

 

Для раціональної організації документального оформлення 

господарських операцій загальну сукупність використовуваних в 

обліку документів класифікують за такими ознаками:  

1. 3а місцем складання 

1.1 Внутрішні — оформлюються на підприємстві і тут же 

застосовуються (авансові звіти, табелі обліку використання 

робочого часу, інвентарні картки основних засобів, прибуткові 

ордери). 

1.2 Зовнішні — оформлені іншими підприємствами і 

отримані від них у процесі господарських контактів (рахунки-

фактури, платіжні вимоги-доручення, виписки банків, постанови, 

листи, угоди). При надходженні на підприємство обов'язково 

реєструються. 

2. За призначенням 

2.1 Розпорядчі — містять розпорядження (дозвіл, наказ, 

завдання) на здійснення операції (накази про приймання та 

звільнення з роботи, грошові чеки, платіжні доручення, 

довіреність на отримання матеріальних цінностей). 

2.2  Виконавчі — підтверджують факт здійснення операції 
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(авансові звіти, виписки банків, прибуткові касові ордери, акти, 

квитанції). 

2.3 Документи бухгалтерського оформлення — документи, 

якими оформлюють бухгалтерські записи (меморіальні ордери, 

бухгалтерські довідки, різні розрахунки - амортизації, розподілу 

витрат, звітні калькуляції. 

2.4 Комбіновані — об'єднують функції перелічених вище 

документів (розпорядчих, виконавчих, бухгалтерського 

оформлення). Наприклад, видатковий касовий ордер. 

3. За ступенем узагальнення інформації: 

3.1  Первинні — безпосередньо відображають факт 

здійснення операції (прибуткові та видаткові касові ордери, 

накладні, акти прийому робіт). 

3.2 Зведені — складають на підставі однорідних первинних 

документів шляхом групування, узагальнення і балансового 

узгодження їх показників (звіти касира, авансові звіти, товарні 

звіти, платіжні відомості). 

4. За способом використання: 

4.1 Разові — використовуються для відображення 

операції один раз (ордери, вимоги, акти, платіжні доручення, 

накладні). 

4.2 Накопичувальні — містять відомості про однорідні 

господарські операції за визначений строк, використовуються в 

обліку після того, як зроблено останній запис і виведено 

загальний підсумок (табель обліку робочого часу, лімітно-

забірна картка, денний забірний лист). 

5.  За змістом проведених операцій: 

5.1 Грошові — оформляють операції, пов'язані з 

грошовими коштами (касові ордери, грошові чеки). 

5.2 Розрахункові — оформлюють розрахунки між 

фізичними і юридичними особами (рахунок-фактура, платіжне 

доручення). 
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5.3 Матеріальні — оформлюють операції, пов'язані з 

рухом матеріальних цінностей (накладна, лімітно-забірна 

картка). 

6. За технікою формування: 

6.1 Паперові — складаються на паперових носіях; 

6.2 Машинні — формуються з використанням 

обчислювальної техніки. 

 

4.3 Організація документообігу на підприємстві 

 

Документи з моменту їхнього складання або одержання від 

інших підприємств до передачі в архів на зберігання проходять 

певний шлях, від якості організації проходження якого залежить 

своєчасність опрацювання документів та достовірність 

сформованих в обліку показників фінансової звітності. 

Порядок руху документів від моменту їх складання або 

одержання від інших підприємств до передачі в архів на 

зберігання називається документообігом. Чим коротші будуть 

шляхи руху документів, тим швидше користувачі зможуть 

отримати інформацію для прийняття рішень. 

Напрями і обсяги документопотоків визначаються кожним 

підприємством самостійно, враховуючи специфіку 

господарювання та структуру управлінського апарату. 

Організацією документообігу на підприємстві займається 

головний бухгалтер, який розробляє правила і технологію 

обробки облікової інформації, що включає такі основні етапи 

проходження документів: 

  складання або реєстрація первинних документів, 

що надійшли від інших підприємств; 

 облікове оброблення документів; 

 передача документів на зберігання до архіву. 
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Перераховані етапи документопотоку відображаються у 

спеціальному документі, який називається план (графік) 

документообігу. Вимоги щодо порядку складання, подання до 

бухгалтерії та опрацювання документів є обов'язковими для 

всіх підрозділів і служб підприємства.  

За формою побудови графіки документообігу бувають: 

 лінійними — визначають шлях руху документа або за 

етапами обробки, або за відповідальними за оброблення 

посадовими особами; 

 табличними — визначають шлях руху документа одночасно 

за етапами оброблення та відповідальними за оброблення 

посадовими особами; 

 сітьовими — дозволяють об'єднати етапи та терміни 

оброблення з переміщенням між відповідальними за обробку 

посадовими особами. 

При надходженні документів до бухгалтерії проводиться їх 

перевірка: 

 формальна — перевірка правильності заповнення всіх 

реквізитів, відповідності стандарту і формі документа, 

своєчасності складання та передачі до бухгалтерії; 

 змістовна — перевірка відповідності господарської 

операції чинному законодавству, статуту підприємства та 

інтересам власників; 

 арифметична — перевірка правильності застосування цін 

і тарифів та розрахунку сум. 

Процес оброблення в бухгалтерії прийнятих від виконавців 

документів включає три етапи: 

1) розцінка (таксування) — полягає у зазначенні у відповідних 

графах документа ціни і суми для переведення натуральних і 

трудових вимірників у грошовий; 

2) групування — полягає в об'єднанні однорідних за змістом 

первинних документів у сукупності з метою підготовки 
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зведених даних і спрощення ведення первинного обліку; 

3) бухгалтерське проведення — передбачає зазначення у 

первинних або зведених документах кореспонденції . 

Оформлені бухгалтерськими кореспонденціями документи 

обліку використовуються для подальшого відображення 

господарських операцій, що в них містяться, в регістрах 

синтетичного та аналітичного обліку. На цьому облікова робота з 

первинними бухгалтерськими документами завершується, і вони 

підлягають передачі до архіву. 

Архіви поділяються на поточні і постійні. Поточний архів 

організовується безпосередньо в бухгалтерії для зберігання 

документів звітного року і розмішується в спеціальних закритих 

шафах. Постійний архів розташовується в спеціально обладнаному 

приміщенні і призначений для зберігання не тільки бухгалтерських 

документів і звітів, а й справ інших підрозділів і служб 

підприємства. Усі прийнятті на зберігання справи реєструються в 

архівній книзі. 

Документи з поточного архіву передаються в постійний 

після закінчення звітного року систематизованими у 

хронологічному порядку. Первинна документація зберігається в 

архіві окремо від облікових регістрів. 

Терміни зберігання документів обліку і звітності становлять 

переважно від трьох до п'яти років. Наприклад, первинні 

документи, що фіксують факт виконання господарських 

операцій і є підставою для бухгалтерських і податкових записів, 

зберігаються три роки; розрахунково-платіжні відомості, акти 

документальних ревізій, податкових та інших перевірок — п'ять 

років; статути та положення, бухгалтерські звіти і баланси 

зберігаються постійно. Після закінчення встановлених термінів 

зберігання документи, що мають особливо важливе значення, 

передаються на безстрокове зберігання до державного архіву, а 
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інші документи підлягають знищенню спеціальною комісією за 

актом з відповідною відміткою в архівній книзі. 

 

4.4 Завдання, види інвентаризації та випадки її проведення 

 

Первинні документи не завжди можуть охопити всі 

господарські явища в момент їх здійснення (природні витрати 

запасів через їх фізико-хімічні властивості, наслідки стихійного 

лиха, помилки, розкрадання, зловживання). Через це 

виникає об'єктивна необхідність використовувати такі 

методичні прийоми і способи, які забезпечили б можливість 

відобразити в обліку вищезазначені явища і процеси. Це 

досягається за допомогою інвентаризації. 

Інвентаризація — метод підтвердження достовірності 

даних бухгалтерського обліку; проводиться шляхом описування, 

підрахунку, виміру, зважування і оцінювання всіх залишків 

засобів і коштів за фактичною наявністю і зіставлення їх з даними 

бухгалтерського обліку. Метою проведення інвентаризації є 

приведення у відповідність облікових даних до фактичної 

наявності цінностей. Завдання інвентаризації: 

 виявити фактичну наявність господарських засобів; 

 визначити надлишок або нестачу цінностей та відобразити їх 

в обліку; 

 виявити запаси, які втратили первісну якість, застаріли і не 

використовуються; 

 перевірити дотримання умов і порядку зберігання 

господарських засобів; 

 перевірити достовірність і реальність вартості зарахованих 

на баланс активів і пасивів підприємства. 

Інвентаризації підлягають основні засоби, нематеріальні 

активи, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти і документи  
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та розрахунки. 

Класифікація інвентаризації 

1. За обсягом охоплення перевіркою об'єктів. 

1.1. Повна — передбачає суцільну перевірку всіх засобів 

та джерел підприємства. Досить трудомістка. 

1.2. Часткова — охоплює визначену частину засобів і 

джерел (наявність грошей у касі, готової продукції на складі, 

незавершеного виробництва тощо). 

2. За характером організації. 

2.1. Планова — проводиться за попередньо складеним 

планом у заздалегідь визначені строки. 

2.2. Позапланова (раптова) — проводиться за 

розпорядженням керівника підприємства, за вимогою слідчих 

або контролюючих органів, ревізії і при зміні матеріально-

відповідальних осіб. 

3. За способом проведення. 

3.1. Суцільна — проводиться перевірка фактичної наявності 

усіх без винятку цінностей. 

3.2. Вибіркова — перевіряється фактична наявність окремих 

видів цінностей. 

4. За періодом проведення. 

4.1. Місячна.  

4.2. Квартальна. 

4.3. Піврічна. 

4.4. Річна. 

Порядок і строки проведення інвентаризації на 

підприємствах, в організаціях і установах регламентуються ст. 

10 «Інвентаризація активів і зобов'язань» Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

Порядком надання фінансової звітності та Інструкцією з 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів 
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та розрахунків. 

Об'єкти та строки проведення інвентаризації визначаються 

керівництвом підприємства, крім випадків, коли їх проведення є 

обов'язковим, а саме: 

 перед складанням річної фінансової звітності; 

 при передачі майна державного підприємства в оренду, 

приватизації та корпоратизації; 

 у разі зміни матеріально-відповідальних осіб; 

 у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування 

цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів; 

 у випадках пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії; 

 при ліквідації підприємства тощо. 

 

4.5 Техніка проведення інвентаризації 

 

Для проведення інвентаризацій на підприємстві наказом 

керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії у 

складі керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, 

матеріально-відповідальних осіб. Очолює комісію керівник 

підприємства або його заступник. 

Інвентаризація проводиться, як правило, на перше число місяця, 

що полегшує наступне порівняння її результатів із показниками 

обліку. До початку інвентаризації матеріально відповідальні особи 

повинні відобразити всі первинні документи з оприбуткування і 

вибуття цінностей у книгах і регістрах, та написати розписку про 

те, що всі документи здано до бухгалтерії. Матеріально 

відповідальна особа обов'язково повинна бути присутня при 

проведенні інвентаризації, і до приміщень, у яких проводиться 

інвентаризація, вона має заходити разом з головою інвентаризаційної 

комісії. 

Протягом проведення інвентаризації діяльність підрозділу  
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(комори, складу, сховища, каси) припиняється. Дані про 

фактичну наявність об'єктів інвентаризації заносять до 

інвентаризаційного опису, який підписують усі члени комісії та 

матеріально відповідальна особа. На кожній сторінці та в кінці 

інвентаризаційного опису підраховують проміжні та загальний 

результати фактичної наявності цінностей, що засвідчується 

підписами усіх членів інвентаризаційної комісії. Дані 

інвентаризаційних описів порівнюють із даними бухгалтерського 

обліку і складають порівняльні відомості, в яких визначають 

результат інвентаризації. Результатом інвентаризації може бути: 

а) тотожність фактичних і облікових залишків; 

б) нестача — фактичний залишок менше облікового; 

в) надлишок — фактичний залишок більший від облікового. 

Матеріально-відповідальні особи повинні дати 

інвентаризаційній комісії письмові пояснення щодо причин нестач 

та надлишків. 

Свої висновки і пропозиції щодо врегулювання 

інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом і подає на 

затвердження керівникові підприємства, який у п'ятиденний термін 

розглядає і затверджує протокол. Затверджені результати 

інвентаризації відображають у бухгалтерському обліку в тому 

місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня 

звітного року. 

 

4.6 Відображення результатів інвентаризації в обліку 

 

Результати інвентаризації відображають в обліку в такому 

порядку: 

 надлишки цінностей оприбутковуються із зарахуванням до 

складу інших доходів; 

 нестачу       цінностей у     межах затверджених норм  
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природного убутку списують за рішенням керівника 

підприємства на собівартість виробництва, реалізованої 

продукції або товарів; 

 понаднормові нестачі цінностей, а також втрати від псування 

відносять на винних осіб у розмірі їх балансової вартості з 

урахуванням індексу інфляції, ПДВ, акцизного збору та 

коефіцієнта збільшення фактичного збитку;  

 понаднормові витрати і нестачі цінностей, за якими винних не 

встановлено, відносять на витрати періоду (табл. 4.1).  

При віднесенні суми нестачі на винну особу необхідно 

керуватися Порядком визначення розміру збитків від 

розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних 

цінностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.01.1996 р. № 116 (зі змінами та доповненнями).  

 

Таблиця 4.1 – Бухгалтерські записи з врегулювання 

інвентаризаційних різниць 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 

Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

І. Відображення надлишків цінностей 

1. Оприбутковано виявлені під час 

інвентаризації надлишки запасів 

2 000 20,21,22, 

26, 27, 28 

719 

2. Оприбутковано виявлені під час 

інвентаризації надлишки 

необоротних активів 

5 000 10, 11, 12, 

18 

746 

II. Відображення нестачі, якщо винних не встановлено 

3. Виявлено нестачу запасів 300 947 20,21,22, 

26, 27, 28 

4. Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

60 947 641 
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Продовження табл. 4.1 
5. Виявлено нестачу необоротних 

активів:  

 на суму зносу;  

 на залишкову 

вартість 

 

 

6000 

1000 

 

 

13  

976 

 

 

10, 11, 12 

10, 11, 12 

6. Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

200 976 641 

7. На позабалансі відображено суму 

нестачі 

1300 072  

III. Відображення нестачі, якщо встановлено винних осіб 

8. Виявлено нестачу запасів 300 947 20,21,22, 

26, 27, 28 

9. Відображено суму відшкодування 

нестачі запасів винною особою 

750 375 716 

10. Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

125 716 641 

11. Відображено суму, що підлягає 

перерахуванню до бюджету 

325 716 642 

12. Отримано суму відшкодування 

нестачі 

750 30,31,661 375 

13. Виявлено нестачу 

необоротних активів:  

 на суму зносу  

 на залишкову 

вартість 

 

 

6000 

1000 

 

 

13 

976 

 

 

10, 11, 12 

10,11,12 

14. Відображено суму 

відшкодування нестачі необоротних 

активів винною особою (умовно) 

2 400 375 746 

15. Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

400 746 641 

16. Відображено суму, що підлягає 

перерахуванню до бюджету 

1000 746 642 

17. Отримано суму відшкодування 

нестачі 

2400 30,31,661 375 

 

IV. Відображення нестачі в межах норм природного збуту  
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Продовження табл. 4.1 
18. Виявлено нестачу запасів у 

межах норм природних втрат 

120 23,901,90

2 91 

20,21,22, 

26,27,28 

V. Відображення втрат активів через надзвичайні події 

19. Списано запаси, втрачені в 

результаті надзвичайних подій 

300 99 20,21,22, 

26, 27, 28 

20. Списано необоротні активи, 

втрачені в результаті надзвичайних 

подій: 

 на суму зносу; 

 на залишкову вартість 

 

 

 

6000 

1000 

 

 

 

13 

99 

 

 

 

10,11,12 

10, 11, 12 

21. Оприбутковано відходи, 

отримані від списання зіпсованих  

результаті надзвичайних подій 

активів 

150 20,22 752 

 

 

4.7 Грошовий вимірник у бухгалтерському обліку 

 

Особливістю бухгалтерського обліку є відображення 

господарських засобів, джерел їх утворення та господарських 

процесів у грошовому виразі. Для цього використовуються такі 

елементи методу бухгалтерського обліку, як оцінювання та 

калькулювання. 

Вартісне вимірювання об'єктів обліку вважається необхідною 

передумовою їх наступного визнання. Оцінювання включає три 

елементи: 1) об'єкт або подія; 2) належна до кількісного оцінювання 

властивість (якість, ознака, характеристика); 3) шкала виміру або су-

купність одиниць виразу властивості. Будь-який об'єкт або подія 

мають декілька властивостей, які можна виміряти. 

Єдиний грошовий вимірник є важливим принципом 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності, згідно з яким 

вимірювання та узагальнення господарських операцій 

підприємства у фінансовій звітності здійснюється в єдиній 
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грошовій одиниці, а саме — у грошовій одиниці України - 

гривні. 

Оцінювання —  спосіб грошового вимірювання об'єктів 

бухгалтерського обліку, сутність якого полягає в перерахунку 

натуральних та трудових характеристик об'єктів обліку у 

вартісні. Оцінювання будується за принципами: 

1) реальності — забезпечує відповідність грошового 

виразу об'єктів обліку їх фактичній величині; 

2) адекватності — забезпечує точне обчислення фактичної 

собівартості всіх об'єктів обліку шляхом проведення 

інвентаризації та переоцінювання; 

3) однаковості — забезпечує єдність підходів і 

незмінність оцінювання протягом тривалого часу всіма 

суб'єктами господарювання шляхом встановлення обов'язкових 

до застосування положень (стандартів), інструкцій та правил  

обліку і калькулювання. 

Оскільки фактичну оцінку господарських засобів та їх 

джерел не завжди можливо, а інколи і економічно не доцільно 

отримати, то замість визначення фактичної вартості 

застосовують певні облікові припущення щодо вартісного 

вимірювання того чи іншого об'єкта обліку — бази (способи) 

оцінювання. 

 

4.8  Види оцінювання об'єктів обліку 

 

Стандарти бухгалтерського обліку передбачають 

можливість застосування різних основ оцінювання одночасно з 

різним ступенем та в різних комбінаціях, а саме: 

1) історична собівартість — передбачає, що активи 

відображаються за сумою сплачених грошових коштів або їх 

еквівалентів, а зобов'язання - за сумою надходжень, отриманих 

в обмін на ці зобов'язання; 
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2) поточна собівартість — передбачає, що активи 

відображаються за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, 

яка була б сплачена в разі придбання такого самого або 

подібного активу на поточний момент, а зобов'язання – за не 

дисконтованою сумою грошових коштів або їхніх еквівалентів, 

яка була б необхідна для погашення зобов'язання на даний 

момент; 

3) вартість реалізації — передбачає, що активи 

відображаються в обліку за сумою грошових коштів або їхніх 

еквівалентів, яку можна було б отримати на поточний момент 

шляхом продажу активу в процесі звичайної реалізації, а 

зобов'язання — за вартістю їх погашення, тобто за не 

дисконтованою сумою грошових коштів, яка, як очікується, 

буде сплачена для погашення зобов'язань під час звичайної 

діяльності підприємства; 

4) теперішня вартість — передбачає, що активи 

відображаються за теперішньою дисконтованою вартістю 

майбутніх чистих надходжень грошових коштів, які, як 

очікується, має генерувати об'єкт обліку під час звичайної 

діяльності підприємства, а зобов'язання відображаються за 

теперішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих 

відтоків (виплат) грошових коштів, які, як очікується, будуть 

необхідні для погашення зобов'язань під час звичайної 

діяльності підприємства. 

Згідно з принципом історичної (фактичної) собівартості, за 

основу оцінювання найчастіше приймають історичну собівартість - 

оцінювання на основі витрат на виробництво або придбання 

активів,  яка комбінується з іншими основами оцінювання. 

Оцінювання різних об'єктів обліку (активів, зобов'язань, 

капіталу, господарських процесів) визначається відповідними 

стандартами обліку. Для кожного об'єкта моделюється кілька 

ситуацій, у яких здійснюється їх оцінювання на різній основі. 
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Наприклад, оцінювання при придбанні (отриманні), вибутті 

(списанні), на дату балансу. Під час придбання активи оцінюються за 

первісною вартістю, яка, переважно, дорівнює історичній (фактичній) 

собівартості активу. У випадках безкоштовного одержання, обміну 

або внесення активів до статутного фонду застосовується 

оцінювання за справедливою вартістю — сумою, за якою може бути 

здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті 

операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю, тобто історичною 

собівартістю в сумі грошових коштів або справедливої вартості 

активів, сплачених (переданих) на дату придбання (створення) 

таких основних засобів. У результаті експлуатації основні засоби 

зношуються, поступово переношуючи свою вартість на 

продукцію, що виготовляється, тому до підсумку балансу вони 

включаються за залишковою (балансовою) вартістю, яка 

розраховується як різниця між первісною вартістю та сумою 

нарахованого зносу. 

Запаси товарно-матеріальних цінностей оприбутковуються на 

баланс за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання 

(без ПДВ) та транспортно-заготівельних витрат. Запаси, отримані 

в результаті бартерних операцій, первісно оцінюються за 

справедливою вартістю. Запаси при вибутті оцінюються за 

методами ідентифікованої собівартості одиниці запасів, середньої 

собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів 

(ФІФО), нормативних затрат, ціни продажу. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації і 

оцінюється за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій 

вартості (контрактній вартості). Поточне оцінювання 

дебіторської заборгованості здійснюється за чистою 

реалізаційною вартістю, яка визначається як різниця між 



 101 

первісною вартістю та резервом сумнівних боргів. Резерв 

визначається на основі платоспроможності окремих дебіторів 

або на основі класифікації дебіторської заборгованості за 

строками погашення. 

Залежно від характеру зобов'язання, його строковості, 

способу погашення оцінювання зобов'язань може проводитися 

на основі історичної або поточної собівартості, вартості 

погашення або теперішньої вартості. 

 

4.9 Калькулювання як система обчислення собівартості  

 

Калькулювання — це метод обчислення собівартості 

виготовлення продукції виконання робіт або надання послуг 

шляхом вимірювання та розподілу витрат, які належать до того 

чи іншого об'єкта калькулювання (виробу, процесу, замовлення 

тощо). Облік кругообігу капіталу ґрунтується на трьох 

калькуляціях: собівартості придбання (постачання, закупки), 

виробничої собівартості та повної собівартості реалізованої 

продукції. 

Виділяють такі економічні елементи витрат: матеріальні; на 

оплату праці; відрахування на соціальні заходи; на амортизацію; 

інші операційні витрати. Групування витрат за економічними 

елементами характеризує їх відношення до створення продукту, 

але не відображає цілі і призначення виробничих витрат. Тому 

виробничі витрати перегруповують за статтями калькуляції 

(витрат), що дає уявлення про їхнє призначення і роль у процесі 

виробництва. Підприємство самостійно обирає перелік 

калькуляційних статей з урахуванням специфіки продукції, що 

виготовляється, та технологічних особливостей організації 

виробництва. 

Класифікація витрат: 

1. За економічним змістом. 
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1.1 Витрати засобів праці. 

1.2 Витрати предметів праці. 

1.3 Витрати живої праці. 

2. За стадіями кругообігу капіталу. 

2.1. Витрати на постачання (заготівлю). 

2.2. Витрати на виробництво. 

2.3. Витрати на збут. 

3. За економічними елементами. 

3.1 Матеріальні витрати (витрати операційної діяльності: 

сировини і матеріалів, купівельних напівфабрикатів та 

комплектуючих виробів, палива й енергії, тари і тарних 

матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин тощо). 

3.2 Витрати на оплату праці (витрати на виплату основної та 

додаткової заробітної плати відповідно до системи оплати 

праці прийнятої на підприємстві, оплата відпусток, 

компенсаційні та інші виплати). 

3.3 Відрахування на соціальні заходи (на пенсійне 

забезпечення, соціальне страхування, на випадок 

безробіття, індивідуальне страхування). 

3.4 Амортизація (сума нарахованої амортизації основних 

засобів, інших необоротних матеріальних активів та 

нематеріальних активів). 

3.5 Інші операційні витрати (вартість робіт і послуг 

сторонніх організацій, сума податків і зборів, витрати від 

курсових різниць, знецінення запасів, списання та уцінка 

активів, сума фінансових санкцій тощо). 

4. Відносно технологічного процесу. 

4.1. Основні — витрати безпосередньо пов'язані з 

виготовленням продукту, які споживаються в 

однократному процесі виробництва. 

4.2. Накладні (загальновиробничі) - витрати на 

обслуговування і управління. 
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5. За способом віднесення на собівартість. 

5.1. Прямі — безпосередньо включаються до собівартості 

продукції. 

5.2. Непрямі — включаються до собівартості на основі даних 

розподілу. 

6. Відносно обсягу виробництва. 

6.1. Постійні — на певному проміжку не залежать від обсягу 

виробництва. 

6.2. Змінні  —  при  зміні   обсягу  виробництва  змінюються 

(пропорційно, прогресивно,  регресивно,  

стрибкоподібно). 

7. За складом. 

7.1. Одноелементні (прості). 

7.2. Комплексні — містять декілька економічних елементів 

витрат. 

8. За сферою виникнення. 

8.1. Виробничі. 

8.2. Невиробничі. 

9. За календарними періодами. 

9.1. Поточні. 

9.2. Витрати майбутніх періодів. 

9.3. Витрати минулих періодів. 

10. Відносно готового продукту. 

10.1. Витрати в незавершене виробництво. 

10.2. Собівартість готової продукції. 

11. За охопленням нормуванням. 

11.1 Нормовані. 

11.2 Ненормовані. 

В основу аналітичної деталізації й групування витрат 

покладено такі об'єкти обліку витрат на виробництво: 

1) місце виникнення витрат — структурні підрозділи 

підприємства, за якими організовується планування, 
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нормування і облік витрат виробництва для контролю й 

управління витрачанням ресурсів (цех, дільниця, бригада); 

2) центр витрат — первинні виробничі й обслуговуючі 

одиниці, що характеризуються однорідністю функцій, 

виробничих операцій, рівнем технічного оснащення, 

організацією праці та спрямуванням витрат; 

3) центр відповідальності — підрозділи та відповідальні 

особи, що несуть колективну й індивідуальну 

відповідальність за здійснення витрат і зацікавлені в 

зниженні собівартості. 

Калькулювання спрямоване на виявлення собівартості 

результату виробництва. Об'єктами калькулювання є продукти 

праці — види продуктів, напівфабрикатів, часткових продуктів 

(деталі, вузли) різного ступеня готовності, робіт, послуг, щодо 

яких необхідна інформація про їхню собівартість. 

Калькуляція — це спосіб розрахунку собівартості продукту. 

Види калькуляції: 

 планова — складається на основі запланованого обсягу  

виробництва продукції та планових витрат; 

 кошторисна — складається на основі планового обсягу 

виробництва продукції та кошторисних витрат; 

 нормативна — формується на основі норм витрачання 

засобів виробництва та робочого часу та нормативного 

обсягу випуску продукції; 

 звітна — складається на основі фактичних витрат за звітний 

період та фактичного обсягу виробництва. 

 

Метод калькулювання — сукупність способів аналітичного 

обліку витрат на виробництво та прийомів обчислення 

собівартості калькуляційних об'єктів. Виділяють такі методи 

калькулювання собівартості: 

1) простий (котловий) — використовується на 
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воднопродуктових виробництвах, де всі витрати йдуть 

на цей продукт. Найчастіше це відбувається в одному 

цеху. Собівартість одиниці калькулюється шляхом 

розподілення витрат на кількість виготовленої продукції; 

2) попередільний — використовується в послідовних 

виробництвах (де один технологічний етап настає за 

іншим) і технологічний процес розподіляється на окремі 

частини — переділи (процеси), за кожним з яких окремо 

обліковуються витрати. Витрати попередніх переділів 

включаються до собівартості наступних, і на останньому 

переділі калькулюється собівартість готової продукції; 

3) позамовний — використовується в складних 

паралельних виробництвах, коли в  цехах  одночасно 

виготовляються окремі вузли виробів, які потім 

комплектуються в збиральному цеху. Витрати 

групуються за замовленнями, для виконання яких вони 

понесені; 

4) нормативний — полягає в тому, що витрати 

обліковуються за нормами, а фактична собівартість 

визначається як алгебрична сума витрат за нормами, 

відхилень від норм, а також змін норм. 

Взаємозв'язок між оцінюванням та калькулюванням полягає 

в тому, що ціна використовується для складання калькуляції, а 

калькуляція — для вирахування ціни (формування собівартості) 

нового (створюваного) об'єкта обліку. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення документуванню як елементу методу 

бухгалтерського обліку. 

2. Що являє собою бухгалтерський документ? 

3. Яким вимогам повинен відповідати документ, щоб мати 

юридичну силу? 
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4. Назвіть обов'язкові реквізити документів. 

5. Охарактеризуйте основні вимоги до оформлення первинних 

документів. 

6. Як можна зробити виправлення в бухгалтерських 

документах? 

7. Що розуміють під уніфікацією та стандартизацією 

документів? 

8. За якими ознаками класифікуються документи? 

9. Що таке документообіг? 

10. Для чого складаються графіки документообігу? 

11. Види графіків документообігу. 

12. Охарактеризуйте основні технологічні етапи оброблення 

облікової інформації, що міститься в документах. 

13. Які види перевірки документів проводять в бухгалтерії? 

14. Що являє собою інвентаризація як елемент методу 

бухгалтерського обліку? 

15. Чим викликана необхідність проведення інвентаризацій? 

16. У чому полягає мета та завдання проведення інвентаризації? 

17. Опишіть технологію проведення інвентаризації. 

18. Які об'єкти обліку підлягають інвентаризації? 

19. За якими ознаками класифікується інвентаризація? 

20. В яких випадках проведення інвентаризації обов'язкове? 

21. Охарактеризуйте порядок створення та роботи 

інвентаризаційної комісії. 

22. Якими можуть бути результати проведення інвентаризації? 

23. Як відображаються в обліку результати інвентаризації? 

24. Як визначається сума відшкодування нестачі, віднесена за 

рахунок винної особи? 

25. Що являє собою оцінка як елемент методу 

бухгалтерського обліку? 

26. Перелічіть основні елементи оцінки. 

27. Які принципи покладено в основу оцінки? 
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28. Визначте сутність: 

 історичної собівартості; 

 поточної собівартості; 

 вартості реалізації; 

 теперішньої вартості. 

29. Охарактеризуйте особливості оцінювання: 

 основних засобів; 

 запасів товарно-матеріальних цінностей; 

 дебіторської заборгованості; 

 зобов'язань. 

30. Які методи оцінювання вибуття запасів 

використовуються в обліку? 

31. Визначте сутність калькулювання як елемента методу 

бухгалтерського обліку. 

32. Перелічіть основні ознаки класифікації витрат та 

відповідні види витрат. 

33. Які об'єкти обліку витрат виробництва вам відомі? 

34. Що таке калькуляція? 

35. Які існують види калькуляції? 

36. У чому полягає метод калькулювання собівартості продукції? 

37. Охарактеризуйте  особливості  практичного  застосування 

основних методів калькулювання собівартості продукції. 
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ТЕМА 5. ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

5.4 Поняття та класифікація облікових регістрів. 

5.5   Характеристика основних форм ведення бухгалтерського обліку. 

5.6   Автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку. 

5.7 Загальні вимоги до фінансової звітності.  

 

5.1 Поняття та класифікація облікових регістрів 

 

Узагальнення інформації про здійснені та оформлені 

первинними документами господарські операції проводиться в 

облікових регістрах. 

Обліковий регістр — це таблиця встановленої форми, 

призначена для хронологічної, систематичної або комбінованої 

реєстрації, групування і узагальнення документально 

оформлених господарських операцій. 

Оскільки облікові регістри складаються щомісяця, то 

інформація, яка в них міститься, може використовуватися для 

оперативного управління, економічного аналізу діяльності 

підрозділів і підприємства в цілому та складання звітності. 

Форми облікових регістрів рекомендуються Міністерством 

фінансів України. Регістри бухгалтерського обліку мають такі 

обов'язкові реквізити як: назва, період реєстрації господарських 

операцій, прізвища і підписи осіб, які брали участь у їх складанні. 

Класифікація облікових регістрів:  

1. За ступенем узагальнення інформації: 

1.1. Синтетичні — це регістри, які ведуться за синтетичними 

рахунками. 

1.2. Аналітичні — це регістри, які ведуться за аналітичними 

рахунками. 
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1.3. Комбіновані регістри систематичного обліку. 

2. За характером записів: 

2.1. Хронологічні — призначені для реєстрація 

операцій у порядку хронологічної послідовності їх 

виконання та оформлення. 

2.2. Систематичні — призначені для групування 

однорідних операцій на синтетичних і аналітичних 

рахунках. 

2.3. Змішані (комбіновані). 

3. За зовнішнім виглядом: 

3.1. Книги — це сукупність зброшурованих та 

пронумерованих аркушів типової форми; на останній 

сторінці книги зазначається кількість сторінок, що 

засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера 

та печаткою підприємства. Використовуються для 

ведення синтетичного і аналітичного обліку коштів, 

товарно-матеріальних цінностей тощо. 

3.2. Картки — спеціальні таблиці призначені для 

відображення аналітичних даних за кожною 

номенклатурною одиницею обліку. Поділяються на картки 

кількісно-сумового обліку (для обліку товарно-

матеріальних цінностей), картки контокорентної форми 

(для обліку розрахунків) та багатографні (для обліку 

витрат на виробництво). 

3.3. Окремі аркуші — систематизують інформацію для 

контролю та аналізу в таблицях різного формату; 

призначені для обліку різних операцій і залежно від 

цього мають специфічний зміст та будову. 

4. За побудовою: 

4.1. Односторонні — містять дані про господарську 

операцію, суму якої записують за дебетом або кредитом 

відповідного рахунку на правій стороні регістру, ліворуч 
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зазначають дату, номер, зміст операції тощо. 

4.2. Двосторонні — складаються з двох частин: у першій 

частині наводять дані про дебетові обороти за рахунком, а 

у другій — про кредитові. 

4.3. Шахові — побудовані за принципом шахової дошки. 

Записи в таких регістрах роблять у клітинці на перетині 

стовпчика і рядка таблиці, які відповідають дебетовому і 

кредитовому обороту відповідних рахунків. 

5. За способом заповнення: 

5.1. Машинні. 

5.2. Ручні. 

Здійснення записів господарських операцій у регістрах нази-

вається обліковою реєстрацією. Перенесення інформації з 

первинних документів до облікових регістрів повинно 

здійснюватися в міру надходження документів до бухгалтерії 

відповідно до затвердженого плану-графіка документообігу. 

Записи господарських операцій повинні бути відображені в 

облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були 

здійснені. 

 

5.2 Характеристика основних форм ведення бухгалтерського  

обліку 

 

Порядок відображення господарських операцій в облікових 

реєстрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що 

застосовується на підприємстві. 

Форма бухгалтерського обліку — це система регістрів 

бухгалтерського обліку, які використовуються в певному 

порядку та взаємозв'язку для ведення обліку і складання 

звітності. 

Кожне підприємство самостійно обирає форму обліку з 

урахуванням: 
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1) конкретних умов та особливостей господарювання; 

2) технології обробки облікових даних; 

3) обсягів облікових робіт та їх складності; 

4) наявності обчислювальної техніки. 

Форма бухгалтерського обліку відображає відповідну 

технологію облікового процесу шляхом установлення порядку 

групування господарських операцій, складання регістрів 

синтетичного і аналітичного обліку, подання облікових даних у 

вигляді фінансової звітності для потреб користувачів. Характерні 

ознаки форм бухгалтерського обліку: зовнішній вигляд, будова і 

кількість облікових регістрів; поєднання регістрів 

хронологічного і систематичного обліку, синтетичного та 

аналітичного обліку; послідовність і техніка облікової 

реєстрації. 

На підприємствах та в організаціях України застосовуються 

такі форми обліку: меморіально-ордерна, Журнал-Головна та 

журнальна. 

Меморіально-ордерна форма характеризується 

застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і карток — 

для аналітичного. Особливістю цієї форми є те, що на підставі 

первинних документів складають меморіальні ордери в яких 

вказують короткий зміст, підставу здійснення операції, 

кореспондуючі рахунки та суму. Меморіальні ордери 

реєструються в реєстраційному журналі, де відображаються дані 

за кожним ордером із зазначенням його загальної суми. 

Загальний підсумок цього журналу повинен дорівнювати 

дебетовому і окремо кредитовому обороту за всіма 

синтетичними рахунками. Після реєстрації дані меморіальних 

ордерів записують у Головну книгу, яка є систематичним 

регістром синтетичного обліку. В Головній книзі для кожного 

рахунка виділяють окрему сторінку. Рахунки в Головній книзі 

будують за шаховим принципом у вигляді двосторонніх 
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багатографних таблиць, окремі графи яких призначені для запису 

операцій у розрізі кореспондуючих рахунків. У Головну книгу 

записують дату і номер меморіального ордера, а також суму 

оборотів по дебету і кредиту рахунка в розрізі кореспондуючих 

рахунків. 

Аналітичний облік при меморіально-ордерній формі ведуть, 

як правило, на картках, коли для кожного рахунка передбачено 

окрему картку. Записи в регістри аналітичного обліку роблять із 

первинних документів, доданих до меморіального ордера. 

Наприкінці місяця на підставі аналітичних рахунків складають 

оборотну відомість, підсумки якої звіряють з оборотами і 

залишками відповідних синтетичних рахунків. Після взаємозвірки 

записів за даними синтетичних рахунків складають баланс, 

вибірки і додаткових розрахунків на основі аналітичного обліку 

складають інші форми фінансової і податкової звітності. 

Форма обліку Журнал-Головна дістала назву головного 

регістра, в якому поєднується журнал реєстрації операцій 

(хронологічний запис) із Головною книгою (систематичний 

запис). Кожна господарська операція одночасно реєструється і 

відображається на відповідних синтетичних рахунках, для 

кожного з них відводиться подвійна графа — для запису 

дебетових і кредитових оборотів. Журнал-Головну як основний 

регістр відкривають на поточний рік. 

Початково записують сальдо на початок місяця за 

синтетичними рахунками. Після відображення всіх 

господарських операцій за місяць підраховують обороти за 

рахунками та виводять сальдо на початок наступного місяця. 

Аналітичний облік за цієї форми ведуть на картках або в книгах. 

Складати оборотну відомість по синтетичних рахунках за цією 

формою недоцільно, оскільки підсумки оборотів за дебетом і 

кредитом рахунків та рівність залишків рахунків порівнюють у 

самій Журнал-Головній.  За даними книги   Журнал-Головна 
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складають бухгалтерський баланс. 

Журнальна форма бухгалтерського обліку ґрунтується на 

широкому застосуванні системи накопичувальних і групувальних 

облікових регістрів - журналів і допоміжних відомостей до них. 

Журнали — це комбіновані регістри синтетичного, а в багатьох 

випадках і аналітичного обліку, в яких поєднано хронологічний і 

систематичний облік. Згідно з Методичними рекомендаціями 

щодо застосуванню регістрів бухгалтерського обліку 

передбачається ведення 7 журналів, 3 дебетових відомості, 13 

відомостей аналітичного обліку, Головної книгу, інших довідок 

та аркушів-розшифровок. 

Журнали побудовані за кредитовою ознакою: всі 

господарські операції відображають за кредитом даного 

синтетичного рахунка і дебетом кореспондуючих з ним рахунків. 

За зовнішнім виглядом журнали являють собою окремі аркуші-

регістри багатографної форми, призначені для кредитових 

записів його балансового рахунка, операції за яким 

обліковуються в даному журналі. В окремих графах журналу-

ордера вказані рахунки, які кореспондують з кредитом даного 

рахунка. В усіх регістрах завчасно надрукована типова 

кореспонденція рахунків. У журналі може міститися декілька 

однорідних синтетичних рахунків. До журналів відкривають 

окремі відомості за дебетом рахунків, відомості аналітичного 

обліку до рахунків даного журналу. 

Записи в журналах здійснюються безпосередньо на підставі 

перевірених документів в міру їхнього надходження і 

опрацювання. При значній кількості однорідних документів по 

операціях їх дані попередньо групують у допоміжних 

відомостях, місячні підсумки яких переносять потім до 

відповідних журналів. Наприкінці місяця за кожним журналом 

підводять підсумки зроблених записів. Загальний підсумок за 

кредитом рахунка в журналі порівнюють з підсумками 
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кореспондуючих за дебетом рахунків, що забезпечує перевірку 

правильності облікових записів без складання оборотних 

відомостей. Місячні обороти журналів переносять до Головної 

книги, яка є системним регістром синтетичного обліку, де 

узагальнюються дані поточного обліку, проводиться взаємна 

перевірка записів. 

Кредитові обороти журналів у Головну книгу переносять 

загальним підсумком, оскільки в розгорнутому вигляді вони 

наведені в журналі, тоді як дебетові обороти переносять 

окремими сумами із різних журналів. Таким чином, журнали і 

Головна книга взаємно доповнюють один одного і дають 

розгорнуту кореспонденцію по дебету і кредиту кожного 

синтетичного рахунка. Наприкінці місяця за кожним 

синтетичним рахунком у Головній книзі виводять залишок. 

 

5.3 Автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку 

 

Використання обчислювальної техніки для ведення обліку і 

складання звітності на сучасному етапі організації 

автоматизованої форми обліку ґрунтується на застосуванні 

діалогового режиму (форми) роботи. При цьому ведення обліку 

характеризується повною автоматизацією оброблення й 

узагальнення облікової інформації. Дані будь-якого рівня 

систематизації можна отримати безпосередньо після введення 

господарської операції до бази даних. Діалогова форма обліку 

забезпечує обмежений доступ як до первинної, так і до 

систематизованої інформації шляхом введення паролів для 

перевірки повноважень на доступ до інформації. Діалогова 

форма ведення бухгалтерського обліку характеризується: 

 автоматизацією документування 

 автоматизованою фіксацією облікової інформації на  
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машинних носіях; 

 систематизацією, узагальненням і відображенням даних 

обліку; 

 відображення даних у вигляді відеограм та друкованому 

вигляді; 

 автоматичним контролем вихідної інформації; 

 забезпеченням розшифрування результатних показників з 

наведенням методики використаних розрахунків та вхідних 

даних тощо. 

 

Найпопулярніші програмні продукти для автоматизації 

бухгалтерського обліку в Україні: 

1) «Парус» — призначений для підготовки та обліку фінансово-

господарських документів, накопичення інформації про 

здійснення господарських операцій на бухгалтерських 

рахунках, формування внутрішньої і зовнішньої звітності 

підприємства. Використання даної системи дає можливість: 

готувати платіжні документи; виписувати рахунки на оплату 

і накладні на відпуск товарів; вести облік основних засобів, 

запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, 

грошових коштів тощо; одержувати щомісячну звітність 

щодо руху засобів за відповідними рахунками складати 

баланс та інші форми фінансової звітності;  

2) «1С – Бухгалтерія» дає можливість: вести синтетичний 

аналітичний облік адаптовано до інформаційних потреб 

підприємства; одержувати необхідну звітність за рахунка 

ми синтетичного та аналітичного обліку; доповнювати 

змінювати робочий план рахунків бухгалтерського обліку 

систему проводок, ведення аналітичного обліку, форми 

первинних документів та звітності; автоматично друкувати 

первинні документи. 

При заповненні облікових регістрів можуть виникати 
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помилки. Помилки бувають локальні — перекручування 

інформації тільки в одному обліковому регістрі і транзитні — 

якщо помилка автоматично проходить через декілька облікових 

регістрів. Якщо помилки трапляються в тексті операцій, тоді 

вони призводять до неправильної кореспонденції рахунків. 

Помилки при записах сум контролюються методом подвійного 

запису. 

Порядок виправлення помилок залежить від їхнього 

характеру і часу виявлення. Положенням про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку передбачено 

виправлення помилок такими способами: 

1) коректурним — полягає в закресленні неправильного 

запису (описки або арифметичної помилки) однією 

рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, і 

записом правильної суми чи тексту. Може 

застосовуватися до складання бухгалтерських проводок і 

звітів; 

2) «червоним сторно» — полягає в повторній 

кореспонденції рахунків неправильного бухгалтерського 

запису червоним кольором, що означає від'ємне число. 

Суми, записані червоним, віднімаються (анулюються). 

Одночасно звичайним чорнилом роблять правильний 

запис суми і кореспонденції рахунків. Використовують 

для виправлення помилок у кореспонденції рахунків або 

якщо записана сума господарської операції більша, ніж її 

фактична величина; 

3) додаткових записів — застосовується, якщо 

кореспонденція рахунків складена правильно, але в 

меншій сумі, ніж фактично виконана господарська 

операція. Реалізується шляхом додаткового проведення на 

суму різниці між правильною і відображеною в обліку 

величиною. 
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5.4  Загальні вимоги до фінансової звітності 

 

 Узагальнення даних обліку та одержання підсумкових 

показників, що характеризують діяльність підприємства, 

здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є 

календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально 

наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс 

підприємства складається станом на кінець останнього дня 

кварталу або року. Перший звітний період новоствореного 

підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути 

більше 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що 

ліквідується, є період з початку звітного року до моменту його 

ліквідації. 

Згідно з чинним господарським законодавством та 

установчими документами підприємства зобов'язані подавати 

квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери 

управління яких вони належать, власникам, органам державної 

виконавчої влади та іншим користувачам (податковим, 

фінансовим, статистичним органам, фондам, банкам тощо). 

Державна регламентація звітності викликана необхідністю 

узагальнення показників звітності підприємств, видів 

економічної діяльності з метою розрахунку макроекономічних 

показників Державним комітетом статистики України, яким 

встановлюються єдині правила та форми складання і показники 

звітності. За порушення цих правил та вимог на посадових осіб 

підприємства можуть бути накладені адміністративні стягнення. 

Метою складання фінансової звітності є надання 

користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух коштів підприємства. Для досягнення 

поставленої мети та виконання завдань щодо задоволення 
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інформаційних потреб користувачів звітність повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) зрозумілість для користувачів — ґрунтується на припущенні, 

що користувачі мають відповідні знання з економіки та 

бухгалтерського обліку і ретельно досліджуватимуть звітність; 

2) доречність — здатність інформації впливати на економічні 

рішення користувачів шляхом оцінювання минулих, поточних чи 

майбутніх подій або ж забезпечити підтвердження чи 

коригування минулих оцінок користувачів; 

3) суттєвість. Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або 

неправильне відображення може вплинути на економічні 

рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів; 

4) достовірність — відсутність у фінансовій звітності суттєвих 

помилок та упередженості, що дає користувачам можливість 

покластися на неї тією мірою, якою вона відображає або, як 

очікується, відображатиме реальний стан справ підприємства; 

5) порівнюваність — можливість користувачів порівнювати: 

фінансові звіти підприємств за різні періоди; фінансові звіти 

різних підприємств; 

6) своєчасність — можливість втрати звітністю своєї доречності 

через надмірну затримку надання її користувачам. Керівництво 

має знайти  оптимальне співвідношення  між своєчасністю 

надання звітності та забезпеченням її достовірності. 

Для забезпечення дотримання перелічених вимог 

фінансова звітність повинна містити дані про: 

 підприємство (повну назву, організаційно-правову форму, 

місце знаходження, назва органу управління, якому 

підпорядковується підприємство, назва материнської 

(холдингової) компанії, опис основної діяльності 

підприємства, середню чисельність персоналу за звітний 

період); 
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 дату звітності та звітний період. Якщо період, за який 

складено фінансовий звіт відрізняється від звітного 

періоду, передбаченого ПСБО, причини і наслідки цього 

повинні бути розкриті в примітках до фінансової звітності; 

 валюту звітності та одиницю її виміру. Якщо валюта 

звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться 

бухгалтерський облік, то підприємство повинне розкрити 

причини цього і методи, які були використані для 

переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу; 

 відповідну інформацію щодо звітного та попереднього 

періодів для порівняння показників у динаміці, 

розрахунку та аналізу зрушень у структурі, побудові 

рядів динаміки для потреб економічного аналізу; 

 облікову політику підприємства та її зміни шляхом опису 

принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо 

окремих статей звітності; 

 консолідацію фінансових звітів; 

 припинення окремих видів діяльності; 

 обмеження щодо володіння активами; 

 участь у спільних підприємствах; 

 виявлені помилки минулих років та їх коригування; 

 переоцінювання статей фінансових звітів; 

 іншу інформацію, розкриття якої передбачено 

відповідними ПСБО. 

Фінансові звіти відображають наслідки та результати 

діяльності, шляхом об'єднання їх в основні класи за 

економічними характеристиками, які називаються елементами 

фінансових звітів. До елементів фінансових звітів відносяться: 

активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати. 

Стаття, яка відповідає визначенню елемента, має бути 

визнана (наведена) у фінансовій звітності, якщо вона відповідає  
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таким критеріям: 

 існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх 

економічних вигод, пов'язаних з цією статтею; 

 оцінка статті може бути достовірно визначена. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте призначення облікових регістрів. 

2. Яке значення облікові регістри мають для складання 

звітності? 

3. За якими ознаками класифікуються  облікові регістри? 

4. Що розуміють під формою бухгалтерського обліку? 

5. Які форми бухгалтерського обліку використовують в 

Україні? 

6. Які чинники впливають на вибір підприємством конкретної 

форми бухгалтерського обліку? 

7. Охарактеризуйте особливості меморіально-ордерної форми 

обліку. 

8. У чому полягає специфіка форми бухгалтерського обліку 

Журнал-Головна? 

9. Охарактеризуйте особливості журнальної форми обліку. 

10. Які програмні продукти використовуються для 

автоматизації бухгалтерського обліку в Україні? 

11. Які існують способи виправлення помилок в облікових 

регістрах? 

12. Призначення та періодизація складання фінансової 

звітності. 

13. Охарактеризуйте вимоги, що висуваються до фінансової 

звітності. 

14. Які відомості мають міститися в фінансовій звітності? 
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ТЕМА 6. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

6.7 Основні засоби та їх класифікація. 

6.8 Оцінка основних засобів. 

6.9 Рахунки та документи, призначені для обліку основних 

засобів.  

6.10 Амортизація основних засобів та методи її нарахування. 

6.11 Основні бухгалтерські записи за операціями з основними 

засобами. 

6.12 Поняття та облік нематеріальних активів 

 

 

6.1  Основні засоби та їх класифікація 

 

Основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство 

утримує з метою  використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 

особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисної дії яких 

більший, ніж один рік (або операційного циклу, якщо він довший 

за рік). 

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби 

класифікуються за такими групами:  

1. Основні засоби.  

1.1. Земельні ділянки.  

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом.  

1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.  

1.4. Машини та обладнання.  

1.5. Транспортні засоби.  

1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).  
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1.7. Тварини.  

1.8. Багаторічні насадження.  

1.9. Інші основні засоби.  

2. Інші необоротні матеріальні активи.  

2.1. Бібліотечні фонди.  

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.  

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.  

2.4. Природні ресурси.  

2.5. Інвентарна тара.  

2.6. Предмети прокату.  

2.7. Інші необоротні матеріальні активи.  

Підприємства можуть установлювати вартісні ознаки 

предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 

матеріальних активів. 

Нормативним документом, який регулює організацію та 

ведення бухгалтерського обліку основних засобів є Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку  (ПСБО) № 7 «Основні 

засоби». 

Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує 

ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому 

економічні вигоди від його використання та вартість його може 

бути достовірно визначена. 

 

 

6.2  Оцінка основних засобів 

 

Види оцінки основних засобів: 

1) вартість, яка амортизується, — первісна або переоцінена 

вартість  необоротних активів за вирахуванням їх 

ліквідаційної вартості; 

2) ліквідаційна — сума коштів або вартість інших активів, яку 

підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) 
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необоротних активів після закінчення строку їх корисного 

використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, 

пов'язаних із продажем (ліквідацією);  

3) первісна — історична (фактична) собівартість необоротних 

активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості 

інших активів,  сплачених (переданих),  витрачених для 

придбання (створення) необоротних активів; 

4) переоцінена — вартість необоротних активів після їх 

переоцінювання; 

5) балансова (залишкова) — різниця між первісною вартістю 

та зносом, за якою необоротні активи включаються до 

балансу; 

6) справедлива — сума, за якою може бути здійснено обмін 

активу або оплату зобов’язання в результаті операцій між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на 

баланс підприємства за первісною вартістю, до якої 

включаються: 

 суми, сплачені постачальникам активів та підрядникам за 

виконання  будівельно-монтажних  робіт  (без  непрямих 

податків); 

 реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, 

що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) 

прав на об'єкт основних засобів; 

 суми ввізного мита; 

 суми непрямих податків у зв'язку з придбанням 

(створенням) основних засобів (якщо вони не 

відшкодовуються підприємству); 

 витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; 

 витрати на транспортування, установку, монтаж, 

налагодження основних засобів; 

 інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням 
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основних засобів до стану, в якому вони придатні для 

використання із запланованою метою. 

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до 

первісної вартості об'єкта основних засобів, який був придбаний 

за рахунок такого кредиту. 

Надходження основних засобів на баланс підприємства 

може відбуватися внаслідок: 

 купівлі; 

 виготовлення власними силами;  

 будівництва господарським та підрядним способами;  

 обміну на подібний або неподібний актив; 

 оренди; 

 безоплатного отримання тощо.  

У процесі використання основних засобів їх первісна 

вартість може збільшуватися на суму витрат, пов'язаних із 

поліпшенням об'єкта, яке призводить до збільшення майбутніх 

економічних вигод, первісно очікуваних від його використання, 

або зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта.  

Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з 

балансу) у разі його вибуття, внаслідок безоплатної передачі або 

невідповідності критеріям визнання активом. 

Причинами вибуття основних засобів можуть бути:  

 продаж;  

 обмін на подібний або неподібний актив; 

 передача в оренду, ліквідація; 

 безоплатна передача тощо. 

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів 

визначається вирахуванням з доходу від вибуття  основних 

засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, 

пов'язаних із вибуттям основних засобів. 

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, 

подаються до документів, якими оформлені факти вибуття 
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основних засобів. 

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його 

первісна  (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно 

на суму  первісної  (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої 

частини об'єкта.  

 

Переоцінка основних засобів 

Підприємство/установа може переоцінювати об'єкт 

основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта 

суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату 

балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму 

дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних 

засобів, до якої належить цей об'єкт. 

Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже 

зазнали переоцінки, надалі повинна проводитися з такою 

регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу 

суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. 

Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні 

матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо амортизація їх 

вартості здійснюється за прямолінійним та виробничим 

методами.  

Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів 

може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, 

встановленому податковим законодавством, із відображенням 

у бухгалтерському обліку в  порядку,  передбаченому 

пунктами 19-21 Положення (стандарту) 7.  

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта 

основних засобів визначається множенням відповідно 

первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на 

індекс переоцінки. Індекс переоцінки (IП) визначається за 

формулою: 
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ЗВ

СВ
IП  ,    (6.1) 

 

де  СВ – справедлива вартість об’єкта, що переоцінюється; 

 ЗВ – залишкова вартість. 

 

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів 

дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість 

визначається додаванням  справедливої  вартості цього об'єкта 

до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу 

об'єкта. При цьому, для таких об'єктів, що продовжують 

використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна 

вартість.  

Відомості про зміни  первісної  вартості та суми зносу 

основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного 

обліку. 

Сума дооцінки  залишкової вартості об'єкта основних 

засобів включається до складу капіталу у дооцінках та 

відображається в іншому сукупному доході, а сума уцінки — 

до складу витрат, крім випадків, що наведені в пункті 20 

Положення (стандарту)  7. 

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) 

дооцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми 

попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його 

корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової 

вартості цього об'єкта і вигоди від відновлення його 

корисності, сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше 

зазначеного перевищення, включається до складу доходів 

звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) 

дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на 

збільшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому 

сукупному доході. 
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У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) 

уцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми 

попередніх дооцінок об'єкта і вигоди від відновлення його 

корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості 

цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума 

чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного 

перевищення, спрямовується на зменшення капіталу у 

дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а 

різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки  більше 

зазначеного перевищення) включається до витрат звітного 

періоду.  

При вибутті об'єктів основних засобів, як і раніше були 

переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою 

попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта  основних 

засобів включається до складу  нерозподіленого прибутку з 

одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. Перевищення 

сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою 

попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних 

засобів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, 

пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу 

нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу 

у дооцінках. При цьому до складу нерозподіленого прибутку 

при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення 

сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого 

об'єкта, що відображений у складі капіталу у дооцінках. 

Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над 

сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу 

нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів 

аналітичного обліку основних засобів. 
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6.3  Рахунки та документи призначені для обліку основних 

засобів 

 

Для обліку основних засобів, які використовує підприємство в 

господарській діяльності, застосовується рахунок 10 «Основні 

засоби» — балансовий, основний, активний, матеріальний 

відносяться до групи рахунків господарських засобів; за дебетом — 

надходження, дооцінка та витрати на поліпшення основних засобів, 

що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, 

первісно очікуваних від його використання; за кредитом — 

вибуття, уцінка та суми часткової ліквідації об'єктів основних 

засобів, сальдо дебетове означає залишок основних засобів 

підприємства за первісною вартістю на звітну дату, відображається 

у І розділі активу балансу. 

До моменту введення об'єкта основних засобів в 

експлуатацію витрати на його придбання або створення 

відображаються за дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції», де 

формується первісна вартість об'єкта. 

При введенні об’єкта в експлуатацію рахунок 15 «Капітальні 

інвестиції» закривається на дебет рахунка 10 «Основні засоби». 

Документальне оформлення операцій з основними засобами 

здійснюється на основі договорів купівлі-продажу, актів 

приймання-передачі, податкових накладних, накладних, 

прибуткових ордерів, та облікових регістрів 03-1 «Акт прийому-

передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», 03-3 

«Акт на списання основних засобів», ОЗ-6 «Інвентарна картка 

обліку основних засобів», 03-7 «Опис інвентарних карток обліку 

основних засобів», 03-8 «Картка обліку руху основних засобів», 

03-9 «Інвентарний список основних засобів» тощо. 
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6.4 Амортизація основних засобів та методи її нарахування 

 

Витрати на придбання або створення основних засобів 

підлягають систематичному розподілу між звітними періодами — 

амортизації.  

Амортизація — систематичний розподіл вартості, яка 

амортизується, необоротних активів упродовж строку їх 

корисного використання (експлуатації). 

Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім 

вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних 

інвестицій). 

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку 

корисного використання (експлуатації) об'єкта, який 

встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому 

акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на 

баланс), і призупиняється на період його реконструкції, 

модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Різниця 

між первісною вартістю необоротних активів та сумою 

нарахованої амортизації називається залишковою вартістю 

необоротних активів, за якою вони включаються до підсумку 

балансу. 

Строк корисного використання (експлуатації) (СКВ) —

очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи 

будуть використовуватися підприємством/установою або з їх 

використанням буде  виготовлено (виконано), очікуваний 

підприємством/установою, обсяг продукції (робіт, послуг). 

При визначенні строку корисного використання 

(експлуатації) необхідно ураховувати: 

 очікуване використання об'єкта 

підприємством/установою з урахуванням його 

потужності або продуктивності;  

 фізичний та моральний знос, що передбачається; 



 130 

 правові або інші обмеження щодо строків використання 

об'єкта та інші фактори. 

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта 

основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних 

економічних вигод від його використання. Амортизація об'єкта 

основних засобів нараховується, виходячи з нового строку 

корисного використання, починаючи з місяця, наступного за 

місяцем зміни строку корисного використання. 

Амортизація необоротних активів може нараховуватися 5 

методами (табл. 6.1): 

 

Таблиця 6.1 –  Методи нарахування амортизації основних 

засобів 

Метод 

нарахування 

амортизації 

Алгоритм 

розрахунку 

Умовні позначення  

Прямолінійний АРІЧ = АВ :          

: СКВ; 

АВ = ПВ – ЛВ 

 

АРІЧ — річна сума 

амортизації; 

АВ — амортизаційна 

вартість; 

СКВ — строк корисного 

використання, років; 

ПВ —  первісна вартість ; 

ЛВ — ліквідаційна вартість 

Зменшення 

залишкової 

вартості 

АРІЧ =               

= ЗВНАРІЧ; 

НАРІЧ= 1- 

ЗВ — залишкова вартість 

об’єкта на початок звітного 

року (або первісна вартість 

на дату початку нарахування 

амортизації); 

НАРІЧ — річна норма 

амортизації, %; 

СКВ — строк корисного 

використання; 

ПВ —  первісна вартість; 

ЛВ — ліквідаційна вартість 
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Продовження табл. 6.1 

Прискореного 

зменшення 

залишкової 

вартості 

АРІЧ =                 

= ЗВ2НАРІЧ; 

НАРІЧ = 100 % / 

СВК 

НАРІЧ — річна норма 

амортизації, яка 

обчислюється відповідно 

до строку корисного 

використання, % 

Кумулятивний  АРІЧ = АВКК; 

КК=
𝑛

СВК 

 

КК — кумулятивний 

коефіцієнт 

n — кількість років, що 

залишаються до кінця 

строку корисного 

використання 

Виробничий  АМІС =                 

= ОВПМІСВСА; 

ВСА = 

АВ/ОВПЗАГ 

АМІС — місячна сума 

амортизації; 

ОВПМІС — фактичний 

місячний обсяг 

виробництва продукції; 

ВСА — виробнича ставка 

амортизації; 

ОВПЗАГ — загальний 

обсяг виробництва 

продукції (очікуваний.; 

Амортизація основних засобів у податковому обліку 

здійснюється за правилами  п.п. 138 Податкового Кодексу 

України.  

Нарахування амортизації може здійснюватися з 

урахуванням мінімально допустимих строків корисного 

використання основних засобів, встановлених податковим  

законодавством (крім випадку застосування виробничого 

методу). 

Мінімально допустимі строки корисного використання, 

встановлені п.п. 138.3.2 ПКУ, наведені у таблиці 6.2. 

Метод амортизації обирається підприємством самостійно з 

урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод  

від його використання. 
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Таблиця 6.2 – Класифікація основних засобів та мінімально 

допустимі строки корисного використання 

Групи Мінімально 

допустимі строки 

корисного 

використання, 

років 

Група 1 — земельні ділянки — 

Група 2 — капітальні витрати на поліпшення 

земель, не пов’язані з будівництвом 

15 

Група 3 — будівлі 20 

споруди 15 

передавальні пристрої 10 

Група 4 — машини та обладнання, з них: 5 

Електронно-обчислювальні машини, інші 

машини для автоматичного оброблення  

інформації, пов’язані з ними засоби зчитування 

або друку інформації, пов’язані з ними 

комп’ютерні програми (крім програм, витрати 

на придбанні яких визнаються роялті, та/або 

програм, які  визнаються нематеріальними 

активами), інші інформаційні системи, 

комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, 

джерела безперебійного живлення та засоби їх 

підключення до телекомунікаційних мереж, 

телефони (в тому числі стільникові), мікрофони 

і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень 

2 

 

Група 5 — транспортні засоби 5 

Група 6 — інструменти, прилади, інвентар, 

меблі 

4 

Група 7 — тварини 6 

Група 8 — багаторічні насадження 10 

Група 9 — інші основні засоби 12 

Група 10 — бібліотечні фонди, збереження 

Національного архівного фонду України 

— 

Група 11 — малоцінні необоротні матеріальні 

активи 

— 

Група 12 — тимчасові (не титульні) споруди 5 

Група 13 — природні ресурси — 
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Група 14 — інвентарна тара 6 

Група 15 — предмети прокату 5 

Група 16 — довгострокові біологічні активи 7 

 

Метод амортизації об'єкта основних засобів переглядається 

у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод 

від його використання. Нарахування амортизації за новим 

методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття 

рішення про зміну методу амортизації. 

Нарахування амортизації проводиться щомісячно.  

Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного 

методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.  

Місячна сума амортизації при застосуванні методів 

зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення 

залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням 

суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.  

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного 

за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став  придатним для 

корисного використання. Нарахування амортизації при 

застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає 

за датою, на яку об'єкт основних засобів став придатним для 

корисного використання.  

Для обліку зносу необоротних активів використовується 

рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» - 

балансовий, регулюючий до рахунків 10 «Основні засоби», 11 

«Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні 

активи», контрарний, контрактивний, за кредитом 

відображається нарахування амортизації необоротних активів, за 

дебетом — її зменшення, сальдо кредитове, означає суму 

нарахованої на звітну дату амортизації необоротних активів, 

відображається у І розділі активу балансу.  
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6.5 Основні бухгалтерські записи за операціями з основними 

засобами 

 

Таблиця 6.3 – Основні бухгалтерські записи за операціями з 

основними засобами 

№ Зміст господарської операції Сума, 

грн 

Дт Кт 

 

І Облік надходження основних засобів 

 

1 Оприбутковано основні засоби, що 

надійшли на умовах наступної оплати 

100000 152 631 

2 Відображено податковий кредит з ПДВ 20000 641 631 

3 Прийнято до оплати рахунки за 

посередницькі, транспортні послуги 

або пусконалагоджувальні роботи, 

пов’язані з придбанням основних 

засобів  

 

15000 

 

152 

 

685 

4 Відображено податковий кредит з ПДВ 3000 641 685 

5 Об’єкт передано в експлуатацію 115000 10 152 

6 Акцептовано рахунок проектної 

організації за підготовку документації 

на спорудження об’єкта основних 

засобів 

20000 151 685 

7 Відображено податковий кредит з ПДВ 4000 641 685 

8 Визнані витрати на спорудження 

об’єкта основних засобів 

господарським способом: 

— будівельних матеріалів 

— на оплату праці будівельників 

— на соціальне страхування 

— амортизація будівельного 

обладнання 

 

 

15000 

45000 

18000 

22000 

 

 

151 

151 

151 

151 

 

 

205 

661 

65 

13 

9 Після завершення будівельних робіт 

об’єкт введено в експлуатацію 

 

255000 

 

103 

 

151 

10 Перераховано аванс підрядникові за 

спорудження об’єкта основних засобів 

 

180000 

 

371 

 

311 



 135 

Продовження табл. 6.3 

11 Відображено податковий кредит на 

суму авансу 

30000 641 644 

12 На підставі акту прийому-передачі 

відображено створений об'єкт 

капітального будівництва та визнано 

заборгованість перед підрядником 

500000 151 631 

13 Відображено податковий кредит з 

ПДВ 

30000 

70000 

644 

641 

631 

631 

14 Проведено зарахування виданого 

авансу 

180000 631 371 

15 Оплачено державну реєстрацію 

об'єкта 

5000 151 3 11  

16 Об'єкт передано в експлуатацію 505000 1 03  1 51  

17 Відображено безоплатно отримані 

основні засоби 

65000 1 52  424 

18 Основні засоби передано в 

експлуатацію 

65000 1 0  1 52  

19 Отримано основні засоби як внесок 

до статутного капіталу (за 

погодженою вартістю) 

80000 152 46 

20 Основні засоби передано в 

експлуатацію 

80000 1 0  152 

21 Отримано основні засоби в обмін на 

неподібні активи (визнаються за 

справедливою вартістю переданого 

активу) 

75000 152 685 

22 Відображено П ДВ  у складі 

податкового кредиту  

1 50 00  644 685 

23 Відображено податкові зобов'язання з 

ПДВ (за бартером — на дату першої 

операції) 

15000 643 641 

24 Проведено балансуючу операцію і 

передано контрагенту: 

— інші необоротні активи  

— виробничі запаси  

— готову продукцію 

 

 

 

90000 

90000 

90000 

 

 

361 

361  

361 

 

 

742 

712 

701 
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25 Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ 

15 000 70,71,

74 

643 

26 Зараховано податковий кредит з ПДВ 15000 641 644 

27 Списано собівартість переданих 

активів: 

- інших необоротних активів 

- виробничих запасів 

- готової продукції 

 

 

64500  

64500 

64500 

 

 

972  

943  

901 

 

 

10,11,

20,22 

26 

28 Основні засоби передано в 

експлуатацію 

7 5 000 10 152 

29 Отримано основні засоби за угодою 

оперативної оренди 

25000 01 — 

30 Прийнято до оплати рахунок за 

оперативну оренду основних засобів 

(з ПДВ) 

1000 

200 

23,9

1,92 

641 

685 

685 

31 Отримано основні засоби за угодою 

фінансової оренди 

150000 152 5 31  

32 Відображено податковий кредит з 

ПДВ 

30000 641 5 31  

33 Основні засоби передано в 

експлуатацію 

150000 1 0  152 

34 Включено до складу поточних 

частину довгострокових зобов'язань з 

оренди, що підлягає погашенню 

протягом 12 місяців з дати балансу 

(умовно) 

5000 531 61 

35 Нараховані фінансові витрати 

орендаря за поточний період 

1 5 000 952 684 

36 Оплачено заборгованість з орендних 

платежів: 

— частина компенсації вартості 

основних засобів 

— фінансові витрати 

 

 

 

5000   

15000 

 

 

 

6 1  

6 84  

 
 
 
311  
311 
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ІІ  Переоцінка основних засобів 

 

1 Відображено першу дооцінку: 

— залишкової вартості основних 

засобів;  

— нарахованого зносу 

 

10000  

 

2000 

 

10 

 

10 

 

423  

 

1 31  

2 Відображено першу уцінку: 

— залишкової вартості основних 

засобів; 

—  нарахованого зносу 

 

5000  

 

3000 

 

975  

 

1 31  

 

10 

 

10 

3 Проведення дооцінки після 

попередньої уцінки:  

— на суму попередньої уцінки; 

— на суму перевищення попередньої 

уцінки; 

— на суму дооцінки зносу 

 

 

5000  

4000  

 

2000 

 

 

1 0  

10  

 

1 0  

 

 

746 

423  

 

1 31  

4 Проведення уцінки після попередньої 

дооцінки: 

— на суму попередньої дооцінки; 

— на суму перевищення попередньої 

дооцінки; 

— на суму уцінки зносу 

 

 

 

10000 

 

5000 

2500 

 

 

423  

 

975  

131 

 

 

10  

 

10 

10 

 

ІІІ  Ремонт основних засобів 

 

1 Проведено поточний ремонт 

основних засобів господарським 

способом. Відображено витрати: 

— запасних частин, матеріалів, 

комплектуючих, напівфабрикатів; 

— на оплату праці працівників, 

зайнятих на ремонтних роботах; 

— відрахування на соціальні заходи 

 

 

 
 
 
3500  

 

900 

 

350 

 

 

 

23,91,  

 

92 

 

94 

 

 

 

20 

 

661 

 

65 
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2 Прийнято до оплати рахунок 

ремонтної організації за проведення 

поточного ремонту підрядним 

способом (1 20 00 з ПДВ) 

 

10000 

23, 

91, 

92,93, 

94 

 

631 

3 Відображено податковий кредит з 

ПДВ 

2000 641 631 

4 Проведено капітальний ремонт 

основних засобів господарським 

способом Відображено витрати: 

— запасних частин, матеріалів, 

комплектуючих, напівфабрикатів; 

— на оплату праці працівників, 

задіяних на peмонтних роботах; 

— відрахування на соціальні заходи; 

— на амортизацію обладнання, 

використаного під час ремонту 

 

 

 

24000 

 
4500  

 

1700  

3150 

 

 

 

152 

 

 

 

20,25  

 

661 

 

65 

131 

5 Віднесено на збільшення вартості 

об'єкта основних засобів вартість 

проведеного капітального ремонту 

 

33350 

 

10 

 

152 

6 Прийнято до оплати рахунок 

ремонтної організації за проведення 

капітального ремонту підрядним 

способом (без ПДВ) 

 

65000 

 

152 

 

631 

7 Відображено податковий кредит з 

ПДВ 
13000 641 631 

8 Віднесено на збільшення вартості 

об’єкта основних засобів вартість 

проведеного капітального ремонту 

65000 10 152 

 

IV Амортизація основних засобів 

 

1 Нараховано амортизацію основних 

засобів (з використанням рахунків 

класу 8 Плану рахунків) 

28000 83 131 



 139 

Продовження табл. 6.3 

2 Нараховано амортизацію основних 

засобів (з використанням рахунків 

класу 9 Плану рахунків): 

— виробничого призначення; 

— адміністративного призначення; 

— які забезпечують збут продукції; 

— житлово-комунального та соціально-

культурного призначення; 

— які використовуються для 

виконання  наукових досліджень та 

розроблень; 

— які використовуються на 

капітальному будівництві 

 

 

 

15000 

5000 

4000 

2000 

 

1000 

 

 

1000 

 

 

 

23,91 

92 

93 

949 

 

941 

 

 

151 

 

 

 

131  

131  

131 

131 

 

І31  

 

 

131 

3 На суму амортизації визнано дохід від 

експлуатації безоплатно отриманих 

основних засобів 

500 424 745 

 

V Вибуття основних засобів 

 

1 Ліквідовано об'єкт основних засобів: 

— на суму залишкової вартості; 

— на суму нарахованого зносу 

 

2000 

23000 

 

976 

131 

 

10  

10 

2 Відображено витрати, пов'язані з 

ліквідацією об'єкта основних засобів 

(демонтаж, вивезення, утилізація 

тощо) 

500 

180 

1000 

976 

976 

976 

661 

65 

685 

3 Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ у розмірі 20 % від залишкової 

вартості ліквідованих основних 

засобів 

 

400 

 

976 

 

641 

4 Оприбутковано запасні частини та 

інші матеріали, що залишилися після 

ліквідації об'єкта основних засобів 

 

300 

 

20,2

2 

 

746 

5 Визначено фінансовий результат від 

ліквідації основних засобів 

4080 

300 

976 793 
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6 Відвантажено об'єкт основних засобів 

покупцю на умовах наступної оплати 

(за продажною вартістю) 

126000 377 742 

7 Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ 

21000 742 641 

8 Списано реалізований об'єкт 

основних засобів: 

— на суму залишкової вартості;  

— на суму нарахованого зносу 

 

 

100000 

30000 

 

 

972 

 131 

 

 

10  

10 

9 Визначено фінансовий результат від 

реалізації основних засобів 

100000 

105000 

793 

742 

972 

793 

10 Зараховано виручку від реалізації 

основних засобів на поточний 

рахунок у банку 

126000 311 377 

11 Передано об'єкт основних засобів як 

внесок до статутного капіталу іншого 

підприємства: 

— на суму залишкової вартості; 

— на суму нарахованого зносу; 

— за погодженою вартістю передачі 

об'єкта 

 

 

200000 

10000 

220000 

 

 

972 

131 

14 

 

 

10  

10 

742 

12 Визначено фінансовий результат від 

вибуття основних засобів 

200000 

220000 

793 

742 

972 

793 

13 За результатами інвентаризації 

виявлено нестачу об'єкта основних 

засобів: 

— на суму залишкової вартості; 

— на суму нарахованого зносу 

 

 

 

4000 

16000 

 

 

 

976 

 131 

 

 

 

10  

10 

14 Нестачу віднесено за рахунок 

матеріально-відповідальної особи (за 

розрахунковою сумою 

відшкодування) 

7800 375 746 

15 Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ 

800 746 641 

16 Відображено суму відшкодування, що 

підлягає перерахуванню до бюджету 

 

3000 746 642 
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17 Одержано відшкодування збитків 7800 30,31,

66 

375 

18 Якщо винну особу не встановлено, то 

сума нестачі обліковується на 

позабалансі для контролю за пошуком 

джерела відшкодування 

4000 072 — 

19 Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ 

800 976 641 

20 Проведено безоплатну передачу 

основних засобів: 

— на суму залишкової вартості; 

— на суму нарахованого зносу 

 

 

5000 

2000 

 

 

972  

131 

 

 

10  

10 

21 Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ 

1000 972 641 

22 Списано витрати на безоплатну 

передачу об’єкта 

6000 793 972 

23 Передано у фінансову оренду основні 

засоби 
90000 972 10 

24 Визнано дохід від реалізації основних 

засобів 

114000 1 81  742 

25 Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ 

І9000 742 641 

26 Нараховані фінансові доходи за 

орендною операцією 

15000 373 732 

27 На рахунок у банку зараховано 

орендний платіж: 

— у частині погашення 

заборгованості за основні засоби; 

— у частині с плати фінансового 

доходу 

 

 

7000 

 

15000 

 

 

311 

 

311 

 

 

181 

 

373 

 

 

6.6 Поняття та облік нематеріальних активів 

 

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується 
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підприємством з метою використання протягом більше одного 

року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один 

рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи 

надання в оренду іншим особам. 

Для цілей організації та ведення обліку нематеріальні активи 

поділяються на такі групи: права користування природними 

ресурсами, права користування майном, права на комерційні 

позначення, права на об'єкти промислової власності, авторське 

право та суміжні з ним права, незавершені капітальні інвестиції в 

нематеріальні активи та інші нематеріальні активи. 

Первісною оцінкою нематеріальних активів є собівартість їх 

придбання або створення, яка визначається сумою грошових 

коштів чи їх еквівалентів або справедливою вартістю іншої 

компенсації, наданої підприємством для їх придбання або 

створення. Собівартість окремо придбаного нематеріального 

активу включає його ціну, мито, усі податки, що не підлягають 

відшкодуванню, інші витрати, безпосередньо пов'язані з 

придбанням активу. Якщо нематеріальний актив надійшов 

внаслідок обміну на інший актив, то його собівартість 

визначають за справедливою вартістю отриманого активу, яка 

дорівнює справедливій вартості переданого активу з 

урахуванням будь-яких грошових доплат, здійснених під час 

обмінної операції. Собівартість нематеріального активу, 

створеного підприємством, включає всі витрати, прямо пов'язані 

з його створенням та приведенням до стану, придатного для 

використання за призначенням. Наступне оцінювання балансової 

вартості нематеріальних активів може відрізнятися від його 

собівартості, якщо були здійснені додаткові витрати, в результаті 

яких очікується збільшення притоку економічних вигод від 

використання активу на підприємстві. 

Для обліку нематеріальних активів використовується рахунок 

12 «Нематеріальні активи» — балансовий, основний, активний, 
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відноситься до групи рахунків господарських засобів, за дебетом — 

надходження нематеріальних активів в результаті придбання або 

створення та їх дооцінка; за кредитом — вибуття та уцінка 

нематеріальних активів, сальдо дебетове, означає залишок 

нематеріальних активів підприємства за первісною вартістю на 

звітну дату, відображається у І розділі активу балансу. 

Документальне оформлення операцій із нематеріальними 

активами здійснюється з використанням таких документів, як: 

патенти на винаходи, на сорти, на промислові зразки, свідоцтва 

на знаки для товарів та послуг, авторські договори, рахунки за 

виконані роботи зі створення та впровадження програмного 

забезпечення для ЕОМ, за ноу-хау, за користування природними 

ресурсами, акти на прийняття наукових та дослідно-

конструкторських розробок. 

Витрати на створення або придбання нематеріальних активів 

капіталізуються і в подальшому підлягають розподілу в часі 

впродовж строку його корисного використання. Амортизація 

нематеріального активу здійснюється на систематичній основі 

протягом строку корисного використання, який не повинен 

перевищувати 20 років. Амортизація нематеріальних активів 

може нараховуватися прямолінійним або іншим методом, якщо 

він краще відображає форму, в якій вигода від використання 

активу надходить на підприємство (табл. 6.4). 

Підприємство може переоцінювати за справедливою 

вартістю на дату балансу ті нематеріальні активи, щодо яких 

існує активний ринок. Переоцінена первісна вартість і 

накопичена амортизація об'єкта нематеріального активу 

визначаються як добуток відповідно первісної вартості або 

накопиченої амортизації та індексу переоцінки. Індекс 

переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, 

який переоцінюється, на його залишкову вартість. 

 



 144 

Таблиця 6.4 – Бухгалтерські записи за операціями з 

нематеріальними активами 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 

Кореспонденція 

рахунків 

 

 

 

 

дебет кредит 

1. Перераховано аванс за 

нематеріальні активи 

15000 371 311 

2. Відображено податковий кредит з 

ПДВ 

2500 641 644 

3. Оприбутковано придбані активи 

 та введено їх в експлуатацію 

12500 

12500 

154 

12 

631 

154 

4. Відображено ПДВ 2500 644 631 

5. Проведено взаємозалік 

заборгованостей 

15000 631 371 

6. Понесені витрати на створення 

нематеріального активу 

20000 154 131, 

65, 661 

7. Створений об'єкт зараховано до 

складу нематеріальних активів 

20 000 12 154 

8. Безоплатно надійшли 

нематеріальні активи 

3 500 12 424 

9. Надійшли нематеріальні активи 

як внесок до статутного капіталу 

14000 12 46 

10. Нараховано амортизацію 

нематеріальних активів:  

— виробничого призначення; 

— загальновиробничого 

призначення; 

— адміністративного призначення;  

— які забезпечують збут 

продукції;  

— які використовуються до 

виконання наукових досліджень та 

розробок 

 

 

1000  

700 

 

1100  

2600 

 

950 

 

 

23, 

91 

 

92 

93 

 

941 

 

 

133 

133 

 

133 

133 

 

133 

11. Ліквідовано нематеріальний 

актив:  

— на суму залишкової вартості ; 

— на суму нарахованого зносу 

 

 

50  

1150 

 

 

976 

133 

 

 

12 

12 
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Продовження табл. 6.4 

12. Реалізовано нематеріальний 

актив на умовах наступної оплати 

(на суму продажної вартості) 

4740 377 742 

13. Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

790 742 641 

14. Списано реалізований 

нематеріальний актив:  

— на суму залишкової вартості ; 

— на суму нарахованого зносу 

 

 

3500  

1500 

 

 

972 

133 

 

 

12 

12 

15. Безоплатно передано 

нематеріальний актив:  

— на суму залишкової вартості; 

— на суму нарахованого зносу 

 

 

1600 

4400 

 

 

972 

133 

 

 

12 

12 

16. Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

320 972 641 

17. Передано нематеріальний актив 

як внесок до статутного капіталу 

іншого підприємства:  

— на суму залишкової вартості ; 

— на суму нарахованого зносу  

— за погодженою вартістю 

передачі об'єкта; 

 

 

 

45000  

2000  

50000 

 

 

 

972 

133 

14 

 

 

 

12 

12 

742 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Розкрийте сутність основних засобів. 

2. За якими групами класифікуються основні засоби? 

3. Який нормативний акт регулює організацію та ведення 

бухгалтерського обліку основних засобів? 

4. Охарактеризуйте види оцінки основних засобів. 

5. За якою вартістю зараховуються придбані (створені) 

основні засоби? Що до неї включається? 

6. Які причини вибуття основних засобів? 

7. Охарактеризуйте особливості переоцінки основних 

засобів. 
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8. Які рахунки і документи призначені для обліку основних 

засобів? 

9. Розкрийте сутність та особливості амортизації основних 

засобів. 

10. Що таке «строк корисного використання (експлуатації) 

необоротних активів»?  

11. Охарактеризуйте методи нарахування амортизації 

основних засобів. 

12. Які рахунки використовуються для обліку зносу 

(амортизації) необоротних активів підприємства? 

13. Розкрийте сутність нематеріальних активів. 

14. На які групи поділяються нематеріальні активи для цілей 

організації та ведення обліку? 

15. Які особливості оцінки нематеріальних активів? 

16.  Які рахунки і документи використовуються для обліку 

нематеріальних активів? 

17. Охарактеризуйте особливості амортизації 

нематеріальних активів. 
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ТЕМА 7. ОБЛІК ЗАПАСІВ 

 

7.1 Визначення запасів, їх класифікація, визнання та оцінка. 

7.2 Рахунки, призначені для обліку запасів. 

7.3 Документальне оформлення операцій з запасами. 

7.4 Облік МШП.  

7.5 Бухгалтерські записи за операціями з запасами. 

 

 

7.1 Визначення запасів, їх класифікація, визнання та 

оцінка 

 

Запаси — це активи, які утримуються для подальшого 

продажу за умов звичайної господарської діяльності, 

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого 

продажу продукту виробництва, утримуються для споживання 

під час виробництва продукції, виконання робіт та надання 

послуг, а також управління підприємством. Для цілей обліку 

запаси включають: 

 сировину матеріалів, комплектуючі та інші цінності, 

призначені для виробництва продукції, виконання робіт 

та надання послуг; 

 незавершене виробництво; 

 готову продукцію; 

 товари; 

 малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП), які 

використовуються строком до одного року або 

операційного циклу, якщо він довший за рік. 

Придбані або вироблені запаси оцінюються за первісною 

вартістю.  

При придбанні до собівартості запасів включаються такі 

фактичні витрати:  
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 суми, сплачені постачальнику;  

 плата за посередницькі консультаційні послуги;  

 ввізне мито;  

 сума непрямих податків, що не повертається 

підприємству;  

 витрати на заготівлю, завантаження та розвантаження, 

страхування;  

 інші витрати, пов'язані з придбанням і доведенням їх 

до стану придатного для використання в запланованих цілях. 

Первісною вартістю виготовлених запасів та незавершеного 

виробництва є їх виробнича собівартість. Відповідно ПСБО-16 

«Витрати», виробнича собівартість включає:  

 прямі матеріальні витрати;  

 прямі витрати на оплату праці;  

 інші прямі витрати; 

 загальновиробничі витрати.  

В інших випадках для оцінювання запасів використовується в 

тому чи іншому варіанті справедлива вартість. 

На підприємствах роздрібної торгівлі для оцінювання товарів 

використовується ціна реалізації. Запаси відображаються в 

обліку за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або 

чистою вартістю реалізації.  

Чиста вартість реалізації —  очікувана ціна реалізації 

запасів за умов звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних 

витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. Запаси 

відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо вони 

зіпсовані, застарілі або якось інакше втратили первісно очікувану 

економічну вигоду. 

При вибутті запасів їх оцінюють за одним з таких методів: 

1) ідентифікованої собівартості — використовується 

щодо запасів, які відпускаються, та послуг, що виконуються, 

для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, які не 
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замінюють один одного; 

2) середньозваженої собівартості — проводиться щодо 

кожної одиниці запасів за формулою 

 

                                               КЗнКЗп

ВЗнВЗп
Cc




 ,                                    (7.1) 

 

де Сс — середньозважена собівартість одиниці запасів; 

ВЗПта  ВЗН — вартість запасів на початок та надходження 

запасів за період; 

КЗПтаКЗН — кількість запасів на початок та надходження 

запасів за період  (у натуральних показниках); 

3) собівартості перших за часом надходження запасів 

(ФІФО) — («першим надійшов, першим вибув») ґрунтується на 

припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в 

якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими 

вибувають, оцінюються за собівартістю перших за часом 

надходження запасів; 

4) собівартості останніх за часом надходження запасів 

(ЛІФО) — («останнім прийшов – першим вибув»). Оцінка запасів 

базується на припущенні, що запаси використовуються у 

послідовності, яка є протилежною їх надходженню на 

підприємство (зарахуванню у бухгалтерському обліку), тобто 

одиниці запасів, що надійшли (придбані, вироблені) останніми, 

відпускаються (продаються) першими. 

5) метод нормативних витрат —  полягає в 

застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), 

які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів 

використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих 

цін; 

6) метод ціни продажу —  заснований на застосуванні 

підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка 
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торгової націнки. Застосовується підприємствами, що мають 

значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим 

рівнем торгової націнки. Собівартість реалізованих товарів 

(СВРТ) визначається наступним чином: 

 

   ртртрт ТНПВСВ  ,    (7.2) 

 

де ПВРТ — продажна вартість реалізованих товарів;  

ТНРТ — торгова націнка на реалізовані товари, яка 

розраховується за методом середнього відсотка в такій 

послідовності:  

 визначення середнього відсотка реалізованої торгової 

націнки: 







нп

нп

ТТ

ТНТН
РТН% 100 %  (7.3) 

 

де ТНП — торгова націнка на початок місяця; 

ТНН — торгова націнка на товари, що надійшли у звітному 

місяці; 

ТП — товари на початок місяця за продажною вартістю; 

Тн — товари, що надійшли протягом місяця, за продажною 

вартістю; 

 визначення суми торгової націнки на реалізовані товари: 

 

%100

% РТНТр
ТН рт


 ,   (7.4) 

 

де ТР — товари, реалізовані протягом місяця, за 

продажною вартістю. 

Реалізована торгова націнка списується методом червоного 

сторно. 
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7.2 Рахунки, призначені для обліку запасів 

 

Для обліку запасів товарно-матеріальних цінностей 

використовуються рахунки : 

1) 20 «Виробничі запаси» — балансовий, основний, 

активний, матеріальний, відноситься до групи рахунків 

господарських засобів, за дебетом — надходження та дооцінка 

запасів, за кредитом — вибуття та уцінка запасів; сальдо 

дебетове, означає собівартість наявних на звітну дату 

виробничих запасів, відображається у II розділі активу балансу; 

2) 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» — 

балансовий, основний, активний, матеріальний, відноситься до 

групи рахунків господарських засобів, за дебетом відображається 

придбання МШП, за кредитом — вибуття МШП; сальдо дебетове, 

означає собівартість наявних на звітну дату МШП, відображається 

у II розділі активу балансу; 

3) 23   «Виробництво» — балансовий, основний, активний, 

калькуляційний, відноситься до групи рахунків господарських 

процесів, за дебетом відображається загальна сума понесених 

виробничих витрат, за кредитом — фактична виробнича 

собівартість виготовленої продукції; сальдо дебетове, означає 

залишок незавершеного на звітну дату виробництва, 

відображається у II розділі активу балансу; 

4) 25 «Напівфабрикати» —  балансовий, основний, 

активний, матеріальний, відноситься до групи рахунків 

господарських засобів, за дебетом відображається надходження 

створених напівфабрикатів із виробництва, за кредитом — 

вибуття напівфабрикатів власного виробництва; сальдо дебетове, 

означає собівартість наявних на звітну дату напівфабрикатів, 

відображається у II розділі активу балансу; 

5) 26 «Готова продукція» – балансовий, основний, 

активний, матеріальний, відноситься до групи рахунків 
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господарських засобів, за дебетом відображається надходження 

готової продукції з виробництва, за кредитом - вибуття готової 

продукції; сальдо дебетове означає собівартість наявної на звітну 

дату готової продукції, відображається у II розділі активу 

балансу; 

6) 28 «Товари» — балансовий, основний, активний, 

матеріальний, відноситься до групи рахунків господарських 

засобів, за дебетом відображається надходження товарів, 

нарахування торговельної націнки, за кредитом - вибуття товарів; 

сальдо дебетове, означає собівартість наявних на звітну дату 

товарів, відображається у II розділі активу балансу; 

7) 285 «Торгова націнка» — балансовий, регулюючий, 

контрарний до субрахунка 282 «Товари в торгівлі», контрактивний, 

за кредитом відображається нарахування торгової націнки, за 

дебетом — її списання; сальдо кредитове означає суму торгової 

націнки в продажній вартості залишку товарів на звітну дату, 

відображається у II розділі активу балансу. Різниця між продажною 

вартістю товарів та нарахованою торговою націнкою становить 

фактичну собівартість таких товарів, за якою вони відображаються 

в балансі. 

 

 

7.3 Документальне оформлення операцій з запасами 

 

Документальне оформлення операцій із запасами товарно-

матеріальних цінностей здійснюється з використанням таких 

документів, як:  

 накладні; 

 товарно-транспортні накладні; 

 податкові накладні; 

 рахунки-фактури; 

 сертифікати якості та відповідності; 



 153 

 специфікації; 

 лімітно-забірні картки; 

 вимоги на відпуск матеріалів;  

 товарні та матеріальні звіти;  

 акти на списання МШП тощо. 

 

 

7.4 Облік МШП 

 

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух 

малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать 

підприємству та знаходяться на складі, Планом рахунків 

передбачений рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані 

предмети». 

До малоцінних та швидкозношуваних предметів 

належать предмети, що використовуються протягом не більше 

одного року або нормального операційного циклу, якщо він 

більше одного року, зокрема: інструменти, господарський 

інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо. 

Предмети, строк корисного використання яких більше 

одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні 

пристосування, відображаються на субрахунку 112 «Малоцінні 

необоротні матеріальні активи» синтетичного рахунка 11 «Інші 

необоротні матеріальні активи». Вартість таких предметів 

погашається нарахуванням зносу за встановленою 

підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного 

способу використання таких активів. 

Експлуатаційні тимчасові (нетитульні) споруди облічуються 

на субрахунку 113 «Тимчасові нетитульні споруди». 

За дебетом рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані 

предмети» відображаються за первісною вартістю придбані 

(отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані 
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предмети, за кредитом — за обліковою вартістю відпуск 

малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію зі 

списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і 

втрат від псування таких предметів. 

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, 

переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів з 

подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких 

предметів за місцем експлуатації і відповідними особами 

протягом строку їх фактичного використання. 

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних 

предметів ведеться за видами предметів за однорідними 

групами, установлених, виходячи з потреб підприємства. 

Підприємство, виходячи із власних потреб, може вести 

аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 

за найменуванням, кількістю за ціною за місцями зберігання і 

особами, відповідальними за їх збереження. 

 

7.5 Бухгалтерські записи за операціями з запасами 

 

Таблиця 7.1 – Бухгалтерські записи за операціями із запасами 

ТМЦ 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 

Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

1 Надійшли запаси ТМЦ на умовах 

наступної оплати:  

— купівельна вартість без ПДВ ; 

— ПДВ (податковий кредит) 

 

 

100000  

20000 

 

 

20, 22, 28  

641 

 

 

631  

631 

2 Нараховано торгову націнку на 

товари (50 %) 

50000 282 285 

3 Оприбутковано виготовлені 

власними силами запаси ТМЦ 

15000 20, 22, 26 23 

4 Безоплатно надійшли запаси ТМЦ 2000 20, 22, 

26,28 

718 

(745) 



 155 

Продовження табл. 7.1 
5 Перераховано аванс постачальнику 

за запаси ТМЦ 

48 000 371 311 

6 Відображено податковий кредит із 

ПДВ 

8000 641 644 

7 Оприбутковано запаси ТМЦ, 

оплачені раніше:  

— купівельна вартість без ПДВ;  

— ПДВ (податковий кредит) 

 

 

40000 

8000 

 

 

20, 22, 28  

641 

 

 

631 

 631 

8 Проведено залік заборгованостей 48000 631 371 

9 Оприбутковано запаси ТМЦ, що 

надійшли, як внесок до статутного 

капіталу 

10000 20, 22, 28 46 

10 Оприбутковані запаси ТМЦ, 

придбані підзвітною особою:  

— купівельна вартість без ПДВ ; 

— ПДВ (податковий кредит) 

 

 

500  

100 

 

 

20, 22, 28  

641 

 

 

372 

372 

11 Надійшли запаси ТМЦ за 

бартерною операцією:  

— справедлива вартість; 

— ПДВ (податковий кредит) 

 

 

20000  

4000 

 

 

20, 22,28  

644 

 

 

631  

631 

12 Нараховані податкові зобов'язання 

з ПДВ 

4000 643 641 

13 Відвантажено активи в оплату 

раніше отриманих запасів ТМЦ 

24 000 361 701,702, 

712,742 

14 Відображено податковий кредит з 

ПДВ 

4000 641 644 

15 Відображено податкові 

зобов'язання з ПДВ 

4000 701, 702, 

712,742 

643 

16 Списано собівартість переданих 

активів 

17000 901, 902,  

943,  972 

26 28, 20,22, 

25,10,11,12 

17 Передано запаси у виробництво 38000 23,91 20,22,25 

18 Безоплатно передано запаси ТМЦ 3000 949 (977) 20,22,25, 

26,28 

19 Нараховані податкові зобов'язання 

з ПДВ 

600 949 (977) 641 
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Продовження табл. 7.1 
20 Передано запаси ТМЦ для 

забезпечення:  

— адміністративних потреб; 

— збуту продукції; 

— створення необоротних активів;  

— досліджень та розроблень; 

— утримання об'єктів житлово-

комунального господарства та 

соціально-культурного призначення 

 

 

7000  

5500  

19800  

 

4300  

3700 

 

 

92  

93  

15  

 

941 

949 

20,22,25, 

26,28 

21 Реалізовано виробничі запаси та 

МШП 

7200 361 712 

22 Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

1200 712 641 

23 Списано собівартість 

реалізованих запасів 

5 000 943 20,22,25 

24 Реалізовано товари 

підприємством оптової торгівлі 

180 

000 

361 702 

25 Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

30 000 702 641 

26 Списано собівартість 

реалізованих товарів 

110 

000 

902 281 

27 На поточний рахунок надійшли 

кошти в попередню оплату за товари 

90 000 311 681 

28 Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

15 000 643 641 

29 Відвантажено товари, оплачені 

раніше 

90 000 361 702 

30 Відображено податкові 

зобов'язання з ПДВ 

15000 702 643 

31 Списано собівартість 

реалізованих товарів 

60000 902 281 

32 Проведено залік заборгованостей 90000 681 361 

33 Реалізовано товари 

підприємством роздрібної торгівлі 

(за готівку) 

240000 301 702 

34 Нараховані податкові 

зобов'язання з ПДВ 

40000 702 641 
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Продовження табл. 7.1 
35 Списано реалізовану торгову 

націнку (сторно) 

(72000) 282 285 

36 Списано собівартість 

реалізованих товарів 

128000 902 282 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність поняття «запаси» та їх склад. 

2. Які фактичні витрати  включаються до собівартості 

запасів при їх придбанні?  

3. Які складові виробничої собівартості запасів? 

4. За допомогою яких методів здійснюється оцінка запасів 

при їх вибутті? 

5. Охарактеризуйте метод оцінки запасів при вибутті – 

ідентифікаційної собівартості. 

6. Як розраховується середньозважена собівартість 

запасів? 

7. Розкрийте сутність методів ФІФО і ЛІФО. 

8. У чому полягає сутність методу нормативних витрат? 

9. Як розраховується торгова націнка за методом 

середнього відсотка? 

10. Які рахунки призначені для обліку запасів? 

11. З використанням яких документів здійснюється 

оформлення операцій із запасами? 

12. Охарактеризуйте особливості обліку малоцінних та 

швидкозношуваних  предметів. 
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ТЕМА 8. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

8.1 Визначення та види грошових коштів. 

8.2 Облік грошових коштів у касі. 

8.3 Облік грошових коштів на рахунках у банку. 

8.4 Рахунки призначені для обліку грошових коштів. 

8.5 Бухгалтерські записи за операціями з грошовими 

коштами. 

 

8.1 Визначення та види грошових коштів 

 

Грошові кошти — це готівка (банкноти та монети 

національної валюти), кошти на рахунка у банках та депозити до 

запитання. 

Розрахунки, які виникають між підприємством та його 

контрагентами в процесі здійснення фінансово-господарської 

діяльності, можуть проводитися як у готівковій, так і в 

безготівковій формах.  

Готівкові розрахунки суб'єкта господарювання передбачають 

використання готівки і, як правило, проводяться за участю 

фізичних осіб. 

Безготівкові розрахунки здійснюються, переважно, між 

юридичними особами шляхом перерахування грошових коштів з 

рахунку платника на рахунок отримувача з використанням 

послуг банківських установ, у яких відкрито поточні рахунки 

учасників розрахункової операції.  

Безготівкові розрахунки можуть проводитися за операціями 

як товарного (за реалізовані товари, роботи та послуги), так і 

нетоварного характеру (за платежами до бюджету і 

позабюджетних фондів, за банківськими кредитами, сплатою 

відсотків за залученими коштами тощо). 
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8.2 Облік грошових коштів у касі 

 

Для здійснення готівкових розрахунків кожне підприємство 

має касу, де зберігаються готівкові кошти, цінні папери, грошові 

документи та бланки суворого обліку.  

Каса — приміщення або місце здійснення готівкових 

розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових 

коштів, інших цінностей, касових документів. 

Касові операції — операції підприємств (підприємців) між 

собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і 

видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з 

відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку. 

Ліміт залишку готівки в касі — граничний розмір суми 

готівки, що може залишатися в касі  позаробочий час. 

Готівка в касі зберігається виключно в межах ліміту залишку 

готівки, тобто максимально дозволеної суми коштів, яка може 

залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня. Розмір 

ліміту підприємство встановлює самостійно і узгоджує з банком. 

Грошові кошти, що перевищують ліміт залишку готівки в касі, 

підлягають здачі до банку для зарахування їх на поточний рахунок 

підприємства. Здавати готівку до банку підприємство може 

самостійно або з використанням послуг інкасаторської служби 

банку. До отримання виписки з поточного рахунка з 

підтвердженням зарахування зданої до банку готівки такі кошти 

обліковуються як грошові кошти в дорозі. 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють готівкові 

розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг, повинні використовувати реєстратори 

розрахункових операцій (РРО), за допомогою яких реалізуються 

фіскальні функції (з нарахування ПДВ) та реєструються 

проведені операції з продажу товарів, робіт, послуг та іноземної 

валюти. 
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Документальне оформлення операцій із готівковим коштами 

здійснюється з використанням прибуткових і видаткових касових 

ордерів, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових 

ордерів, касової книги, книги обліку прийнятих та виданих 

касиром грошей, грошових та фіскальних чеків, розрахункових 

квитанцій, об'яв на внесення готівки, супровідних відомостей (на 

здавання готівки інкасаторам), платіжних та розрахунково-

платіжних відомостей. 

 

Вимоги до організації готівкових розрахунків: 

 прибуткові, видаткові касові ордери й видаткові відомості 

заповнюють чорнилом темного кольору чорнильною або 

кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, 

комп'ютерних засобів чи іншими способами, які 

забезпечили б належне збереження цих записів протягом 

установленого для зберігання документів терміну (3 років); 

 усю готівку, що надходить до кас, потрібно своєчасно 

(тобто в день одержання коштів) та в повній сумі 

оприбутковувати: відображати у касовій книзі за 

прибутковими касовими ордерами, у книзі обліку 

розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних 

чеків РРО або даних РК; 

 надходження і видачу готівки в національній валюті 

підприємства відображають у касовій книзі за касовими 

ордерами і видатковою відомістю в день її надходження 

або видачі; 

 аркуші касової книги мають бути пронумеровані, 

прошнуровані та скріплені відбитком печатки 

підприємства; кількість аркушів своїми підписами 

засвідчують керівник і головний бухгалтер; 

 записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках 

(через копіювальний папір) чорнилом темного кольору 
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чорнильною або кульковою ручкою. Перші примірники, 

що є невідривною частиною аркуша касової книги, 

залишаються в касовій книзі, другі, що є відривною 

частиною, — є документом, за яким касири звітують щодо 

руху грошей у касі; 

 за відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня 

записи в касовій книзі в цей день можуть не проводитися; 

 виправлення у касових ордерах та видаткових відомостях 

забороняються; у касовій книзі виправлення також, як 

правило, не допускають, однак якщо вони зроблені, то 

повинні бути засвідчені підписами касира та головного 

бухгалтера (або особи, що його заміщує); 

 ліміт каси підприємства визначають собі самостійно на 

підставі розрахунку, засвідченого підписом головного 

(старшого) бухгалтера та керівника; 

 якщо на підприємстві ліміт каси не встановлено, то він 

вважається нульовим; 

 новостворені підприємства на перші три місяці роботи 

ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних 

розрахунків, потім його переглядають за фактичними 

показниками діяльності; 

 не встановлюють ліміт каси для банків та підприємців; 

 гранична сума готівкового розрахунку одного 

підприємства (підприємця) з іншим підприємством 

(підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома 

платіжними документами встановлюється відповідною 

постановою Правління Національного банку України.  

Вона становить 10 тис. грн. 

Ці обмеження не поширюються на: 

 розрахунки з фізичними особами, бюджетами та 

державними цільовими фондами; 

 добровільні пожертвування та благодійну допомогу; 
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 розрахунки за спожиту електроенергію; 

 використання коштів, виданих на відрядження; 

 розрахунки під час закупівлі сільськогосподарської 

продукції 

У касі забороняється зберігати готівку та інші цінності, що 

не належать даному підприємству. Спеціальних вимог до 

обладнання приміщення каси немає — керівник підприємства 

вирішує самостійно, як облаштувати касу та забезпечити 

надійне зберігання готівкових коштів у ній. 

 

Строки витрачання готівки: 

 кошти, отримані на оплату праці, для виплати пенсій, 

стипендій, дивідендів (доходу), можна зберігати в касі 

понад установлений ліміт протягом трьох робочих днів, 

включаючи день одержання готівки; 

 кошти, отримані на інші виплати, потрібно видати 

працівникам у той самий день або повернути в банк не 

пізніше наступного робочого дня, також їх дозволено 

залишати в касі у межах ліміту 

Якщо на підприємстві працює кілька касирів, то перед 

початком робочого дня старший касир видає іншим касирам 

авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під 

підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей; а в 

кінці робочого дня вони зобов'язані скласти звіт про одержання 

авансу і готівки, прийнятих( виданих) за відповідними касовими 

документами, і здати залишок готівки та касові документи за 

проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі 

обліку прийнятих та виданих касиром грошей. 

При зарахуванні на роботу касира керівник підприємства 

укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність. 

На підприємствах, штатний розпис яких не передбачає посади 

касира, виконувати його обов'язки може бухгалтер чи інший 
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працівник згідно з письмовим розпорядженням керівника; з цим 

працівником також укладають договір про повну матеріальну 

відповідальність. 

 

Особливості обліку іноземної валюти в касі підприємства 

Іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді 

банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу 

та є законним платіжним засобом на території відповідної 

іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що 

вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, 

які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних 

держав, міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають 

на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-

фінансових установ за межами України. 

Резиденти — юридичні особи та суб'єкти господарської 

діяльності України, що не мають статусу юридичної особи 

(філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою 

діяльність відповідно до законодавства України з 

місцезнаходженням на її території. До резидентів України також 

відносять дипломатичні представництва, консульські установи 

та інші офіційні представництва нашої держави за кордоном, які 

мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і 

представництва підприємств та організацій України за 

кордоном, що не здійснюють господарської діяльності. 

Нерезиденти — юридичні особи та суб'єкти господарської 

діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, 

представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, 

які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до 

законодавства іншої держави. Також до нерезидентів 

відносяться розташовані на території України дипломатичні 

представництва, консульські установи та інші офіційні 

представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх 
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представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а 

також представництва інших іноземних організацій і фірм, які 

не здійснюють господарської діяльності відповідно до 

законодавства України. 

Держава дуже ретельно стежить за обігом готівкової 

іноземної валюти. Підприємства можуть витрачати її лише на 

законодавчо визначені цілі (для забезпечення витрат працівників 

на відрядження за кордон, для оплати праці працівників – 

нерезидентів тощо). 

Каса в іноземній валюті» це монетарна стаття балансу 

(тобто стаття балансу про грошові кошти), а значить, за нею 

повинні нараховуватися курсові різниці.  

Згідно з ПСБО 21 курсові різниці від порахунку грошових 

коштів в іноземній валюті відображають у складі інших 

операційних доходів (витрат). 

Визначення курсових  різниць за монетарними статтями в 

іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату 

здійснення господарської операції в її межах або за всією 

статтею (відповідно до облікової політики). Для  визначення  

курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс 

на кінець дня дати балансу.  При визначенні курсових різниць на 

дату здійснення господарської операції застосовується 

валютний курс на початок дня дати здійснення операції. 

Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець 

дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими 

протягом дня здійснювались господарські операції із 

застосуванням  валютного курсу, встановленого на кінець цього 

дня. 

 

8.3 Облік грошових коштів на рахунках в банку 

 

Підприємства для здійснення господарської діяльності 
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можуть відкривати рахунки в банківських установах за 

договорами банківського рахунка та банківського вкладу.  

Для відкриття поточного рахунка в банку суб'єкт 

господарювання подає до самостійно обраної банківської 

установи такі документи: 

1) заяву про відкриття рахунка; 

2) засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію 

СПД; 

3) засвідчену копію зареєстрованого статуту; 

4) копію документа про взяття підприємства на податковий 

облік; 

5) довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду та 

фондах соціального страхування; 

6)  картку зі зразками підписів осіб, уповноважених 

підписувати розрахункові документи, та відбитками 

печатки підприємства. 

Для безготівкових розрахунків використовуються наступні 

форми безготівкових розрахунків (первинні документи):  

 платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить 

письмове доручення платника обслуговуючому банку про 

списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її 

перерахування на рахунок отримувача; 

 платіжне вимога-доручення — розрахунковий документ, 

який складається з двох частин: верхньої — вимоги 

отримувача безпосередньо до платника про сплату 

визначеної суми коштів ; нижньої — доручення платника 

обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку 

визначеної ним суми коштів та її перерахування на рахунок 

отримувача; 

 платіжна вимога — розрахунковий документ, що містить 

вимогу стягувача або в разі достовірного списання 

отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити 
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без погодження з платником переказ визначеної суми 

коштів з рахунка платника на рахунок отримувача; 

 розрахунковий чек — розрахунковий документ, що містить 

нічим не обумовлене письмове розпорядження власника 

рахунку(чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його 

рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної у чеку суми 

коштів;  

 акредитив — договір, що містить зобов’язання банка 

емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника 

акредитива) або від свого імені проти документів, які 

відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати 

платіж на користь бенефіціара або доручає іншому 

(виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

Крім того, документальне оформлення безготівкових 

розрахунків використовуються меморіальний ордер та виписки 

банку з поточного рахунка.  

 

Вимоги до складання платіжних документів: 

 клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно 

обирають вищенаведені платіжні інструменти (за винятком 

меморіального ордера) і зазначають їх під час укладання 

договорів; 

 усі текстові елементи бланків мають бути виконані 

українською мовою; 

 відповідальність за правильність заповнення реквізитів 

розрахункового документа несе особа, яка оформила цей 

документ і подала його до обслуговуючого банку;  

 якщо розрахункові документи заповнені з порушенням 

порядку, то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без 

виконання; 

 перший примірник розрахункового документа (незалежно 

від способу його виготовлення) має містити відбиток 
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печатки (якщо наявність печатки передбачена) та 

підписи/підпис відповідальних осіб/особи. 

У розрахункових документах не допускаються 

виправлення. Неправильно заповнений бланк такого документа 

анулюється і складається новий. 

 

8.4 Рахунки призначені для обліку грошових коштів 

 

Для обліку грошових коштів на рахунках в банках 

використовується  рахунки: 

1) 30 «Каса» — балансовий, основний, активний, грошовий, 

відноситься до групи рахунків господарських засобів, за 

дебетом відображається надходження готівкових коштів 

до каси підприємства, за кредитом - виплати в порядку 

витрачання готівки, сальдо дебетове, означає залишок 

готівки в касі на відповідну дату, відображається в IIрозділі 

активу балансу. 

Рахунок 30 «Каса» має два субрахунки:  

301 —  «Готівка в національній валюті»; 

302 —  «Готівка в іноземній валюті». 

2) 31 «Рахунки в банках» — балансовий, основний, 

активний, грошовий, відноситься до групи рахунків 

господарських засобів, за дебетом відображається 

зарахування грошових коштів на рахунки в банках, за 

кредитом - списання коштів з банківських рахунків 

підприємства, сальдо дебетове, означає залишок грошових 

коштів на рахунках у банках,  відображається в IIрозділі 

активу балансу. 

Рахунок 31 має таки субрахунки: 

311 —  «Поточні рахунки в націонaльній валюті», 

313  — «Поточнi рахунки в іноземній вaлюті», 

313 —  «Інші рахунки в бaнку в національній валюті», 
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314 —  «Іншi рахунки в банку в інoземній валюті», 

Cубрахунки 312 «Поточні рахунки в інoземній валюті» та 

314 — «Іншi рахунки в банку в інoземній валюті» 

призначені для узагальнення iнформації про наявність та 

руx грошових коштів в інозeмній валюті. 

3) 33 «Інші кошти» — балансовий, основний, активний, 

грошовий, відноситься до групи рахунків господарських 

засобів, за дебетом відображається збільшення грошових 

документів та коштів у дорозі, за кредитом — вибуття 

грошових документів та списання коштів у дорозі після 

зарахування на рахунки в банках, сальдо дебетове, означає 

наявний на звітну дату залишок грошових документів та 

коштів у дорозі, відображається у IIрозділі активу 

балансу. 

До інших коштів відносяться: 

 грошові документи (у національній та іноземній валюті), 

які знаходяться у касі: поштові марки; сплачені проїзні 

документи; сплачені путівки до санаторіїв, пансіонатів, 

будинків відпочинку;  

 грошові кошти у дорозі — грошові суми, внесені в каси 

банків, ощадні каси або поштові відділення для 

подальшого їх зарахування на розрахункові або інші 

рахунки підприємства. 

Рахунок 33 «Інші кошти» має наступні субрахунки : 

331 –  «Грошові докумeнти в національній валюті», 

332 – «Грошoві документи в іноземній вaлюті», 

333 – «Грошoві кошти в дорозі в націонaльній валюті», 

334 – «Грошові кoшти в дорозі в інoземній валюті», 

335 – «Електронні гроші, номінованi в національній 

валюті». 
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8.5 Бухгалтерські записи за операціями з грошовими 

коштами 

 

Таблиця 8.1 – Бухгалтерські записи за операціями з грошовими 

коштами 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 

Кореспонденція 

рахунків 

  дебет кредит 

1. Надійшли готівкові кошти до каси: 

— з поточного рахунку в банку; 

— від покупців за реалізовану 

продукцію, товари, роботи та послуги; 

— в погашення завданих збитків; 

— в повернення невикористаної суми 

підзвіту; 

— у сплату внесків засновниками;  

— в погашення заборгованості 

покупців; 

— в погашення позик, наданих 

працівникам;  

— на погашення короткострокових 

векселів; 

— в погашення довгострокової 

дебіторської заборгованості;  

— від орендарів за здані в оренду 

необоротні активи 

 

10000  

 

120000 

 

500  

 

35 

8000  

 

42300  

 

3990  

 

57000  

73500 

 

14000 

 

301  

 

301 

 

301  

 

301  

301  

 

301  

 

301  

 

301  

301 

 

301 

 

311  

 

701, 

702,703  

375  

 

372  

46  

 

361 

 

377  

3 

41  

181,182, 

183  

377 

2. Видано з каси готівку:  

 на виплату зарплати працівникам;  

 підзвіт на господарські потреби; 

 на виплату дивідендів учасникам;  

 для викупу акцій власної емісії; 

 на погашення заборгованості за 

векселями; 

 на погашення заборгованості перед 

постачальниками та іншими 

кредиторами;  

 

29500  

900  

3100  

6000  

1500  

 

 

14000 

 

 

661 

372  

671  

45  

621,511  

 

 

631, 685  

289 

 

301  

301  

301  

301  

301  

 

 

301  
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Продовження табл. 8.1 

 в оплату транспортно-заготівельних 

витрат; 

 в оплату капітальних витрат на 

спорудження або виготовлення 

необоротних активів; 

 за проведення поточного ремонту 

необоротних активів; 

за проведення капітального ремонту 

необоротних активів 

100 

 

1800  

 

 

650 

 

12800 

15 

 

23,91, 

92,93,94 

 

15 

301 

 

301 

 

 

301 

 

301 

3. Інкасовано готівку з каси для 

зарахування на поточний рахунок у 

банку 

350000 333 301 

4. На підставі виписки банку 

відображено зарахування інкасованих 

коштів на рахунок у банку 

150 000 311 333 

5. На поточний рахунок надішли 

грошові кошти:  

 в погашення заборгованості 

покупців; 

 аванс від покупців;  

 одержаного банківського кредиту;  

 в погашення позик, наданих 

працівникам; 

 на погашення короткострокових 

векселів; 

 в погашення довгострокової 

дебіторської заборгованості;  

 від орендарів за здані в оренду 

необоротні активи; 

 внесків засновників;  

 від перепродажу акцій власної 

емісії; 

 цільового фінансування;  

 з бюджету та позабюджетних 

фондів, що були надлишково їм 

перераховані; 

 доходи від вкладень в інші 

підприємства 

 

 

230000 

 

82000 

150000 

7600 

 

27000 

 

13000 

 

11000 

 

30000 

50000 

 

100000 

260 

 

 

9300 

 

 

311  

 

311  

311  

311  

 

311  

 

311 

 

311 

 

311  

311  

 

311 

311 

 

 

311 

 

 

361  

 

681  

50,60  

377  

 

341  

 

181,182, 

183  

377 

 

46  

45  

 

48 

64,65  

 

 

72,73 
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Продовження табл. 8.1 

6. 3 поточного рахунку перераховано 

грошові кошти:  

 в погашення заборгованості перед 

постачальниками; 

 аванс постачальникам;  

 на особові рахунки працівників для 

виплати заробітної плати;  

 в погашення банківських кредитів;  

 на придбання цінних паперів інших 

підприємств; 

 на виплату дивідендів учасникам; 

 для викупу акцій власної емісії; 

 на погашення заборгованості за 

векселями; 

 на погашення заборгованості перед 

іншими кредиторами;  

 в погашення заборгованості перед 

бюджетом та фондами соціального 

страхування; 

 на сплату відсотків за кредитами та 

борговими зобов'язаннями;  

 в оплату витрат майбутніх періодів 

(передплата періодичних видань, 

орендні платежі тощо); 

 в оплату поточних витрат 

 

 

58000 

 

12000 

10000  

 

34000  

3800  

 

1800  

2200  

27000  

 

8600 

 

3500  

 

 

1640 

 

930  

 

 

6280 

 

 

631  

 

371 

661 

 

50,60,61  

14,35  

 

671  

511, 

621  

 

685 

 

64,65  

 

 

684 

 

39 

 

 

91,92, 

93,94 

 

 

311  

 

311 

311  

 

311  

311  

 

311 

311 

311  

 

311  

 

311  

 

 

311 

 

311  

 

 

311 

7. Оприбутковано грошові документи 

(поштові марки, конверти з марками, 

проїзні квитки, путівки на санаторно-

курортне лікування та відпочинок), 

придбані підзвітною особою 

 

300 

 

331 

 

372 

8. Відображено ПДВ у вартості 

придбаних грошових документів 

60 641 372 

9. Використано грошові документи в 

адміністративних цілях 

300 92 331 
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Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке грошові кошти? 

2. Охарактеризуйте форми розрахунків, які виникають 

між підприємством та його контрагентами в процесі 

здійснення фінансово-господарської діяльності. 

3. Які особливості обліку грошових коштів у касі? 

4. Які документи використовуються для документального 

оформлення операцій з готівковими коштами? 

5. Які вимоги та обмеження висуваються до організації 

готівкових розрахунків? 

6. Які строки витрачання готівки? 

7. Дайте визначення поняттям «резиденти» і 

«нерезиденти». 

8. Які особливості обліку іноземної валюти в касі 

підприємства? 

9. Які документи необхідно подати до банківської установи 

для відкриття поточного рахунку? 

10. Які існують форми безготівкових розрахунків? 

11. Які документи використовуються для документального 

оформлення безготівкових розрахунків? 

12. Які вимоги висуваються до складання платіжних 

документів? 

13. Які рахунки призначені для обліку грошових коштів? 

Охарактеризуйте їх. 
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ТЕМА 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

9.9 Визначення та класифікація фінансових інвестицій. 

9.10 Облік поточних фінансових інвестицій. 

9.11 Облік довгострокових фінансових інвестицій. 

9.12 Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу. 

9.13 Облік фінансових інвестицій, що надають право 

власності. 

9.14 Відображення довгострокових фінансових інвестицій за 

методом участі в капіталі. 

9.15 Облік фінансових інвестицій до погашення. 

9.16 Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій 

звітності. 

 

9.1 Визначення та класифікація фінансових інвестицій 

 

 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій 

звітності визначає П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». 

Фінансові інвестиції — це активи, які утримуються 

підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок 

відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або 

отримання інших вигід для інвестора. 

До фінансових інвестицій відносяться інвестиції в: 

 акції;  

 облігації; 

 депозитні сертифікати; 

 казначейські зобов'язання; 

 інші цінні папери; 

 капітал інших підприємств. 

Розрізняють довгострокові та поточні фінансові інвестиції. 

Поточні фінансові інвестиції — це інвестиції на строк, що 
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не перевищує одного року, та які можуть бути вільно 

реалізовані в будь-який момент. 

Вільна конвертація на фондовому ринку - це дуже 

важливо. Це означає, що цінні папери можуть бути в будь-

який момент вільно перетворені на гроші. 

Серед поточних фінансових інвестицій виділяють 

фінансові інвестиції, які, для цілей фінансової звітності, 

визнаються еквівалентами грошових коштів. 

Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові 

високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у 

певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним 

ризиком зміни їх вартості. 

Як правило, до еквівалентів грошових коштів відносять 

поточні інвестиції, початковий строк погашення яких не 

перевищує 3 місяців і відносно яких існує впевненість у тому, що 

вони не зменшать свою вартість протягом періоду їх чинності. 

У фінансовій звітності еквіваленти грошових коштів 

відображаються разом із грошовими коштами в статті Балансу 

«Грошові кошти та їх еквіваленти» (рядок 1165 ). 

Інвестиції, які не підпадають під визначення поточних 

інвестицій, класифікують як довгострокові. 

 

9.2 Облік поточних фінансових інвестицій 

 

Бухгалтерський облік наявності та руху поточних 

фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому 

числі депозитних сертифікатів, ведеться на рахунку 35 

«Поточні фінансові інвестиції». 

За дебетом рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» 

відображається придбання (надходження) еквівалентів 

грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за 

кредитом — зменшення їх вартості та вибуття. 
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Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» має такі 

субрахунки: 

351 — «Еквіваленти грошових коштів», 

352 — «Інші поточні фінансові інвестиції». 

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій 

із забезпеченням можливості отримання інформації про 

інвестиції як на території України, так і за кордоном. 

Поточні фінансові інвестиції, згідно з П(С)БО 12 «Фінансові 

інвестиції», первісно оцінюються та відображаються в обліку за 

собівартістю.  

Собівартість включає ціну придбання та всі додаткові 

витрати, які були понесені при придбанні фінансової інвестиції, 

а саме: комісійні винагороди, гонорари, мито, податки, 

банківські збори та тощо. 

Придбання короткострокових фінансових інвестицій 

відображається такими записами: 

Дебет 35    «Поточні фінансові інвестиції» 

Кредит 30   «Каса» (при сплаті за інвестиції 

грошима) 

або Кредит 31   «Рахунки в банках»  

(при сплаті за інвестиції грошима) 

або Кредит 36   «Розрахунки з покупцями та 

замовниками» (отримання інвестицій в оплату за реалізовану 

продукцію)  

або Кредит 37   «Розрахунки з різними дебіторами»  

(отримання інвестицій у погашення дебіторської 

заборгованості) 

або Кредит 46   «Неоплачений капітал»  

(отримання інвестицій як внеску до статутного капіталу)  

або Кредит 73   «Інші фінансові доходи» тощо. 

Приклад 9.1 Підприємство А придбало 1000 акцій 

підприємства Б на загальну суму 13000 грн. Витрати, пов'язані з 
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придбанням, становили 1 150 грн. У бухгалтерському обліку 

необхідно зробити такий запис (13000 + 1150), грн.: 

Д35 К31  14150 грн (при сплаті за інвестиції 

грошима) 

Залежно від форми сплати за придбані фінансові інвестиції, 

згідно з П(С)БО 12, їх собівартість визначається по-різному. 

Якщо інвестиції придбані шляхом обміну на інші цінні папери 

або цінні папери власної емісії, то їх собівартістю є 

справедлива вартість переданих в оплату цінних паперів. 

Якщо інвестиції придбані шляхом обміну на інші активи, їх 

собівартість дорівнює справедливій вартості отриманих активів. 

Доходи (дивіденди, відсотки тощо), які отримані або 

підлягають отриманню за поточними фінансовими інвестиціями, 

відображаються як фінансовий дохід інвестора. 

Приклад 9.1 (продовження). 

Підприємство А отримало від підприємства Е дивіденди у 

сумі 0,8 гривні на одну акцію. 

У бухгалтерському обліку ця подія буде відображена 

наступним записом (1000х0,8),грн:   Д 31К73   800 грн. 

Якщо поточні фінансові інвестиції продаються, різниця між 

чистою виручкою від її реалізації та балансовою вартістю 

визнається прибутком або збитком. 

Приклад 9.1 (продовження). 

Підприємство А продало 300 акцій підприємства В за ціною 

18 грн. за акцію. 

У бухгалтерському обліку ця подія буде відображена 

такими записами: 

1. Сума отриманих грошових коштів (300 х 18), грн: 

Д 31 К 741  5 400 

2. Собівартість реалізованих акцій (300 х (14 150 : 1 000)), 

грн: 

Д 971 К35   4 245 
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У кінці звітного періоду рахунки 74 та 97 закриваються на 

субрахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності», на якому 

відображається фінансовий результат від реалізації, грн: 

Д 741 К 793   5 400 

Д 793  К 971    4245 

Реалізація фінансових інвестицій за сумою, нижчою від їх 

собівартості, буде відображатися в обліку аналогічно з тією 

різницею, що субрахунок 793 «Результат іншої звичайної 

діяльності» буде мати дебетове сальдо. 

Згідно з П(С)БО 12 поточні фінансові інвестиції 

відображаються в Балансі у складі оборотних активів за 

справедливою вартістю. Оцінка та облік фінансових інвестицій 

здійснюються за кожною фінансовою інвестицією. 

Сума збільшення або зменшення балансової вартості 

фінансових інвестицій на дату балансу відображається 

відповідно у складі статті «Інші доходи» або «Інші витрати». 

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо, відображаються в Балансі за їх 

фактичною собівартістю з урахуванням зменшення корисності 

інвестиції. Втрати від зменшення корисності відображаються в 

обліку у складі статті "Інші витрати" з одночасним зменшенням 

балансової вартості фінансових інвестицій.  

Приклад 9.2 Підприємство «Колос» володіє акціями 

підприємств В, С. На 31.12.14 р. балансова вартість кожної 

інвестиції становила: 

Показник 
Собівартість 

придбаних акцій 

Справедлива 

вартість акцій на 

31. 12.14р. 

Інвестиція в акції підприємства В 1000 1500 

Інвестиція в акції підприємства С 1 600 1 400 

Вартість інвестиційного портфеля 2600 2900 

У бухгалтерському обліку проведення переоцінки акцій до 
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справедливої вартості буде відображена такими записами: 

1)переоцінка інвестицій підприємства В (1 500 — 1 000), 

грн: 

 Д 35   К 74    500 

2) переоцінка інвестицій підприємства С (1 600 — 1 400), 

грн.: 

Д 975   К35    200 

 

9.3 Облік довгострокових фінансових інвестицій 

 

Довгострокові фінансові інвестиції —  це інвестиції, які 

не є поточними, тобто інвестиції строком погашення більше 

одного року, а також інвестиції, які не можуть бути 

реалізованими в будь-який момент. 

Розрізняють довгострокові фінансові інвестиції, що 

надають право власності (інвестиції в акції інших підприємств, 

внески до статутного капіталу) та інвестиції, що утримуються 

підприємством до їх погашення (боргові цінні папери, 

довгострокові векселі, інше). 

Для обліку довгострокових інвестицій використовується 

рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Рахунок 

призначений для узагальнення інформації про наявність та рух 

довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших 

підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний 

капітал інших підприємств, створених на території країни та за 

кордоном, тощо. 

За дебетом рахунка відображається вартість довгострокових 

інвестицій, за кредитом — їх вибуття (списання) чи зменшення 

вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, 

якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі. 

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі 

субрахунки: 
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141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку 

участі в капіталі»; 

142 «Інші інвестиції пов'язаним сторонам»; 

143 «Інвестиції непов'язаним сторонам». 

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових 

фінансових вкладень та об'єктами інвестування. 

 

9.4 Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу 

 

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються 

підприємством до їх погашення або обліковуються за методом 

участі в капіталі) на дату балансу відображаються за 

справедливою вартістю. Сума збільшення або зменшення 

балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім 

інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) 

відображається у складі інших доходів або інших витрат 

відповідно.  

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких 

достовірно визначити неможливо, відображаються на дату 

балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності 

інвестиції. Втрати від зменшення корисності фінансових 

інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним 

зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.  

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до 

їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою 

собівартістю фінансових інвестицій. Різниця між собівартістю та 

вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія 

при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з 

дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної 

ставки відсотка. 

Приклади визначення суми амортизації дисконту, 

премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій 
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за методом ефективної ставки відсотка 

 Приклад 9.3 Підприємство 3 січня 2000 року придбало 

облігації номінальною вартістю 50000 грн. за 46282 грн., тобто 

дисконт становив 3718 грн. (50000 - 46282). Фіксована ставка 

відсотка за облігацією встановлена 9 процентів річних. Дата 

погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка 

здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума 

становить 4500 грн. (50000 х 9 %). Ефективна ставка відсотка 

дорівнює  

(50000 × 9%) + (
3718
5

)

(46282 + 50000)/2
≈ 11% 

 

Таблиця 9.1 – Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями 

в облігації 

Дата Номінальна 

сума 

відсотка, грн 

Сума відсотка 

за ефективною 

ставкою, грн * 

Сума 

амортизації 

дисконту, 

грн. (гр. 3 - 

гр. 2) 

Амортизована 

собівартість 

інвестиції, 

грн.** 

1 2 3 4 5 

03.01.2000    46282 

31.12.2000 4500 5091 591 46873 

31.12.2001 4500 5156 656 47529 

31.12.2002 4500 5228 728 48257 

31.12.2003 4500 5308 808 49065 

31.12.2004 4500 5435 935 50000 

 

Приклад 9.4 Облігації номінальною вартістю 50000 грн. 

придбані 3 січня 2000 року за 52019 грн., тобто премія становила 

2019 грн (52019 — 50000). Фіксована ставка відсотка за 

облігаціями встановлена 9 процентів річних. Погашення облігації 

відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється 

щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн. 

(50000  9 %). Ефективна ставка відсотка дорівнює 
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(4500 −
2019
5

)

(52019 + 50000)/2
= 8% 

 

Таблиця 9.2 – Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в 

облігації 

Дата Номінальна 

сума 

відсотка, грн 

Сума відсотка 

за ефективною 

ставкою, грн * 

Сума 

амортизації 

дисконту, 

грн (гр. 3 - 

гр. 2) 

Амортизована 

собівартість 

інвестиції, 

грн** 

1 2 3 4 5 

03.01.2000    52019 

31.12.2000 4500 4161 339 51680 

31.12.2001 4500 4134 365 51314 

31.12.2002 4500 4105 395 50919 

31.12.2003 4500 4073 426 50492 

31.12.2004 4500 4008 492 50000 

* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату 

та ефективної ставки відсотка.  

** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню 

дату і суми амортизації дисконту за звітний період.  

*** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню 

дату і сумою амортизації премії за звітний період. 

 

Сума амортизації дисконту або премії нараховується 

одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових 

інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі 

інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з 

одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості 

фінансових інвестицій відповідно. 

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в 

спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного 

підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що 

визначена за методом участі в капіталі. 
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Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в 

капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що 

визначається з урахуванням зміни загальної величини власного 

капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом 

операцій між інвестором і об'єктом інвестування.  

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується 

(зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому 

прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із 

включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в 

капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій 

зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта 

інвестування.  

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується 

(зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної 

величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний 

період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із 

включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового 

капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо 

зміна величини власного капіталу об'єкта інвестування виникла 

внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до 

виникнення (зменшення) емісійного доходу об'єкта 

інвестування). Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в 

сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта 

інвестування (крім змін за рахунок чистого збитку) більше іншого 

додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу 

інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об'єкта 

інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що 

призвело до зменшення емісійного доходу об'єкта інвестування), 

то на таку різницю зменшується (збільшується) нерозподілений 

прибуток (непокритий збиток).  

Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство 

зменшується на суму зменшення корисності інвестиції.  
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Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій 

відображається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не 

призводить до від'ємного значення вартості фінансових 

інвестицій. Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення їх 

балансової вартості досягають нульової вартості, відображаються 

в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за 

нульовою вартістю.  

Якщо інвестор, контрольний учасник, інвестор асоційованого 

підприємства) вносить або продає активи спільному, 

асоційованому підприємству відповідно і передає значні ризики 

та вигоди, пов'язані з їх володінням, то у складі фінансових 

результатів звітного періоду відображається лише та частина 

прибутку (збитку), яка припадає на частку інших інвесторів 

спільного, асоційованого підприємства відповідно.  

Сума прибутку (збитку) від внеску або продажу спільному, 

асоційованому підприємству активів, що припадає на частку 

інвестора, включається до складу доходів (витрат) майбутніх 

періодів із визнанням їх прибутком (збитком) інвестора лише 

після продажу спільним, асоційованим підприємством цього 

активу іншим особам або в періодах амортизації одержаних чи 

придбаних необоротних активів. Цей актив вважається проданим 

спільним, асоційованим підприємством у межах кількості й 

вартості подібних активів, реалізованих ним після його 

одержання.  

Інвестор спільного, асоційованого підприємства відображає 

всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчить 

про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або 

зниження корисності необоротних активів.  

Якщо інвестор, (контрольний учасник, асоційоване 

підприємство) придбав активи відповідно в спільного, 

асоційованого підприємства, то сума прибутку (збитку) об'єкта 

інвестування від цієї операції, що припадає на частку інвестора, 
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відображається лише після перепродажу цих активів іншим 

особам або в періодах амортизації придбаних необоротних 

активів. Збитки, які виникли внаслідок зменшення чистої вартості 

реалізації оборотних активів або зниження корисності 

необоротних активів, відображаються повністю в період 

здійснення операції.  

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за 

кожною фінансовою інвестицією.  

 

 

9.5 Облік фінансових інвестицій, що надають право 

власності 

 

Згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» довгострокові 

інвестиції, що надають право власності, первісно оцінюють та 

відображають в обліку за собівартістю. Собівартість — це 

вартість придбання акцій плюс усі витрати, пов'язані з їх 

придбанням: комісійні винагороди, гонорари, мито, податки 

тощо. 

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових 

інвестицій залежить від ступеня впливу та контролю інвестора 

за операційною та фінансовою політиками компанії, у яку 

вкладено капітал. Вплив і контроль залежать від кількості акцій 

з правом голосу, якими володіє підприємство-інвестор щодо 

загальної кількості випущених акцій підприємства, у яке 

вкладається капітал. 

П(С)БО 12 визначає суттєвий впливяк повноваження брати 

участь у прийнятті рішень із фінансової та економічної політики 

об'єкта інвестування, а не контроль цієї політики.  

Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:  

1) володіння двадцятьма або більше відсотками акцій 

(статутного капіталу) підприємства;  
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2) представництво в раді директорів або аналогічному 

керівному органі підприємства;  

3) участь у прийнятті рішень;  

4) взаємообмін управлінським персоналом;  

5) забезпечення підприємства необхідною техніко-

економічною інформацією. 

Контроль визначається як повноваження, яке надає 

можливість керувати фінансовою та економічною політикою 

підприємства з метою одержання вигід від цієї діяльності. 

Вважається, що інвестор контролює підприємство, коли 

володіє більше 50 % випущених акцій із правом голосу. 

Згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» застосовуються 

два методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій на дату 

балансу та їх подальшого обліку: 

 за справедливою вартістю; 

 за методом участі в капіталі. 

Відображення довгострокових фінансових інвестицій за 

справедливою вартістю 

За справедливою вартістю довгострокові фінансові 

інвестиції відображаються, коли: 

 інвестиції придбані та утримуються виключно з метою 

її наступного перепродажу протягом короткострокового 

періоду; 

 асоційоване підприємство (або спільне підприємство) 

здійснює свою діяльність в умовах, які суттєво обмежують 

її здатність передавати кошти інвестору (учаснику 

спільного підприємства) протягом довгострокового 

періоду. 

Довгострокові фінансові інвестиції у дочірні підприємства 

відображаються материнською компанією за справедливою 

вартістю, коли вони виключаються при консолідації фінансових 

звітів згідно з П(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». 



 186 

Учасники здійснення спільної діяльності, крім 

контролюючого учасника, також ведуть облік фінансових 

інвестицій за справедливою вартістю. 

Дивіденди відображаються інвестором у періоді, коли вони 

були оголошені підприємством, яке є об'єктом інвестування. 

Розглянемо на прикладі відображення господарських 

операцій, пов'язаних з обліком довгострокових фінансових 

інвестицій за методом справедливої вартості. 

 

Приклад 9.5 

Підприємство «Старт» 1 жовтня 2014 року придбало 10000 

акцій підприємства С на загальну суму 20000 грн (ціна 

придбання однієї акції - 2 грн, номінальна вартість акції — 1 

грн), що становить 15 % випущених акцій, та 15 000 акцій 

підприємства Д на суму 15000 грн (ціна придбання однієї акції 

— 1 грн, номінальна вартість — 1 грн), що становить 10 % 

випущених акцій. 31 грудня 2014 року ринкова вартість акцій 

підприємства С становить 1,8 грн, вартість акцій компанії Д — 

1,2 грн 31.03.2015 р. підприємством С оголошені дивіденди в 

розмірі 5 % від номінальної вартості акцій, а підприємством Д —  

3 %. 01.04.2015 р. підприємство «Старт» отримало дивіденди. 

31.07.2015р. підприємством «Старт» продано 5000 акцій 

підприємства С за ціною 2,5 грн за акцію. 

1. 01.10.2014 р. в бухгалтерському обліку підприємства 

«Старт» буде зроблений наступний запис (20 000 + 15 000), грн: 

Д 14  К 31  35000 

2. Беручи до уваги кількість голосів, якими володіє 

підприємство «Старт» у капіталі кожного з підприємств, акції 

яких воно викупило, підприємство не має суттєвого впливу на 

підприємства С та Д, тому в подальшому довгострокові фінансові 

інвестиції підприємства «Старт» будуть обліковуватись за 

справедливою вартістю (табл. 9.2). 
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Таблиця 9.2 –  Переоцінка фінансових інвестицій на 31 грудня 

2014 року 

Інвестиція 
Кількість акцій, 

шт. 

Собівартість 

акцій, грн 

Справедлива 

вартість на  

3І. 12.014р., грн 

В акції підприємства С 10000 20000 18000 

В акції підприємства Д 15000 15000 18000 

Разом 25000 35000 36 000 

 
1. Переоцінка акцій підприємства С (10000  (2 — 1,8)) 

буде відображена записом, грн: 

Д  975  К 14     2 000 

2. Переоцінка акцій підприємства Д (15 000  (1,2 — 1)) 

буде відображена записом, грн: 

Д  14  К 74    3 000 

3. 31.03.2015 р. — відображення нарахованих дивідендів до 

отримання (дивіденди за акціями компанії С — 500 грн (10 000 шт. 

 1 грн.  0,05), дивіденди за акціями компанії Д —  450 грн (15 

000 шт.  1 грн  0,03), загальна сума дивідендів до отримання — 

950 грн (500 + 450)), грн: 

Д  373 К 731   950 

4.01.04.2015 р. — відображення отриманих дивідендів, грн: 

Д 31  К 373   950 

5. 31.07.2015 р. — продаж 5 000 акцій підприємства С, грн: 

собівартість проданих інвестицій (5 000  1,8): 

Д 971  К 14     9 000 

продажна вартість інвестицій (5 000 х 2,5): 

Д 31 К 741   12 500 

визначений фінансовий результат: 

Д 793 К 971   10 000 

Д741  К 793    12500 
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9.6 Відображення довгострокових фінансових інвестицій за 

методом участі в капіталі 

 

Метод участі в капіталі — це метод обліку 

довгострокових фінансових інвестицій, за яким балансова вартість 

інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму 

збільшення або зменшення частки інвестора в чистих активах 

об'єкта інвестування. 

За методом участі в капіталі відображаються в обліку 

фінансові інвестиції 

 в асоційовані компанії; 

 у спільне підприємство у контролюючого учасника; 

 у дочірні підприємства у фінансових звітах 

материнської компанії. 

В основі обліку за методом участі в капіталі лежить концепція 

про те, що інвестор  заробив дохід від інвестиції, еквівалентний 

частці власності. Якщо компанія, у яку вкладено капітал, отримала 

дохід за звітний період, то пропорційна частка цього доходу 

збільшує (або, у разі втрат, зменшує) суму інвестицій у інвестора з 

одночасним відображенням доходу (втрат) у Звіті про фінансові 

результати.  

Дохід відображається записом: 

Дебет 141  «Інвестиції пов'язаним сторонам за 

методом участі в капіталі»; 

Кт 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані 

підприємства»; 

Кт 722  «Дохід від спільної діяльності»; 

Кт 723   «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства». 

Втрати відображаються записом: 

Дт 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані 

підприємства»; 

Дт 962  «Втрати від спільної діяльності»; 
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Дт 963  «Втрати від інвестицій у дочірні підприємства»; 

Кт 141  «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі 

в капіталі». 

Залишки по рахунках 72 «Дохід від участі в капіталі» та 96 

«Втрати від участі в капіталі» у кінці звітного періоду 

списуються на субрахунок 792 «Результат фінансових 

операцій». 

Дивіденди визнаються компанією-інвестором в момент їх 

оголошення і зменшують суму інвестицій. Вони розглядаються 

як повернення частини інвестицій і відображаються в 

бухгалтерському обліку таким записом: 

Дт 373    «Розрахунки за нарахованими Доходами»; 

Кт 141   «Інвестиції пов'язаним сторонам за 

методом обліку участі в капіталі». 

Приклад 9.6 

Підприємством «Лада» 1 червня 2010 року було придбано 

25000 акцій підприємства Д за ціною 1,5 грн за акцію на 

загальну суму 37500 грн (номінальна вартість акції - 1 грн). На 

дату продажу своїх акцій компанія Д мала 65 200 випущених 

простих акцій. За 2010 рік компанія Д оголосила прибуток у 

розмірі 10000 грн (інших змін у капіталі немає), і дивіденди в 

розмірі 3000 грн. 

Підприємство «Лада» володіє 40 % (25000 : 65200  100 %) 

голосів компанії Д, тобто має суттєвий вплив на компанію Д. 

Виходячи із цього, підприємство «Лада» повинне обліковуватись 

довгострокові фінансові інвестиції в компанію Д за методом 

участі в капіталі. 

1. 1 червня 2010 року в обліку підприємства «Лада» було 

зроблено запис, грн: 

Д 14І   К 31    37 500 

2. На дату оголошення прибутку компанією Д підприємство 

«Лада» визнало свою частку доходу в доходах компанії Д 
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(10 000  40 %), грн: 

Д 141   К 721    4 000 

3. Відображення дивідендів у бухгалтерському обліку 

підприємства «Лада» ( 3000  40 %), грн: 

Д  373  К 141  1200 

4 Підприємство «Лада» отримало нараховані дивіденди, 

грн: 

Д 31   К 373  1200 

На 31 грудня 2010 року балансова вартість інвестиції 

підприємства «Лада» в асоційоване підприємство Д дорівнює, 

грн: 

Балансова вартість інвестиції на 01.06.2010 р.  37 500 

Частка інвестора в чистому прибутку за 2010 рік  +   4 000 

Частка інвестора в дивідендах     1 200 

Балансова вартість інвестиції на 31.12.2010 р.  40 300 

 

9.7 Облік фінансових інвестицій до погашення 

 

Облік фінансових інвестицій до погашення (боргових цінних 

паперів), якими володіє компанія, відрізняється від обліку інших 

фінансових інвестицій. До боргових цінних паперів належать 

облігації, казначейські зобов'язання, депозитні (ощадні) 

сертифікати. Боргові папери підтверджують право на отримання 

фіксованого доходу та право повернути номінальну вартість у 

передбачений у цінному папері термін. 

Боргові цінні папери первісно оцінюються та 

відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. 

У подальшому фінансові інвестиції до погашення, згідно з 

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»,  відображаються на дату 

балансу за амортизованою собівартістю. 

Амортизована собівартість — це собівартість фінансової 

інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок 
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зменшення корисності, яка збільшена (або зменшена) на суму 

накопиченої амортизації дисконту (або премії). 

Різниця між собівартістю та вартістю погашення інвестицій 

у боргові цінні папери (дисконт або премія під час придбання) 

амортизуються інвестором протягом періоду з дати придбання 

до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. 

Метод ефективної ставки відсотка — це метод 

нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума 

амортизації визначається як різниця між доходом за 

фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та 

амортизованої вартості на початок періоду, за який 

нараховується відсоток. 

Сума амортизації дисконту або премії нараховується 

одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає отриманню, і 

відображається у складі інших фінансових доходів або інших 

фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням 

балансової вартості фінансових інвестицій. 

Якщо вартість придбання облігацій та аналогічних цінних 

паперів перевищує їх номінальну вартість, то при кожному 

нарахуванні належного по нім доходу (процентів) списується 

частина різниці між купівельною та номінальною вартістю, яка 

визначається залежно від періодичності одержання доходу. 

У бухгалтерському обліку ці події будуть відображені 

такими записами: 

1. На суму доходу (відсотків), який буде одержано за цими 

цінними паперами, робиться запис 

Дебет     373    «Розрахунки за нарахованими доходами»,  

Кредит   732    «Відсотки одержані». 

2. З одночасним списанням частки різниці між купівельною 

та номінальною вартістю: 

Дебет     95  «Фінансові витрати», 

Кредит   143  «Інвестиції непов'язаним сторонам». 
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3. Якщо вартість придбання боргових цінних паперів нижча 

за їх номінальну вартість, то при нарахуванні доходу буде 

відображене збільшення фінансової інвестиції: 

Дебет     143   «Інвестиції непов'язаним сторонам»,  

Кредит   73   «Фінансові доходи». 

Донарахування (або списання) різниці провадиться в 

такому порядку, щоб у момент погашення боргових цінних 

паперів їх вартість на рахунку 14 «Довгострокові інвестиції» 

дорівнювала номінальній вартості, яка буде погашена . 

Приклад 9.7 Придбання облігацій із премією 

1 січня 2001 року підприємство А придбало десять 8 %  

облігацій підприємства В за 17 000 грн. Номінальна вартість 

облігацій - 14000 грн. Облігації будуть погашені через 5 років. 

Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. 

Загальна сума премії за облігаціями — 3 000 грн (17 000 — 

14 000), яка буде амортизуватися протягом 5 років. 

Номінальна сума відсотка, яку буде отримувати 

підприємство А 14000  0,08 = 1 120 (грн) 

Ефективна ставка відсотка або різниці річного відсотка і 

премії на середню величину собівартості інвестиції і вартості її 

погашення: 

(1 120 — 3 000 : 5) : ((17 000 + 14 000): 2) = 3,3 (%). 

 

Таблиця 9.3 – Розрахунок амортизації премії 

Дата 
Номінальна 

сума відсотка 

Сума відсотка за 

ефективною ставкою 

(гр. 5   3,3%)* 

Сума 

амортизації 

премії  

(гр. 2 — 

гр. 3) 

Амортизована 

собівартість 

облігацій ** 

01.01.2001 р. - - - 17 000 

31.12.2001 р. 1 120 17 000   3,3% = 561 559 16441 

31.12.2002р. 1 120 16441   3,3% = 543 577 15864 

31.12.2003р. 1 120 15 864   3,3% = 523 597 15267 
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Продовження табл. 9.3 
31.12.2004р. 1 120 15 267   3,3% = 504 616 14651 

31.12.2005р. 1 120 14651   3,3% = 483 637 14 000 *** 

 

* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної 

ставки відсотка 

** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою 

амортизації премії за звітний період  

*** Балансова вартість облігацій на момент погашення, що дорівнює 

номінальній вартості 

 

У бухгалтерському обліку підприємства А будуть зроблені 

такі записи: 

1) 01.01.2001 р. — придбання облігацій, грн: 

Д  143  К 31    17000 

2) 31.12.2001 р. — нарахування відсотків, грн:  

Д  373   К 732    1120 

3) 31.12.2001 р. — списання суми премії, грн:  

Д 95  К 143    559 

Відсоток та амортизація премії нараховуються щорічно з 

використанням даних, розрахованих у табл. 9.3. 

Приклад 9.8 Придбання облігацій з дисконтом 

Підприємство «Азарт» 4 січня 2000 року придбало облігації 

номінальною вартістю 3 000 грн за 2 922 грн, тобто дисконт 

становив 78 грн. Фіксована ставка відсотка за облігаціями 

встановлена 7 % річних. Облігації будуть погашені через 3 роки. 

Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. 

Номінальна сума відсотка, яку буде отримувати 

підприємство «Азарт»:  

3000  0,07 = 210 (грн). 

Ефективна ставка відсотка визначається діленням річного 

відсотка та дисконту на середню величину собівартості інвестиції 

і вартості її погашення: 

(3000  0,07 + 78 : 3) : ((2 922 + 3000) : 2) = 8 %. 
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Розрахунок амортизації дисконту наведено в табл. 9.4. 

 

Таблиця 9.4 – Розрахунок амортизації дисконту та 

балансової вартості облігацій 

Дата 
Номінальна 

сума відсотка 

Сума відсотка за 

ефективною ставкою 

(гр. 5З,3%)* 

Сума 

амортизації 

дисконту  

(гр. 3 —  

гр. 2)  

Амортизована 

собівартість 

облігацій ** 

04.01.2000 р. — — — 2922 

31.12.2000р. 210 2 922  8 % = 234 24 2946 

31.12.2001 р. 210 2 946  8 % = 236 26 2972 

31.12.2002р. 210 2 972  8 % = 238 28 3000*** 

* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної 

ставки відсотка 

** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми 

амортизації дисконту за звітний період  

*** Балансова вартість облігацій на момент погашення, що дорівнює 

номінальній вартості 

У бухгалтерському обліку підприємства «Азарт» будуть 

зроблені такі записи: 

1) 04.01.2000 р. – придбання облігацій, грн: 

Дт 143  «Інвестиції непов'язаним сторонам» 2922 

Кт 31  «Рахунки в банках»    2922 

 

2) 31.12.2000 р. - нарахування відсотків, грн: 

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

 210 

Кт 732 «Відсотки одержані»   210 

3) 31.12.2000 р. – списання суми дисконту, грн: 

Дт 143  «Інвестиції непов'язаним сторонам» 24 

Кт 733  «Інші доходи від фінансових операцій» 24 
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Відсоток та амортизація дисконту нараховуються щорічно з 

використанням даних, розрахованих у табл. 9.4. 

 

9.8 Розкриття інформації про фінансові інвестиції у 

фінансовій звітності 

 

Довгострокові фінансові інвестиції відображаються у 

фінансових звітах у складі необоротних активів з виділенням 

інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі: 

БАЛАНС 

Стаття Код рядка 

Довгострокові фінансові інвестиції:  

 які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств  

 

1030 

 Інші фінансові інвестиції 1035 

 
Поточні фінансові інвестиції відображаються в Балансі у 

складі оборотних активів у статті «Поточні фінансові 

інвестиції» (ряд. 1160). 

У Примітках до фінансових звітів наводиться така 

інформація щодо фінансових інвестицій: 

1. Балансова вартість фінансових інвестицій, які 

включені до складу статті Балансу «Довгострокові фінансові 

інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств». Інформація подається окремо за такими видами: 

 фінансові інвестиції в асоційовані підприємства; 

 фінансові інвестиції в дочірні підприємства; 

 фінансові інвестиції у спільну діяльність зі 

створенням юридичної особи. 

2. Фінансові інвестиції, що включені до складу статей 

балансу «Інші довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні 

фінансові інвестиції» за собівартістю, за справедливою вартістю, 

за амортизованою собівартістю.  
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3. Підстави для визначення справедливої вартості 

фінансових інвестицій.  

4. Доходи та втрати від змін справедливої вартості 

фінансових інвестицій за звітний період.  

5. Перелік провідних асоційованих, дочірніх і 

спільних підприємств із зазначенням частки в капіталі та методів 

оцінки, що використовуються для обліку таких фінансових 

інвестицій. 

Контрольний учасник спільного підприємства у примітках 

до фінансової звітності також наводить (розкриває) таку 

інформацію:  

 Загальна сума зобов'язань щодо його часток у спільних 

підприємствах.  

 Сума зобов'язань інвестиційного характеру щодо його 

часток у спільних підприємствах та його частки в 

зобов'язаннях, які він взяв разом з іншими учасниками. 

 Сума своєї частки в зобов'язаннях інвестиційного 

характеру спільних підприємств.   

Учасники спільної діяльності без створення юридичної 

особи в примітках до фінансової звітності розкривають таку 

інформацію про спільну діяльність:  

1. Розмір частки у спільній діяльності.  

2. Строк дії договору спільної діяльності без 

створення юридичної особи.  

3. Інформація про оператора спільної діяльності.  

4. Загальна вартість вкладу до спільної діяльності без 

створення юридичної особи.  

5. Сума всіх зобов'язань спільної діяльності без 

створення юридичної особи (із зазначенням суми, яка припадає 

на частку учасника).  

6. Загальна сума доходів і витрат спільної діяльності 

без створення юридичної особи та сума доходів і витрат спільної 
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діяльності без створення юридичної особи, які були включені до 

інших операційних доходів та інших операційних витрат.  

7. Оператор спільної діяльності без створення 

юридичної особи розкриває інформацію про загальну вартість 

спільно контрольованих активів, управління якими він здійснює, 

а також у розрізі їх класифікації. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке фінансові інвестиції? 

2. Що відноситься до фінансових інвестицій? 

3. Охарактеризуйте фінансові інвестиції та еквіваленти 

грошових коштів. 

4. Які рахунки використовуються для обліку поточних 

інвестицій? 

5. Які особливості первісної оцінки короткострокових 

фінансових інвестицій? 

6. Дайте визначення довгостроковим фінансовим 

інвестиціям. 

7. Як класифікуються довгострокові фінансові інвестиції? 

8. Які рахунки використовуються для обліку 

довгострокових фінансових інвестиції? 

9. Які особливості оцінки фінансових інвестицій на дату 

балансу? 

10. Які особливості обліку фінансових інвестицій, що 

надають право власності? 

11. Охарактеризуйте особливості обліку довгострокових 

фінансових інвестицій за методом участі у капіталі. 

12. Які особливості обліку фінансових інвестицій до 

погашення? 

13. Що таке «метод ефективної ставки відсотка»? 

14. Як в обліку відображаються операції із придбання 

облігацій з дисконтом? 

15. Яка інформація щодо фінансових інвестицій наводиться 

у примітках до фінансових звітів? 
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ТЕМА 10. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА 

ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 

 

10.6 Поняття та класифікація дебіторської заборгованості. 

10.7 Облік та документальне оформлення розрахунків із 

покупцями. 

10.8 Облік розрахунків з підзвітними особами. 

10.9 Бухгалтерські записи за операціями з дебіторською 

заборгованістю. 

10.10 Облік витрат майбутніх періодів. 

 

 

10.1 Поняття та класифікація дебіторської заборгованості 

 

Методологічні засади формування у бухгалтерському 

обліку інформації про дебіторську заборгованість та її 

розкриття у фінансових звітах визначає Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». 

Норми цього П(С)БО застосовуються підприємствами, 

організаціями та іншими юридичними особами незалежно від 

форми власності (крім бюджетних установ). 

Згідно з П(С)БО 10 дебітори — це юридичні та фізичні 

особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству 

певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. 

Відповідно дебіторська заборгованість — це сума 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 

За терміном погашення розрізняють довгострокову та 

поточну дебіторську заборгованість. 

Поточна дебіторська заборгованість — це сума 

дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального 

операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти 

місяців з дати балансу. 



 199 

Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума 

дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального 

операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців 

з дати балансу. 

Дебіторська заборгованість буває забезпечена (векселями) 

та незабезпечена 

Дебіторська заборгованість поділяється на: 

• безнадійну; 

• сумнівну; 

• дійсну. 

Залежно від виникнення дебіторська заборгованість 

поділяється на: 

• дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги; 

• векселі одержані; 

• дебіторську заборгованість за розрахунками; 

• іншу поточну дебіторську заборгованість. 

Для обліку поточної дебіторської заборгованості 

використовують наступні  рахунки. 

1) 34 «Короткострокові векселі одержані» — 

балансовий, основний,  активний, рахунок розрахунків, 

відноситься до групи рахунків господарських засобів, за 

дебетом відображається збільшення заборгованості за 

одержаними векселями, за кредитом — вибуття векселів у 

результаті погашення або продажу; сальдо дебетове, означає 

залишок заборгованості дебіторів, оформленої векселями зі 

строком погашення до 12 місяців з дати балансу, 

відображається у IIрозділі активу балансу; 

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» ведеться облік 

заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену 

продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги тa за іншими 

операціями, яка забезпечена векселями. 341 «Короткострокові векселі,  

одержані   в   національній   валюті».   342      «Короткострокові   векселі, 
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одержані в іноземній валюті» 

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем. 

2) 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» — 

балансовий, основний, активний, рахунок розрахунків, 

відноситься до групи рахунків господарських засобів, за 

дебетом відображається виникнення та збільшення 

дебіторської заборгованості покупців, за кредитом - погашення, 

списання або продаж такої заборгованості; сальдо дебетове, 

означає залишок непогашеної на звітну дату заборгованості 

покупців, відображається у II розділі активу балансу. 

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

призначений для узагальнення інформації про розрахунки з 

покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, 

виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена 

векселем, а також узагальнюється інформація про розрахунки з 

учасниками промислово-фінансової групи. 

Рахунок 36 має субрахунки: 

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 

362 «Розрахунки з іноземними покупцями»; 

363 «Розрахунки з учасниками ПФГ»; 

364 «Розрахунки за гарантійним забезпеченням»; 

3) 37 «Розрахунки з різними дебіторами» — балансовий, 

основний, активний, рахунок розрахунків, відноситься до групи 

рахунків господарських засобів, за  дебетом відображається 

виникнення та збільшення дебіторської заборгованості інших 

дебіторів, за кредитом — погашення такої заборгованості; 

сальдо дебетове, означає залишок непогашеної на звітну дату 

заборгованості інших дебіторів, відображається в II розділі 

активу балансу; 

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» призначений для 

обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з 

різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, 
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за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками 

членів кредитних спілок та за іншими операціями. 

Рахунок 37 має субрахунки: 

371 «Розрахунки за виданими авансами» — ведеться облік 

авансів, наданих іншим підприємствам. 

372 «Розрахунки з підзвітними особами» — ведеться облік 

розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може 

бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники 

відображаються розгорнуто: дебетове сальдо — в складі 

оборотних активів, кредитове сальдо — в складі зобов’язань 

балансу підприємства. 

373 «Розрахунки за нарахованими доходами» — ведеться облік 

нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають 

отриманню. 

374 «Розрахунки за претензіями» — ведеться облік розрахунків 

за претензіями, які пред’явлені постачальникам, підрядникам, 

транспортним та іншим організаціям, a також за пред’явленими 

їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками. 

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» — 

ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству 

завданих збитків y результаті нестач і втрат вiд псування 

цінностей, нестач тa розкрадання грошових коштів, якщо 

винуватця виявлено. 

376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок» — 

ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних 

спілок у кредитних спілках. 

377 «Розрахунки з іншими дебіторами» — ведеться облік 

розрахунків за іншими операціями, облік яких не 

відображається на інших субрахунках рахунку 37 «Розрахунки з 

різними дебіторами», зокрема розрахунки за операціями, 

пов’язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення 

юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім 
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розрахунків з оплати праці тa з підзвітними особами), інші 

розрахунки. 

378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» — 

ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, 

зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо. 

379 «Розрахунки за операціями з деривативами» — ведеться 

облік розрахунків за операціями з деривативами. B кінці місяця 

субрахунок закривається шляхом списання сальдо у 

кореспонденції з рахунком інших операційних доходів або 

інших витрат операційної діяльності. 

4) 38 «Резерв сумнівних боргів» — балансовий, 

регулюючий до рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та 

замовниками", контрарний, контрактивний, за кредитом 

відображається нарахування резерву сумнівних боргів, за 

дебетом – його зменшення; сальдо кредитове, означає суму 

нарахованого на звітну дату резерву сумнівних боргів, 

відображається у IIрозділі активу балансу. 

На рахунку 38 бухгалтерського обліку «Резерв сумнівних 

боргів» ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською 

заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення. 

 

 

10.2 Облік та документальне оформлення розрахунків з 

покупцями 

 

Дебіторська заборгованість за товари і послуги виникає, 

коли підприємство реалізує товари, роботи і послуги з 

відстроченням платежу в кредит. 

У плані рахунків ця заборгованість відображається на 36-

м рахунку «Розрахунки з покупцями і замовниками», який має 

чотири субрахунки: 

361 — розрахунки з вітчизняними покупцями і 
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замовниками; 

362  — розрахунки з іноземними покупцями – 

аналітичний облік ведеться у гривнях та валюті, обумовленій 

договором; 

363 — розрахунки з учасниками ПФГ – ведеться облік 

розрахунків з учасниками ПФГ 

364 — розрахунки за гарантійним забезпеченням — 

відображаються розрахунки за гарантійним забезпеченням, 

пов'язаним зі здійсненням операцій із деривативами. 

За дебетом 36 рахунків — відображають вартість 

реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Ця сума 

включає ПДВ, акциз, інші податки і збори, які підлягають 

перерахуванню до бюджету і позабюджетні фонди. 

За кредитом 36 рахунків — відображають погашення 

дебіторської заборгованості (табл. 10.1). При погашенні 

дебіторської заборгованості  кореспонденція має вигляд   

Д-т 30, 31   К-т 36. 

У разі, коли погашення дебіторської заборгованості 

відбувається взаємозаліками, то кореспонденція має вигляд  

Д-т 63, 68   К-т 36. 

 

Таблиця 10.1 – Бухгалтерські проводки щодо розрахунків з 

покупцями 
№ 

п/п 

Операції Первинний 

документ 

Сума, 

грн 

Кореспонден-

ція рахунків 

Дт Кт 

1 Відвантажено товари 

покупцю 

Накладна 1032,00 361 702 

2 Відображено 

податкове 

зобов’язання 

Податкова 

накладна 

172,00 702 641 

3  Отримано оплату за 

відвантажений товар 

Банківська 

виписка 

1032,00 311 361 

При продажі товарів у кредит виникає ризик  непогашення 
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дебіторської заборгованості, так званий сумнівний борг. 

Сумнівний борг — поточна дебіторська заборгованість, 

щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.  

Чиста реалізаційна вартість дебіторської 

заборгованості — сума поточної дебіторської заборгованості за 

вирахуванням резерву сумнівних боргів.  

Підприємству важливо визначити витрати за неповерненою 

частиною боргу покупцями у момент визначення доходу  від 

реалізації. Це встановлюється на підставі даних минулих років. 

ПСБО 10 передбачає  наступні методи визначення резерву 

сумнівних боргів: 

 застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості; 

 застосування коефіцієнта сумнівності. 

За методом застосування абсолютної суми сумнівної 

заборгованості величина резерву визначається на підставі 

аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина 

резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської 

заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. 

Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими 

способами: 

 визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому 

доході; 

 класифікація дебіторської заборгованості за строками 

непогашення; 

 визначення середньої питомої ваги списаної протягом 

періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської 

заборгованості на початок відповідного періоду за 

попередні 3 — 5 років. 

Визначена на основі класифікації дебіторської 

заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу 

становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. 
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Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може 

бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму 

дату. 

Класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги здійснюється групуванням дебіторської 

заборгованості за строками її непогашення із встановленням 

коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт 

сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з 

фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за 

попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, 

зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської 

заборгованості. Величина  резерву сумнівних боргів 

визначається як сума добутків поточної дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 

відповідної  групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи 

(приклад  визначення  величини  резерву  сумнівних боргів 

наведено в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку № 10. 

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості 

розраховується за формулою 

 

КС =
∑БЗ

∑ЧДРП
    (10.1) 

 

де Б3 — сума дебіторської заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною в попередніх 

періодах; 

ЧДРП  — чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, 

послуг на умовах наступної оплати (за відповідні попередні 

періоди). 

Тоді відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 

звітний період становить добуток чистого доходу від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати за 
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звітний період на коефіцієнт сумнівності дебіторської 

заборгованості. 

Класифікації дебіторської заборгованості за строками її 

непогашення зі встановленням коефіцієнта сумнівності для 

кожної групи, виходячи з фактичної суми безнадійної 

дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. 

Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської 

заборгованості може визначатися за формулами: 

 

1) КС = (∑
Бз

ДЗ
) ÷ і    (10.2) 

 

де Б3 — фактично списана безнадійна дебіторська 

заборгованість відповідної групи за і-тий місяць, обраний для 

спостереження періоду; 

Д3 — дебіторська заборгованість відповідної групи на кінець 

і-того місяця, обраного для спостереження періоду; 

і - кількість місяців в обраному для спостереження періоді. 

При цьому підприємство самостійно визначає групи за 

строками непогашення поточної дебіторської заборгованості. 

 

2) КС =
∑БЗ

∑ДЗ
,    (10.3) 

 

де Б3 — безнадійна дебіторська заборгованість відповідної 

групи в складі дебіторської заборгованості цієї групи на дату 

балансу в обраному для спостереження періоді; 

Дз — дебіторська заборгованість відповідної групи на дату 

балансу в обраному для спостереження періоді. 

При цьому підприємство самостійно визначає групи за 

строками непогашення поточної дебіторської заборгованості та 

періоди спостереження. 

Нарахування резерву сумнівних боргів за звітний період 



 207 

відображається у Звіті про фінансові результати в складі інших 

операційних витрат. За рахунок резерву сумнівних боргів може 

списуватися дебіторська заборгованість, визнана безнадійною, 

якщо термін позовної давнини за такою заборгованістю вже минув. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням 

доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та 

оцінюється за первісною вартістю. У разі надання відстрочки 

платежу, через що утворюється різниця між справедливою 

вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою 

грошових коштів, які будуть отримані, така різниця визнається 

дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами 

(процентами) в періоді її нарахування. 

Якщо підприємство проводить розрахунки в іноземній 

валюті, то оцінювання таких операцій під час первісного 

визнання здійснюється шляхом перерахунку суми в іноземній 

валюті із застосуванням валютного курсу (офіційного курсу, 

встановленого Національним банком України) на дату 

здійснення операції. На кожну дату балансу: 

• монетарні статті в іноземній валюті перераховуються 

за валютним курсом на дату балансу. Різниця між 

оцінками однієї й тієї самої суми іноземної валюти при 

різних валютних курсах називається курсовою різницею; 

• немонетарні статті відображаються за валютним 

курсом на дату здійснення операції. 

Монетарні статті  —  це статті балансу про грошові кошти і 

такі активи та зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у 

фіксованій сумі грошей або їх еквівалентів. Інші, ніж монетарні, 

статті балансу називаються немонетарними. Курсові різниці від 

перерахунку статей про операційну діяльність відображаються в 

складі інших операційних доходів або витрат (рахунки 714 «Дохід 

від операційної курсової різниці» та 945 «Втрати від операційної 
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курсової різниці»), тоді як різниці від перерахунку статей про 

інвестиційну і фінансову діяльність відображаються в складі інших 

доходів або витрат (рахунки 744 «Дохід від не операційної 

курсової різниці» та 974 «Втрати від не операційних курсових 

різниць»). 

У бухгалтерії для віддзеркалення сумнівних боргів 

використовують 38-й рахунок:  

По дебету 38 рахунку — списання заборгованості 

безнадійних боргів; 

По кредиту 38 рахунку — відображають створення резерву 

безнадійних боргів. 

Аналітичний облік на 38-м рахунку ведеться в розрізі 

боржників або по термінах погашення дебіторської 

заборгованості. Якщо в підприємства виникла сумнівна 

дебіторська заборгованість, то вона відображається 

кореспонденцією:  Д-т 944   К-т 38. 

У тому випадку, якщо дебіторська заборгованість 

визнається безнадійною,  то вона списується  за рахунок резерву 

сумнівних боргів:  Д-т 38   К-т 36. 

Термін позовної  давності щодо дебіторській заборгованості 

не перевищує 3 років. 

 

10.3 Облік розрахунків з підзвітними особами 

 

При розрахунках із різними дебіторами доцільно зупинити 

увагу на розрахунках з підзвітними особами. 

Готівкові грошові кошти видають працівникам 

підприємства на господарські потреби підприємства і на 

відрядження. Підзвітні суми видають на певний термін і з 

певною метою згідно наказу керівника підприємства. 

Службові відрядження —  поїздка працівника за наказом 

керівника      підприємства       для     виконання      службового 
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розпорядження (на певний термін в іншу місцевість). 

Сума відшкодованих працівнику, у встановленому 

законодавством порядку, витрат на відрядження в межах 

фактичних витрат не є доходом платника податку на доходи — 

фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм 

роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, 

установ, організацій, а саме, на проїзд (у тому числі перевезення 

багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця 

відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі 

на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у 

готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат 

на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, 

лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм 

інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, 

оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (ввіз), 

обов’язкове страхування, інші документально оформлені 

витрати, пов’язані з правилами в’їзду та перебування у місці 

відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що 

підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат.  

До оподатковуваного доходу не включаються також витрати 

на відрядження, не підтверджені документально, на харчування 

та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові 

витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах 

території України. 

Розмір добових витрат, що не підтверджені документально 

та виплачуються працівникам, направлених у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності (крім підприємств, установ та організацій, що 

повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок 

бюджетних коштів), не може бути вищим ніж норми добових 

витрат, установлених Податковим Кодексом України (пп. 170.9):  
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 для відрядження у межах України — не більш як 0,2 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року, в 

розрахунку за кожен календарний день такого 

відрядження (у 2015 році – 243,60 грн); 

 для відряджень за кордон — не вище 0,75 розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня податкового (звітного) року, в розрахунку за 

кожен календарний день такого відрядження (у 2015 

році – 913,50 грн). 

Для державних службовців та осіб, які направляються у 

відрядження підприємствами, що повністю або частково 

утримуються за рахунок бюджетних коштів, порядок і умови 

відрядження працівників визначаються  інструкцією про 

службові відрядження в межах України і за кордоном, яка 

затверджена наказом МФУ від 13.03.1998 р.  № 146. (зі змінами 

та доповненнями). При цьому, розмір добових витрат, що не 

підтверджені документально встановлено постановою КМУ від 

02.02.2011 р. № 98. 

Напрям працівників у відрядження здійснюється керівником 

підприємства шляхом оформлення  наказу або розпорядження з 

зазначенням пункту призначення, найменування підприємства,  

організації, місце відрядження, період і мета відрядження. На 

підставі наказу видається  посвідчення про відрядження 

працівникові. Період відрядження встановлюється керівником 

підприємства, але на термін, що не перевищує в межах України 

30  календарних днів, а за кордоном —  60 днів. 

Фактичний час перебування в місцях відрядження 

зазначається у посвідченні про відрядження.  

Реєстрація осіб, які  вирушають у відрядження і прибувають  

на місце відрядження, на підприємствах здійснюється в 

спеціальних журналах (журнал реєстрації посвідчень про 
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відрядження — журнал обліку працівників, які прибули у 

відрядження). У день відправлення у відрядження вважається  

день відправлення поїзда, літака і так далі з місця постійної 

роботи працівника, що відряджається, а день прибуття — день 

прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи  

працівника, що відряджається. 

За працівником, що відряджається, зберігається  місце 

роботи, посада і середня зарплата або його посадовий оклад із 

врахуванням надбавок за час його відрядження, у тому числі і за 

час перебування в дорозі. 

Середня зарплата або посадовий оклад із врахуванням 

доплат і надбавок за час перебування у відрядженні  зберігається 

на всі робочі дні тижня за графіком, встановленим за місцем 

постійної роботи. 

Підприємства, організації, які направляють працівників за 

кордон у відрядження, забезпечують їх грошовими коштами в 

національній валюті країни, в  яку прямує працівник, або 

грошовими коштами у вільно конвертованій валюті у вигляді 

авансу відповідно до норм у розмірах, які обумовлені їх 

реальними потребами в країні перебування. Перерахунок в 

іноземну валюту здійснюється за прогнозними офіційними 

валютними курсами Національного Банку України в 

національній валюті.  

Залишок засобів понад суму, використаний відповідно до 

авансового звіту, працівникові необхідно повернути в касу 

установи, підприємства в грошових одиницях, в яких був 

виданий аванс, але не пізніше за 3 робочих днів після 

повернення з відрядження. До авансового звіту додаються всі 

виправдувальні документи, згідно яких підзвітною особою були 

зроблені витрати в період відрядження (транспортні квитки, 

квитанція про мешкання в готелі, і так далі).  

У   разі    неповернення    працівником    залишку   грошей 
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відповідна сума обкладається штрафом у розмірі 25 % і 

приєднується до доходу оподаткування особи, що 

відряджається.  

Авансові звіти складаються також по підзвітних сумах, 

використаних для оплати господарських потреб підприємства. 

До цих звітів додаються чеки, накладні, квитанції, акти. Звіт 

затверджує бухгалтер підприємства. 

Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами 

здійснюється на синтетичному рахунку 372. 

Типова кореспонденція: 

1. Видача сум  під звіт   

Дт 372   Кт 301/302. 

2. Придбання підзвітними особами товарно-матеріальних  

цінностей і оплата витрат на їх доставку: 

 вартість сировини і матеріалів   

Дт 201   Кт 372; 

  будівельні матеріали  

Дт 205   Кт 372; 

  малоцінні і швидкозношувальні предмети  

Дт 22   Кт 372. 

3. Списання використаних сум за службовими 

відрядженнями  

 Дт 92    Кт 372. 

4. Повернення невикористаних сум з підзвітної суми  

Дт 301   Кт 372. 

5. Утримання невикористаних підзвітних сум із зарплати  

Дт 661   Кт 372. 

Аналітичний облік ведеться за кожною підзвітною 

особою з визначенням  залишку боргу на  початок місяця, суми, 

які видані під звіт і затверджені згідно звіту, залишку боргу на 
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кінець місяця. Облік розрахунків із підзвітними особами 

повинен забезпечувати правильність і своєчасність розрахунків:  

 

 

10.4 Бухгалтерські записи за операціями з дебіторською 

заборгованістю 

 

Таблиця 10.2 – Бухгалтерські проводки за операціями з 

дебіторською заборгованістю 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 

Кореспонденція 

рахунків 

  Дт Кт 

1. Реалізовано на умовах наступної 

оплати: готову продукцію, товари, надано 

роботи та послуги 

24000 361 701, 

702,703 

2. Нараховано податкові зобов'язання з 

ПДВ 

4000 701, 

702,703 

641 

3. Заборгованість покупців 

переоформлено векселем 

24000 341 361 

4. Нараховано дохід за надану відстрочку 

платежу за векселем 

2400 373 732 

5. Нараховано податкові зобов'язання з 

ПДВ у сумі процентів 

400 732 641 

6. На рахунок у банку зараховано кошти в 

погашення:  

— векселя; 

—  нарахованих відсотків 

 

24000 

2400 

 

311 

311 

 

341 

373 

7. Нараховано резерв сумнівних боргів 1000 944 38 
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Продовження табл. 10.2 

8. Списано дебіторську заборгованість, 

визнану безнадійною, за рахунок: 

— резерву сумнівних боргів;  

— витрат 

 

 

1000 

3000 

 

 

38 

944 

 

 

36 

34,36,37 

9. Відображено заборгованість покупців 

за реалізовані виробничі запаси та 

необоротні активи 

12000 361 712, 

742 

10. Нараховано податкові зобов'язання з 

ПДВ 

2000 712,742 641 

11. Погашено заборгованість покупців 12 000 311 361 

12. Відвантажено продукцію (товари, 

роботи, послуги) на експорт (курс - 5,05 

грн/USD). Експортні операції 

оподатковуються ПДВ за ставкою 0 %. 

10000505

00 

362 70 

13. На дату балансу відображено курсову 

різницю через зміну валютного курсу 

(курс — 5,08 грн/USD). 

300 362 714 

14. На дату отримання валютної виручки 

відображено курсову різницю через зміну 

валютного курсу (курс — 5,04 грн/USD). 

400 945 362 

15. Зараховано на транзитний валютний 

рахунок виручку від реалізації продукції 

на експорт 

10000504

00 

314 362 

16. Перераховано 50 % валютної виручки 

для обов'язкового продажу 

5000 

25200 

334 314 

17. Зараховано на валютний рахунок 

другу половину валютної виручки 

5000 

25200 

312 314 

18. Відображено у складі доходів 

гривневий еквівалент реалізованої 

валюти за курсом 5,10 грн/USD 

25500 377 711 

19. Відображено стягнення банком 

комісійних за продаж валюти із суми 

виручки від реалізації валюти 

100 942 377 

20. Списано собівартість реалізованої 

валюти за курсом 5,04 грн/USD 

25200 942 334 
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Продовження табл. 10.2 

21. На поточний рахунок зараховано 

гривневий еквівалент реалізованої 

валюти 

25400 311 377 

22. Визначено результат від реалізації 

валюти 

25500 

25300 

711 

79 

79 942 

23. Реалізовано на умовах наступної 

оплати закордонному покупцю 

необоротні активи (курс – 5,05 грн/USD) 

10000 

50500 

362 742 

24. На дату балансу відображено курсову 

різницю через зміну валютного курсу 

(курс — 5,04 грн/USD). 

100 974 362 

25. На дату отримання валютної виручки 

відображено курсову різницю через 

зміну валютного курсу (курс — 5,08 

гри/USD). 

400 362 744 

26. Видано аванс працівнику на 

відрядження, господарські витрати тощо 

700 372 301 

27. Відображено використання 

підзвітних сум на придбання 

необоротних та оборотних активів, для 

забезпечення виробництва, управління, 

збуту та іншої операційної діяльності 

500 10,11,12 

20,22,23 

28,91,92

93, 94 

372 

28. Відображено податковий кредит з 

ПДВ 

100 641 372 

28. Невикористаний залишок 

підзвітної суми:  

— утримано із зарплати працівника;  

—  повернуто працівником до каси 

 

 

30 

70 

 

 

661 

301 

 

 

372 

372 

30. Нараховано доходи:  

— дивіденди за вкладеннями, які 

обліковуються за методом участі в 

капіталі; 

— від передачі активів в операційну 

оренду; 

— від передачі активів в фінансову 

оренду; 

— дивіденди за вкладеннями в інші 

підприємства 

 

15000 

 

 

4200 

 

5000 

 

6000 

 

373 

 

 

373 

 

373 

 

373 

 

141 

 

 

713  

 

732  

 

731 
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Продовження табл. 10.2 

31. Відображено податкове зобов'язання з 

ПДВ у сумі платежу за операційну 

оренду 

700 713 641 

32. Отримано нараховані доходи 30200 301,311 373 

33. Висунуто претензію постачальнику на 

суму недоотриманого вантажу 

240 374 631 

34. Отримано на задоволення претензії:  

— матеріальні цінності; 

— на суму ПДВ; 

— грошові кошти 

 

100 

20 

120 

 

20,22,28 

641 

311 

 

374 

374 

374 

35. Прийнято рішення про віднесення 

виявленої нестачі на винну особу (за 

фактичним розміром) 

450 375 716 

36. Віднесено на заборгованість винної 

особи різницю між розрахунковою 

величиною відшкодування та фактичною 

сумою нестачі 

350 375 64 

37. Відшкодовано винною особою 

завдані збитки 

800 301,311, 

661 

375 

38. Перераховано до бюджету різницю 

між розрахунковою величиною 

відшкодування та фактичною сумою 

нестачі 

350 64 311 

39. Нараховано заборгованість інших 

дебіторів:  

— з оплати житлово-комунальних 

послуг; 

— за виконавчими документами; 

— за наданими працівникам 

безпроцентними позиками 

 

18000 

600 

800 

 

377 

377 

377 

 

703 

715 

301 

40. Погашено заборгованість інших 

дебіторів 

22400 301,311, 

661 

377 
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10.5 Облік витрат майбутніх періодів 

 

До витрат майбутніх періодів відносять витрати, які 

здійснені в звітному періоді, але облік, яких буде  відображений 

у наступному періоді. До таких витрат відносять: 

 освоєння нового виробництва; 

 роботи в сезонних галузях виробництва; 

 сплачену авансом орендну плату; 

 наперед сплачену страховку; 

 рекламні послуги; 

 передоплату за газети, журнали й іншу періодику. 

Такого роду витрати відображаються на рахунку 39 –

«Витрати майбутніх періодів». 

По дебету 39 рахунків — відображають зроблені витрати 

майбутніх періодів. 

По кредиту 39 рахунків — їх списання або розподіл  і 

включення до складу витрат звітного періоду. 

Аналітичний облік ведеться за видами зроблених витрат. 

Приклад 10.1 

Підприємство уклало договір оренди 01.02.15, згідно якому 

сума  орендної плати становитиме 1200 гривень із врахуванням 

ПДВ. 01.02.15 авансом була сплачена сума за три місяці. 

Відобразити операції в бухгалтерському обліку. 

1 Сплата грошових коштів за оренду 01.02.15 за три місяці 

наперед  

Д-т 377  К-т 31  —   12003 = 3600 гривень. 

2 Відображення податкового кредиту  

Д-т 641  К-т 644   3 200 = 600 грн. 

3 Відображаємо витрати за оренду приміщення  

Д-т 92  Д-т 644  К-т 377 
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1000 200   1200 

4 Сплачені авансом платежі за 2 подальших місяці на суму  

2400 гривень відносяться на витрати майбутніх періодів  

Д-т 39  К-т 377   2400 грн. 

 
Питання для самоконтролю 

 

1. Яке Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 

визначає методологічні засади формування інформації про 

дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансових 

звітах? 

2. Дайте визначення понять «дебітори», «дебіторська 

заборгованість», «поточна дебіторська заборгованість», 

«довгострокова дебіторська заборгованість». 

3. На які види поділяється дебіторська заборгованість 

залежно від її виникнення? 

4. Які рахунки використовуються для обліку поточної 

дебіторської заборгованості? 

5. За яких обставин виникає дебіторська заборгованість за 

товари і послуги? 

6. Які бухгалтерські проводки здійснюються щодо 

розрахунків із покупцями? 

7. Що таке сумнівний борг? 

8. Охарактеризуйте методи визначення резерву сумнівних 

боргів. 

9. Яким чином здійснюється класифікація дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги? 

10. Як визначається величина резерву сумнівних боргів? 

11. У який формі фінансової звітності відображається 

резерв сумнівних боргів? 

12. Що таке монетарні статті балансу? 
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13.  

14. Охарактеризуйте особливості обліку розрахунків із 

підзвітними особами. 

15. Які витрати відносять до витрат майбутніх періодів? 

16. Як ведеться аналітичний облік витрат майбутніх 

періодів? 
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ТЕМА 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

11.5 Визначення власного капіталу, його структура та 

призначення.  

11.6 Порядок реєстрації та формування статутного капіталу 

підприємства. 

11.7 Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

11.8 Облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

 

 

11.1 Визначення власного капіталу, його структура               

та призначення 

Для початку господарської діяльності будь-яке 

підприємство потребує власних джерел її фінансування. У 

момент створення підприємства таку функцію виконує його 

початковий капітал, який за своїм матеріальним складом є 

сукупністю активів, інвестованих засновниками (учасниками). 

На цьому етапі підприємство ще не має зовнішньої 

заборгованості, тому його власний капітал дорівнює вартості 

активів підприємства: 

 

Власний капітал = Активи підприємства. 

 

Під час здійснення господарської діяльності підприємство 

вступає у відносини зі своїми контрагентами (постачальниками, 

підрядниками), утворюючи при цьому поточні зобов'язання за 

взаємними розрахунками та заробітною платою, а також перед 

державою — за податками. Крім поточних зобов'язань 

підприємство може використовувати довгострокові залучені 

кошти (кредити, облігаційні позики, тощо). 

Саме підприємство є власником усього майна та інших 

активів, набутих ним на законних підставах. Однак право 
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власності підприємства на набуті ним активи та право власності 

засновників (учасників) підприємства відрізняються за своїм 

обсягом, оскільки право вимоги щодо активів підприємства 

мають також його кредитори. При цьому боргові зобов'язання 

перед кредиторами підприємства задовольняються за рахунок 

активів підприємства в першочерговому порядку. 

Таким чином, для визначення вартості власного капіталу 

(тобто капіталу, який належить власникам підприємства) 

необхідно вирахувати з вартості його активів суму зобов'язань 

підприємства: 

 

Власний капітал = Активи підприємства — Зобов'язання 

підприємства. 

 

Це рівняння показує визначену на конкретну дату вартість 

частки активів підприємства, яка залишиться у власності його 

засновників (учасників) за умови погашення боргів 

підприємства і є основним для загального визначення поняття 

власного капіталу. 

Власний капітал — це частина в активах підприємства, що 

залишається після вирахування його зобов'язань. 

Власний капітал відображається в Балансі одночасно з 

відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його 

зміни. 

Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, 

показує лише облікову, а не ринкову вартість прав власників 

підприємства, оскільки цілком залежить від застосованих 

методів оцінки активів та зобов'язань підприємства. 

Крім того, що власний капітал є основним початковим та 

умовно безстроковим джерелом фінансування господарської 

діяльності підприємства, а також джерелом погашення збитків 

підприємства, він є одним із найвагоміших показників, що 
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використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, 

оскільки показує, з одного боку, ступінь фінансової 

самостійності підприємства (його незалежності від зовнішніх 

джерел фінансування), а з іншого — ступінь 

кредитоспроможності підприємства (забезпеченості вимог 

кредиторів фактично наявним у підприємства капіталом 

засновників). 

Збереження власного капіталу є одним із основних 

показників якості фінансового менеджменту на підприємстві. 

Цей показник дозволяє власникам підприємства уникнути ілюзії 

прибутковості своїх вкладень у випадках виплат їм поточних 

доходів за рахунок зменшення власного капіталу протягом 

періоду, за який сплачується дохід. 

Згідно з фінансовою концепцією збереження капіталу 

прибуток вважається заробленим підприємством (а відповідно 

зберігається та нарощується його капітал) тільки за умови, якщо 

сума його чистих активів (тобто активів підприємства за 

вирахуванням його зобов'язань) на кінець періоду перевищує 

суму чистих активів на початок періоду без урахування будь-

яких виплат власникам або внесків власників протягом цього 

періоду. 

Формула, застосована при визначенні вартості власного 

капіталу, не дає інформації про структуру самого власного 

капіталу, оскільки визначає непрямий метод його обчислення на 

підставі показників активів і зобов'язань підприємства, які не є 

складовими частинами власного капіталу. 

Залежно від джерела формування власний капітал можна 

поділити на вкладений капітал і накопичений капітал. 

1. Вкладений капітал — це капітал, внесений власниками 

підприємства(статутний капітал, пайовий капітал, 

додатково оплачений капітал). Сума вкладеного капіталу 
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може збільшуватися також унаслідок конвертування 

боргових зобов'язань підприємства в акції або частки (паї). 

2. Накопичений капітал — це капітал, отриманий у процесі 

діяльності підприємства. Він включає: 

Капітал від переоцінки — додатковий капітал, 

сформований унаслідок дооцінки активів, яка здійснюється у 

випадках, передбачених чинним законодавством, та відповідно 

до положень бухгалтерського обліку. 

Дарчий капітал — додатковий капітал, отриманий 

підприємством від інших осіб у вигляді безоплатно одержаних 

активів (додатково отриманий капітал) 

Нерозподілений прибуток — частина чистого прибутку, 

що не була розподілена між власниками. 

За ступенем фіксації власний капітал можна поділити на: 

1. Зареєстрований капітал — умовно постійний капітал, 

сума якого визначається в установчих документах 

(статутний капітал, пайовий капітал). 

2. Незареєстрований капітал — умовно змінний капітал, 

який включає додатковий капітал та нерозподілений 

прибуток. 

За окремими видами підприємств існують законодавчо 

закріплені мінімальні розміри зареєстрованого капіталу. 

За критерієм персоніфікації зареєстрований капітал є 

персоніфікованим капіталом (тобто капіталом з визначеними 

частками та їх власниками), а незареєстрований капітал є не 

персоніфікованим (тобто визначеним лише в загальній вартості 

окремих його елементів та належним усім співвласникам 

підприємства). 

Персоніфікація зареєстрованого капіталу за власниками 

може бути постійною чи тимчасовою. Постійна персоніфікація 

передбачає безперервний облік складу власників підприємства, 
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тимчасова — лише для здійснення окремих дій на визначені 

дати. 

Власний капітал відповідно до форми фінансової звітності 

– 2«Баланс» включає такі основні елементи: 

• Зареєстрований (пайовий)  капітал. 

• Капітал у дооцінках. 

• Додатковий капітал. 

• Резервний капітал. 

• Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

Крім цих основних складових елементів власного капіталу 

також є коригуючі показники, які відображають рух власного 

капіталу у процесі його формування та управління цим 

капіталом. 

До коригуючих показників власного капіталу 

відносяться: 

 Неоплачений капітал. 

 Вилучений капітал. 

Зареєстрований (пайовий) капітал обліковується на 

рахунку 40, який призначений для обліку та узагальнення 

інформації про стан і рух статутного та іншого зареєстрованого 

капіталу, пайового капіталу підприємства  відповідно до 

законодавства та установчих документів, a також внесків до 

оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.  

За кредитом рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» 

відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, 

a також надходження внесків в оголошений, але ще нe 

зареєстрований статутний капітал, за дебетом — його 

зменшення. 

Рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» має такі 

субрахунки: 

401 «Статутний капітал»; 

402 «Пайовий капітал»; 
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403 «Інший зареєстрований капітал»; 

404 «Внески до незареєстрованого статутного  капіталу». 

Нa субрахунку 401 «Статутний капітал» відображається 

статутний капітал господарських товариств, державних та 

комунальних підприємств. За кредитом субрахунку  401 

«Статутний капітал» відображається збільшення статутного 

капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на 

цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного 

капіталу, зафіксованому в установчих документах підприємства.  

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами 

капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером і т.п.  

Нa субрахунку 402 «Пайовий капітал» відображається і 

узагальнюється інформація щодо сум пайових внесків членів 

споживчого товариства, колективного сільськогосподарського 

підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної 

спілки та інших підприємств, передбачених установчими 

документами.  

Пайовий капітал — цe сукупність грошових коштів 

фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у 

товаристві для здійснення його господарсько-фінансової 

діяльності. Колективні сільськогосподарські підприємства 

(КСП) за субрахунком 402 «Пайовий капітал» обліковують 

частину вартості майна, що була розділена на паї між його 

членами, частину вартості майна, яка не була поділена на паї 

між його членами, a також збільшення (зменшення) вартості 

майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік за 

субрахунком 402 «Пайовий капітал» ведеться за видами 

капіталу. 

Нa субрахунку 403 «Інший зареєстрований капітал» 

відображається зареєстрований капітал інших підприємств, 

зокрема приватних підприємств, формування якого передбачено 

в установчих документах. 
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Нa субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого 

статутного капіталу» відображаються внески, що надходять 

для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного 

товариства, після його оголошення, але до реєстрації 

відповідних змін в установчі документи. Сальдо субрахунку 404 

після реєстрації статутного капіталу у встановленому порядку 

списується до кредиту субрахунку 401 «Статутний капітал», 

проте якщо підприємству відмовлено в реєстрації статутного 

капіталу, сальдо списується у дебет субрахунку 404 — 

відображаються операції з повернення активів, що надходили як 

внески. 

Рахунок 41«Капітал у дооцінках» призначений для  обліку 

та узагальнення інформації  про дооцінки (уцінки) необоротних 

активів і фінансових інструментів, які відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

відображаються у складі власного капіталу та розкриваються у 

звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). 

Залишок на цьому рахунку зменшується при уцінки та вибутті 

вказаних активів, зменшенні їх корисності тощо. 

Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» має такі субрахунки: 

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»; 

412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів»; 

413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів»; 

414 «Інший капітал у дооцінках». 

За субрахунком 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» 

узагальнюється інформація щодо дооцінки об’єктів основних 

засобів, уцінки таких об’єктів у межах сум раніше проведених 

дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого 

прибутку. 

За субрахунком 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних 

активів» узагальнюється інформація щодо дооцінки об’єктів 

нематеріальних активів, уцінки таких об’єктів у межах сум 
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раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до 

нерозподіленого прибутку. 

За субрахунком 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів» узагальнюється інформація щодо зміни 

балансової вартості об’єктів хеджування при значенні 

коефіцієнта ефективності хеджування грошових потоків у 

межах, визначених національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку, та віднесення сум до первісної вартості 

фінансових активів (фінансових зобов’язань)  або до складу 

інших доходів (витрат). 

За субрахунком 414 «Інший капітал у дооцінках» 

узагальнюється інформація щодо іншого капіталу в дооцінках, 

що не відображена на інших субрахунках. 

Вхідний залишок  на субрахунках рахунку 41 «Капітал у 

дооцінках» формується шляхом перенесення відповідної 

інформації з рахунку 42 «Додатковий капітал». 

Додатковий капіталвідображає суму, на яку вартість 

реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а 

також вартість необоротних активів, безоплатно отриманих 

підприємством від інших осіб, та інші види додаткового 

капіталу. 

Облік додаткового вкладеного капіталу здійснюється на 

відповіднихсубрахунках рахунка 42 «Додатковий капітал»: 

421 «Емісійний дохід»; 

422 «Інший вкладений капітал»; 

423 «Накопичені курсові різниці»; 

424 «Безоплатно отримані необоротні активи»; 

425 «Інший додатковий капітал». 

Для акціонерних товариств різниця між вартістю реалізації 

випущених ними акцій та їх номінальною вартістю має назву 

«Емісійний дохід». Емісійний дохід буде обліковуватися на 

відповідному субрахунку 421, який відкривається до рахунка 42. 



 228 

За субрахунком 421 «Емісійний дохід» відображається 

прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання 

інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від 

вказаних операцій над залишком емісійного доходу 

відображається за дебетом рахунка 44 «Нерозподілений 

прибуток (непокриті збитки)». 

Інший додатковий капітал відображає суму дооцінки 

необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих 

підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші 

види додаткового капіталу. 

Підприємства (крім акціонерних товариств), які формують 

статутний капітал, показують вкладений засновниками капітал 

та інші внески понад розмір статутного капіталу, що вносяться 

без прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу, на 

субрахунку 422 «Інший вкладений капітал». 

За субрахунком 423 «Накопичені курсові різниці» 

узагальнюється інформація щодо курсових різниць, які 

відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку відображаються у складі власного 

капіталу та признаються як інший сукупний дохід. 

За субрахунком 424 «Безоплатно отримані необоротні 

активи» відображається вартість необоротних активів, 

безоплатно одержаних підприємством від інших осіб . Залишок 

додаткового капіталу за цим субрахунком зменшується на суму 

признаного доходу протягом строку корисного використання 

безоплатно отриманих об’єктів необоротних активів (крім землі) 

та при вибутті таких активів і землі. 

Підприємства, які формують пайовий капітал (у тому числі 

шляхом випуску пайових цінних паперів (крім акцій), показують 

вкладений засновниками капітал та інші внески понад розмір 

визначеного пайового капіталу, на субрахунку 425 «Інший 

додатковий капітал». 
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За кредитом рахунка 42 відображається збільшення 

додаткового капіталу, за дебетом — його зменшення. 

Резервний капітал — це сума резервів, створених 

відповідно до діючого законодавства або статутними 

документами за рахунок нерозподіленого прибутку в розмірі      

5 % від прибутку звітного року. Загальна сума резервного 

капіталу не повинна бути меншою 25 % статутного капіталу 

підприємства. 

Для узагальнення інформації про стан та рух резервного 

капіталу підприємства, створеного згідно з діючим 

законодавством та засновницькими документами за рахунок 

нерозподіленого прибутку, використовується рахунок 43 

«Резервний капітал». 

За кредитом рахунка 43 відображається створення резервів, 

за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунка 

відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного 

періоду. 

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його 

видами та напрямами використання. 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)відображає суму прибутку, яка реінвестована у 

підприємство, або суму непокритого збитку. 

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного 

капіталу, тобто це прибуток, який залишається у розпорядженні 

підприємства після виплати доходів власникам та формування 

резервного капіталу. У бухгалтерському обліку нерозподілений 

прибуток або (залежно від результатів господарської 

діяльності) непокриті збитки відображаються на субрахунках 

рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» : 

441 «Прибуток нерозподілений» або 442 «Непокриті 

збитки». Розподіл прибутку в поточному періоді 

відображається на субрахунку 443 «Прибуток, використаний 



 230 

у звітному періоді». За кредитом рахунка 44 відображається 

збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом — 

збитки та використання прибутку. 

Оскільки на рахунку 44 може бути як кредитове, так і 

дебетове сальдо, у Балансі може бути відображений як 

додатний, так і від'ємний показник. 

При цьому сума непокритих збитків вираховується при 

визначенні підсумку власного капіталу. 

Вилучений капітал відображає фактичну собівартість 

акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його 

учасників. 

Облік вилученого капіталу здійснюється на рахунку 45 

«Вилучений капітал» у випадках: 

 викупу власних акцій (часток) у акціонерів (учасників) із 

метою їх перепродажу; 

 анулювання акцій (часток) (зменшення статутного капіталу). 

За дебетом рахунка 45 відображається фактична 

собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених 

господарським товариством у його акціонерів (учасників), за 

кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій 

(часток). 

Показник вилученого капіталу має від'ємне значення та 

вираховується при визначенні величини власного капіталу 

підприємства. 

Рахунок 45 «Вилучений капітал»  має такі субрахунки: 

451 «Вилучені акції»; 

452 «Вилучені вклади й паї»; 

453 «Інший вилучений капітал». 

Неоплачений капітал відображає суму заборгованості 

власників (учасників) за внесками до статутного капіталу 

підприємства. 
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Ця сума відображає ту частку статутного капіталу, яка ще 

не внесена учасниками, а тому вираховується при визначенні 

величини власного капіталу. 

Для узагальнення інформації про зміни у складі 

неоплаченого капіталу підприємства використовується рахунок 

46 «Неоплачений капітал». 

За дебетом рахунка 46 відображається заборгованість 

засновників (учасників) господарського товариства за внесками 

до капіталу підприємства, вартість яких визначена відповідними 

угодами. Цей показник формується в момент реєстрації 

статутного капіталу підприємства та зменшується при 

здійсненні учасниками внесків. Погашення заборгованості за 

внесками до статутного капіталу відображається за кредитом 

цього рахунка. Після здійснення всіх внесків учасниками сальдо 

на рахунку 46 не залишиться. 

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за 

видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних 

товариств) та за кожним засновником (учасником) 

підприємства. 

Загальні визначення елементів власного капіталу набувають 

специфічних особливостей залежно від організаційної форми 

відповідного підприємства. Ці особливості зумовлені 

насамперед нормами законодавства, якими встановлено 

організаційні форми підприємств, та вимогами щодо порядку 

формування та руху власного капіталу цих підприємств. 

 

 

11.2  Порядок реєстрації та формування статутного 

капіталу 

 

Відповідно до статті 1 Закону України від 19.09.91 р. 

№1576-ХІІ «Про господарські товариства» (зі змінами і 
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доповненнями) господарські товариства можуть існувати в 

таких організаційно-правових формах: акціонерне товариство, 

товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з 

додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне 

товариство. 

Господарське товариство — це юридична особа 

(підприємство, установа, організація), створена на засадах угоди 

юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх 

майна та підприємницької діяльності з метою одержання 

прибутку. 

За видами установчих документів, на підставі яких 

створюються господарські товариства, вони поділяються на: 

 господарські товариства, які створюються і діють на підставі 

установчого договору і статуту. До цієї групи відносяться 

акціонерне товариство, товариство з обмеженою 

відповідальністю і товариство з додатковою 

відповідальністю; 

 господарські товариства, які створюються і діють на підставі 

лише установчого договору. До цієї групи відносяться повне 

і командитне товариство. 

Законом визначено, що відомості про склад засновників та 

учасників, розмір та порядок утворення статутного капіталу, 

порядок розподілу прибутків та збитків є обов'язковими 

елементами установчих документів будь-якого господарського 

товариства. Відсутність зазначених відомостей в установчих 

документах є підставою для відмови у державній реєстрації 

товариства. 

Таким чином, чітке визначення порядку формування та руху 

основних елементів власного капіталу є однією з умов 

державної реєстрації товариства як самостійного суб'єкта 

господарювання, здатного забезпечити здійснення визначених 

установчими документами завдань та видів діяльності. 
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Вимоги до окремих елементів власного капіталу 

господарського товариства встановлені Законом України «Про 

господарські товариства». 

Вклад, оцінений у валюті України, становить частку 

учасника та засновника у статутному капіталі. Вкладами 

учасників та засновників товариства можуть бути будинки, 

споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, 

права користування землею, водою та іншими природними 

ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші 

майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), 

грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті. Порядок оцінки 

вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо 

інше не передбачене законодавством України. При цьому 

забороняється використовувати для формування статутного 

капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під 

заставу. 

Товариство має право змінювати (збільшувати або 

зменшувати) розмір статутного капіталу. Збільшення статутного 

капіталу може бути здійснене лише після внесення повністю 

всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, 

передбачених законодавством. Не допускається зменшення 

статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів 

товариства. Рішення товариства про зміни розміру статутного 

капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до 

державного реєстру. 

У товаристві створюється резервний (страховий) капітал у 

розмірі, установленому установчими документами, але не 

менше 25 відсотків статутного капіталу, а також інші резерви, 

передбачені законодавством України або установчими 

документами товариства. Розмір щорічних відрахувань до 

резервного (страхового) фонду передбачається установчими 
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документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми 

чистого прибутку. 

Прибуток товариства утворюється з надходжень від 

господарської діяльності після покриття матеріальних та 

прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку 

товариства сплачуються проценти за кредитами банків та за 

облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством 

України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, 

одержаний після зазначених розрахунків, залишається у 

повному розпорядженні товариства, яке відповідно до 

установчих документів визначає напрями його використання. 

Бухгалтерський облік ведеться на підприємстві з моменту 

його реєстрації в органах державної влади у статусі суб'єкта 

підприємницької діяльності до остаточної ліквідації. Проте 

фактично облік починається ще до реєстрації підприємства, 

оскільки для його створення необхідно провести облік внесків до 

статутного капіталу та зобов'язання засновників. Для державної 

реєстраціїновостворюваного суб'єкта підприємницької 

діяльності засновники подають до органу державної реєстрації 

такі документи: 

1) рішення власника (власників) майна про створення 

юридичної особи; 

2) статут; 

3) реєстраційну картку; 

4) платіжний документ про внесення плати за державну 

реєстрацію. 

Створення підприємств різних організаційно-правових 

форм має деякі особливості, що впливає на порядок формування 

власного капіталу та його відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку. Наприклад, мінімальний розмір 

статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю 

(ТОВ) становить 100 мінімальних зарплат на момент реєстрації 
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такого товариства. При цьому до оформлення свідоцтва про 

державну реєстрацію кожен із засновників повинен внести не 

менше ніж 30 % внеску, передбаченого установчими 

документами, в грошовій формі на відкритий у банку тимчасовий 

накопичувальний рахунок. Після отримання свідоцтва про 

реєстрацію ТОВ починає господарську діяльність, а тимчасовий 

рахунок у банку переоформлюється в поточний рахунок суб'єкта 

підприємництва. Протягом року з моменту оформлення 

свідоцтва про державну реєстрацію кожен із засновників 

повинен повністю сплатити належний йому внесок до статутного 

капіталу. У разі прострочення на невнесену вчасно суму 

нараховуються штрафні санкції в розмірі 10 % річних за кожен 

день прострочення, якщо інше не передбачено установчими 

документами (табл. 11.1). 

Для створення акціонерного товариства (АТ) мінімальний 

розмір статутного капіталу повинен дорівнювати 1250 

мінімальних зарплат на момент його реєстрації. В акціонерному 

товаристві відповідальність кожного акціонера обмежується 

лише його вкладом в акції. Облік статутного капіталу ведеться за 

номінальною вартістю акцій, визначеною в установчих 

документах. Первинне розміщення акцій може проводитися за 

номінальною вартістю або за ціною, що вища за номінал. Сума 

перевищення ціни розміщення акцій товариства над 

номінальною вартістю називається емісійним доходом і 

зараховується до складу додаткового капіталу (табл. 11.2). 

В Україні право на отримання дивідендів мають особи, які є 

акціонерами цього товариства на початок строку виплати 

дивідендів. Джерелом нарахування дивідендів за простими акціями 

є нерозподілений прибуток.  
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Таблиця 11.1 – Бухгалтерські записи з відображення формування 

статутного капіталу ТОВ 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 
Кореспонденція 

рахунків 
дебет кредит 

1. Оголошено статутний капітал 50000 46 40 

2. Відображено внески до статутного 

капіталу:  
— грошовими коштами;  
— основними засобами;  
— іншими необоротними 

матеріальними активами; 
— нематеріальними активами;  
— виробничими запасами;  
— малоцінними та 

швидкозношуваними предметами; 
— товарами; 
— цінними паперами 

 

 
15500  
12000  
1000  
 
3500  
7000  
2200  
 
1800  
1100 

 

 
30,31 

10 
11 
 

12 
20 
22 
 

28 
14,34, 35 

 

 
46 
46 
46 
 

46 
46 
46 
 

46 
46 

3.Нараховано пеню за прострочення 

сплати внесків (сума умовна) 
100 377 746 

4. Погашено нараховану пеню 100 30,31 377 

 

Таблиця 11.2 – Бухгалтерські записи з відображення формування 

статутного капіталу АТ 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 
Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

1. Зареєстровано статутний капітал і 

проведено емісію акцій 
625000 46 40 

2. Оплачено учасниками акції:  
—    грошовими коштами;  
—    основними засобами;  
— іншими необоротними 

матеріальними активами;  
— нематеріальними активами;  
—  виробничими запасами; 

 
350000  
175000  
7000  
 
8500  
47000  

 
30,31 

10 
11 
 

12 
20 

 
46 
46 
46 
 

46 
46 
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Продовження табл. 11.2 
— малоцінними та швидкозношуваними 

предметами;  
—    товарами;  
— цінними паперами 

5000  
 
18500 

14000 

22 
 

28 
34,35 

46 
 

46 
46 

3.Відображено перевищення ціни 

розміщення акцій над номінальною вартістю 
8500 30,31 421 

4. Збільшено статутний капітал за рахунок: 
— реінвестування дивідендів;  
— конвертування боргових цінних паперів 

(облігацій) в акції;  
— додаткового капіталу 

 

 
25000 
75000  
 
15000 

 

 
671 

521,611 
 

42 

 

 
40 

40 
 

40 
5. Викуплено акції в акціонерів 10000 45 30,31 

 

Згідно з статтею 32 Закону України про господарські 

товариства акціонерне товариство має право викупити у акціонера 

оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують 

статутний (складений) капітал, для їх наступного перепродажу, 

розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. 

Зазначені акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк 

не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл 

прибутку, а також голосування і визначення кворуму на 

загальних зборах акціонерів провадиться без урахування 

придбаних акціонерним товариством власних акцій.  

 

11.3 Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 

 

У господарській діяльності підприємства в зв’язку з подіями 

або операціями, що вже відбулися, можуть виникати умовні 

(потенційні) зобов’язання, за якими сума і час майбутніх 

платежів не визначені. Для забезпечення виплат за такими 

зобов’язаннями за рішенням підприємства створюються резерви 

за рахунок витрат основної діяльності. 
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З метою правильного формування показників собівартості 

продукції (робіт, послуг) підприємство можуть створювати такі 

резерви: 

 на майбутню оплату відпусток працівникам; 

 на додаткове пенсійне забезпечення; 

 на проведення гарантійних ремонтів реалізованої продукції; 

 на покриття майбутніх витрат щодо ремонту предметів 

прокату; 

 на покриття виробничих витрат із підготовки робіт у зв’язку 

із сезонним характером виробництва та ін. 

Сума резервів для покриття забезпечення майбутніх витрат і 

платежів визначається із застосуванням попередніх аналітичних або 

експертних оцінок. Так, щоб визначити суму створення резервів 

на забезпечення гарантійних зобов’язань по ремонту 

реалізованої продукції протягом гарантійного терміну її 

експлуатації, необхідно проаналізувати витрати на цю мету в 

попередньому році. Необхідно установити їхнє процентне 

відношення до обсягу реалізації готової продукції, врахувати 

наявний залишок невикористаного забезпечення на дату балансу. 

Для створення забезпечення оплат чергових відпусток 

працівникам підприємства попередньо визначається плановий 

відсоток відрахувань шляхом розподілу річної планової суми на 

оплату відпусток на загальний плановий фонд оплати праці. 

Потім отриманий плановий відсоток щомісяця множать на 

фактично нараховану заробітну плату працівникам. До складу 

планового фонду оплати праці і фактично нарахованої 

заробітної плати необхідно внести виплати і відрахування в 

соціальні фонди. 

Про забезпечення для оплати відпусток працівникам 

згадується у трьох документах: у П(С)БО 11 «Зобов’язання», 

«Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
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підприємств і організацій», затверджених наказом МФУ від 

30.11.99р. №291 (далі — Інструкція № 291) і в «Інструкції з 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і 

розрахунків», затвердженій наказом МФУ від 11.08.94р. № 69 

(далі — Інструкція № 69). П(С)БО 11 (п. 13 — 18) встановлює 

загальні правила бухгалтерського обліку забезпечень. В 

Інструкції № 69 розглядуване забезпечення називається 

резервом на оплату відпусток і згадується в переліку 

особливостей, які необхідно враховувати при проведенні 

інвентаризації витрат майбутніх періодів і резервів майбутніх 

витрат і платежів (п.11.10). 

В Інструкції № 291 забезпечення для оплати відпусток 

згадується у призначенні субрахунку 471 «Забезпечення виплат 

відпусток», на якому ведеться облік сум, що направляються 

підприємством на створення відповідного забезпечення. Таким 

чином, створення забезпечення для оплати відпусток є правом 

підприємства, а не його обов’язком. 

Створення забезпечення дозволяє розподіляти дані 

бухгалтерського обліку за допомогою того, що витрати 

підприємства на оплату відпусток працівників рівномірно 

розподіляються між звітними періодами. Це дозволяє 

підтримувати величину фактичної собівартості продукції (робіт, 

послуг) приблизно на тому самому рівні. 

В Інструкції № 291 пропонується визначати суму 

забезпечення для оплати відпусток щомісяця як добуток 

фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, 

обчисленого як відношення річної планової суми на оплату 

відпусток до загального планового фонду оплати праці. Таким 

чином, спочатку необхідно визначити відсоток (норму): 

 

   Н (%) = Отп/ФОТ,     (11.1) 



 240 

 де Отп — річна планова сума на оплату відпусток (можна 

визначати на підставі графіка відпусток); 

ФОТ — загальний плановий фонд оплати праці. 

Отже, місячна сума забезпечення становитиме: 

 

Обм = ЗП х Н,                                  (11.2) 

 

де ЗП — фактично нарахована в поточному місяці 

заробітна плата. 

При плануванні сум ФОТ потрібно враховувати всі складові 

заробітної плати, визначені згідно із ст. 2 Закону від 24.03.95р. 

№108/95-ВР «Про оплату праці», де призначення субрахунку 

471 передбачає узагальнення інформації про забезпечення 

обов’язкових відрахувань внесків від забезпечення оплати 

відпусток на внески на обов’язкове державне пенсійне 

страхування, обов’язкове соціальне страхування, обов’язкове 

соціальне страхування на випадок безробіття та ін. Це саме 

передбачено й в абзаці «а» п.11.10 Інструкції № 69. 

 

Таблиця 11.3 – Бухгалтерські проводки створення забезпечення 

оплат чергових відпусток працівникам підприємства 

Господарські операції Дебет Кредит 

Створення забезпечення на оплату щорічної 

відпустки працівників підприємства (у т. ч. 

«соціальних внесків») 

23, 91, 92, 

93, 94 
471 

Використання створеного забезпечення на 

оплату відпустки працівників (у сумі 

заробітної плати) 

471 661 

Використання створеного забезпечення на 

нарахування сум єдиного соціального внеску 

 

471 

 

65 

Відображення суми утримань із заробітної 

плати: 

 

 

 

 

— податок із доходів громадян; 

— Єдиний соціальний внесок  

661 

661 

641 

65 
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Забезпечення майбутніх витрат і платежів створюється лише 

за умови, коли є впевненість у достовірній їхній оцінці й 

імовірності зменшення економічних вигод у майбутньому в 

результаті їхнього погашення. 

Забезпечення використовуються для відшкодування тільки 

тих витрат, для покриття яких вони були створені. 

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу 

і в разі потреби може збільшуватися або зменшуватися. 

Для узагальнення інформації про рух грошових коштів, 

спрямованих на створення забезпечення майбутніх витрат і 

платежів, Планом рахунків передбачений балансовий рахунок 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», що має 

такі субрахунки: 

471 «Забезпечення виплат відпусток»; 

472 «Додаткове пенсійне забезпечення»; 

473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»; 

474  «Забезпечення інших витрат і платежів»; 

475  «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)»; 

476  «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого 

сплатою участі у лотереї»; 

477  «Забезпечення матеріального заохочення»; 

478  «Забезпечення відновлення земельних ділянок». 

На субраxунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» 

ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових 

відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається 

щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати 

працівникам та відсотку, обчисленого як відношення річної 

планової суми нa оплату відпусток до загального планового 

фонду оплати праці. На субрахунку 471 також узагальнюється 

інформація щодо забезпечення обов’язкових відрахувань 

(зборів) від забезпечення виплат відпусток на відрахування на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
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На субрахунку 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» 

ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного 

забезпечення. 

На субрахунку 473 «Забезпечення гарантійних 

зобов’язань» ведеться облік руху та залишків коштів, 

зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на 

проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на 

проведення ремонту предметів прокату тощо. 

На субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів» 

ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не 

знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 47, 

зокрема забезпечення на виконання зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів, на реструктуризацію та виконання 

зобов’язань при припиненні діяльності. 

На субрахунку 475 «Забезпечення призового фонду (резерв 

виплат)» підприємства, які здійснюють діяльність із випуску та 

проведення лотерей на території України, узагальнюють 

інформацію щодо призового фонду — суми, що підлягає 

виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов 

її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не 

забезпеченого сплатою участі у лотереї. 

На субрахунку 476 «Резерв на виплату джек-поту, не 

забезпеченого сплатою участі у лотереї» підприємства, які 

здійснюють діяльність із випуску та проведення лотерей на 

території України, узагальнюють інформацію про резерв на 

виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі y лотереї. 

За кредитом субрахунків 475 «Забезпечення призового 

фонду (резерв виплат)» та 476 «Резерв на виплату джек-поту, 

не забезпеченого сплатою участі у лотереї» i дебетом рахунка 

90 «Собівартість реалізації» відображається відповідно 

створення (формування) призового фонду й резерву, що 
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покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у 

лотереї, за дебетом — виплата (видача) виграшів гравцям. 

На субрахунку 477 «Забезпечення матеріального 

заохочення» ведеться облік забезпечення на матеріальне 

заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам 

винагороди, допомоги, премії, які підлягають сплаті протягом 

дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники 

виконали роботу, що надає їм право на отримання таких виплат 

у майбутньому. 

За кредитом субрахунку 478 «Забезпечення відновлення 

земельних ділянок» ведеться облік створення за обґрунтованим 

розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об’єкта 

основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він 

розташований, у стан, придатний для подальшого 

використання (зокрема на передбачену законодавством 

рекультивацію порушених земель), за дебетом субрахунку 478 

відображається використання створеного забезпечення на 

здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об’єкта 

основних засобів, рекультивації порушених земель. 

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і 

платежів ведеться за їх видами, напрямами формування та 

використання. 

За кредитом рахунка відбивається нарахування 

забезпечення, за дебетом — його використання. 

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських 

операцій щодо забезпечення майбутніх витрат і платежів 

використовується така кореспонденція рахунків (табл. 11.4). 
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Таблиця 11.4 — Бухгалтерські операції з обліку майбутніх 

розрахунків і платежів 

Господарські операції 
 

Дебет Кредит 

Витрачено виробничі запаси на гарантійний 

ремонт реалізованої готової продукції 
473 20 

Нарахована зарплата працівникам за 

проведення гарантійного ремонту 

реалізованої готової продукції 
473 661 

Проведено відрахування на соціальні заходи 

на заробітну плату працівників, зайнятих 

гарантійним ремонтом реалізованої готової 

продукції 

473 65 

Нараховані відпускні працівникам 

підприємства 
471 661 

Проведено нарахування органам соціального 

страхування на суми відпускних працівників 

підприємства 
471 65 

Зайві нараховані забезпечення включені в 

дохід підприємства 
47 716 

Нараховані забезпечення майбутніх витрат і 

платежів 

23, 39, 

91,92, 93, 

94 
47 

 

 

11.4 Облік цільового фінансування і цільових надходжень 

 

До цільового фінансування і цільових надходжень відносяться 

засоби, виділені за цільовим призначенням у розпорядження 

підприємства для проведення відповідних заходів, не пов’язаних 

із формуванням власних оборотних коштів. 

Засоби цільового фінансування і цільових надходжень 

підприємства можуть одержувати у вигляді гуманітарної 

допомоги, субсидій, асигнувань із бюджету і позабюджетних 

фондів, цільових внесків юридичних і фізичних осіб на 
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фінансування капітальних інвестицій, науково-дослідні роботи, 

соціальний захист громадян, на державне регулювання цін на 

продовольчі товари, медикаменти, паливо для населення, 

послуги житлово-комунального господарства і т. д. 

Цільове фінансування і цільові надходження з державного 

бюджету регламентуються законами України, відповідними 

урядовими постановами і нормативними документами. 

Для ведення бухгалтерського обліку наявності й руху 

коштів цільового фінансування і цільових надходжень 

використовується балансовий рахунок 48 «Цільове 

фінансування і цільові надходження», за кредитом якого 

відбивають грошові кошти цільового призначення, отримані як 

джерело фінансування визначених заходів, за дебетом — 

використані суми за визначеними напрямками, визнання 

цільового фінансування доходами, а також повернення 

невикористаних сум. 

Рахунок 48 має такі субрахунки: 

481 «Кошти, вивільнені від оподаткування»; 

482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів»; 

483 «Благодійна допомога»; 

484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових 

надходжень». 

На субрахунку 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування» 

ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв’язку з 

наданням пільг із податку на прибуток та їх використання на 

реалізацію заходів цільового призначення відповідно до 

законодавства. 

На субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних 

цільових фондів» ведеться облік коштів, отриманих із бюджету 

та державних цільових фондів, та їх використання. 

На субрахунку 483 «Благодійна допомога» ведеться облік 

надходження та використання платниками податку на додану 
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вартість коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, 

яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування 

податком на додану вартість. 

На субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування і 

цільових надходжень» ведеться облік надходження та 

використання коштів, які не відображаються на інших 

субрахунках рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові 

надходження». 

Аналітичний облік коштів цільового фінанcувaння i 

цільових надходжень та їх витрачання провадиться за їх 

призначенням та джерелами надходжень. 

Основні бухгалтерські проводки з обліку цільового 

фінансування і цільових надходжень наведені в табл. 11.5. 

 

Таблиця 11.5 — Бухгалтерські проводки з обліку цільового 

фінансування і цільових надходжень 

Господарські операції 

 

Дебет Кредит 

Зараховані на поточний рахунок підприємства 

цільові надходження 
311 48 

Засоби цільових надходжень, перераховані 

підрядчику на фінансування капітального 

будівництва 

631 311 

Відбито використання засобів цільового 

фінансування на капітальне будівництво 
48 69 

Грошові кошти з бюджету, включені до складу 

доходів у вигляді грантів і субсидій 
48 718 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Як на підприємстві формується власний капітал? 

2. Як поділяється власний капітал залежно від джерел його 

формування? 
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3. Охарактеризуйте зареєстрований капітал за критерієм 

персоніфікації. 

4. Які основні елементи включає власний капітал відповідно 

до форми фінансової звітності – Баланс? Дайте їх 

визначення. 

5. Які коригуючи показники відображають рух власного 

капіталу у процесі його формування та управління ним? 

Охарактеризуйте їх. 

6. Які рахунки використовуються для обліку власного 

капіталу? 

7. Як обліковується додатковий капітал? 

8. Який порядок створення і використання резервного 

капіталу? 

9. Як в обліку відображаються операції з випуску і 

розміщення акцій? 

10. Охарактеризуйте сутність та особливості обліку 

неоплаченого капіталу. 

11. Якими нормативно – правовими документами 

регулюється реєстрація та формування статутного 

капіталу підприємства? 

12. Що входить до складу майбутніх витрат і платежів? 

13. Який порядок утворення і використання резерву на оплату 

відпусток працівниками підприємства? 

14. Перелічіть бухгалтерські проводки з обліку майбутніх 

витрат і платежів. 

15. Яке призначення цільового фінансування і цільових 

надходжень? 

16. Який порядок створення цільового фінансування і цільових 

надходжень? 

17. Назвіть основні проводки з обліку цільового фінансування і 

цільових надходжень. 
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ТЕМА 12. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

12.1 Облік зобов'язань.  

12.2  Облік розрахунків із оплати праці та страхування.  

12.3  Облік податків та розрахунків із фондами соціального 

страхування.  

12.4  Облік доходів майбутніх періодів. 

 

 

12.1 Облік зобов'язань 

 

Зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла 

внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 

економічні вигоди. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може 

бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення 

економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо 

на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає 

погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного 

періоду. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються 

на: 

 довгострокові — це зобов'язання з первісним терміном 

погашення понад дванадцять місяців (довгострокові 

кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов'язання, 

відстрочені податкові зобов'язання, інші довгострокові 

зобов'язання); 

 поточні — це зобов'язання, які будуть погашені 

протягом операційного циклу підприємства або повинні 

бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з 

дати балансу (короткострокові кредити банків, поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, 

короткострокові векселі видані, кредиторська 
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заборгованість за товари, роботи, послуги, поточна 

заборгованість за розрахунками: (з одержаних авансів, із 

бюджетом, із позабюджетних платежів, зі страхування, з 

оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків та 

інші поточні зобов'язання); 

 забезпечення — це зобов'язання з невизначеною сумою 

або часом погашення на дату балансу, які створюються для 

відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату 

відпусток працівникам, додаткове пенсійне забезпечення, 

виконання гарантійних зобов'язань, реструктуризацію, ви-

конання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів; 

 непередбачені — це: 1) зобов'язання, що може виникнути 

внаслідок минулих подій та існування якого буде 

підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не 

відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, 

над якими підприємство не має повного контролю; або      

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих 

подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для 

врегулювання зобов'язання потрібно буде використати 

ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або 

оскільки суму зобов'язання не можна достовірно 

визначити; 

 доходи майбутніх періодів. 

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, 

відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Поточні 

зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів, 

необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату 

балансу. Непередбачені зобов'язання відображаються на 

позабалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою. 

Для обліку зобов'язань підприємства використовуються такі 

рахунки: 
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1) довгострокові: 50 «Довгострокові позики», 51 

«Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові 

зобов'язанняза облігаціями» 53 «Довгострокові 

зобов'язання з оренди», 54 «Відстрочені податкові 

зобов'язання», 55 «Інші довгострокові зобов'язання» — 

балансові, основні, пасивні, відносяться до групи рахунків 

залучених джерел, розрахункові, за кредитом 

відображається виникнення та збільшення довгострокових 

зобов'язань, за дебетом — зменшення таких зобов'язань; 

сальдо кредитові, характеризують залишки непогашених 

довгострокових зобов'язань на дату балансу, 

відображається в III розділі пасиву балансу; 

2) поточні: 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», 62 

«Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за 

податкамий платежами», 65 «Розрахунки за 

страхуванням», 66 «Розрахунки з оплати праці», 67 

"Розрахунки з учасниками», 68«Розрахунки за іншими 

операціями» — балансові, основні,пасивні, відносяться до 

групи рахунків залучених джерел,розрахункові, за 

кредитом відображається виникнення та збільшення 

поточних зобов'язань, за дебетом – зменшеннятаких 

зобов'язань; сальдо кредитові, характеризують залишки 

непогашених поточних зобов'язань на дату балансу, 

відображається в IVрозділі пасиву балансу; 

3) забезпечень: 47 «Забезпечення майбутніх витрат і 

платежів», 48 «Цільове фінансування і цільові 

надходження» — балансові, основні, пасивні, відносяться 

до групи рахунків власних джерел, рахунки капіталу, за 

кредитом відображається виникнення та збільшення 

відповідних видів забезпечень, за дебетом — їх 
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зменшення; сальдо кредитові, характеризують залишки 

невикористаних забезпечень на дату балансу, 

відображається в II розділі пасиву балансу; 

4) непередбачені: 03 «Контрактні зобов'язання», 04 

«Непередбачені активи й зобов'язання», 05 «Гарантії 

та забезпечення надані» — позабалансові рахунки для 

обліку зобов'язань. 

Документальне оформлення операцій із виникнення і 

погашення зобов'язань здійснюється з використанням кредитних 

договорів, договорів позики, векселів, облігацій, розрахунків та 

довідок бухгалтерії, виписок банку, рахунків-фактур, платіжних 

доручень, рахунків тощо. 

Для достовірного відображення у фінансовій звітності 

розрахунків за довгостроковими та поточними зобов'язаннями 

підприємства на кожну звітну дату проводиться їх 

інвентаризація. Особливістю проведення інвентаризації 

зобов'язань є те, що перевірка здійснюється методами 

документального контролю (взаємна, зустрічна перевірка, 

прийом контрольно-вибіркового порівняння тощо) і передбачає 

узгодження сум заборгованостей із кредиторами підприємства. 

 

Таблиця12.1 – Бухгалтерські записи за операціями із 

зобов'язаннями 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 
Кореспонденція 

рахунків 

  дебет кредит 

1. На поточний рахунок зараховано 

кредит банку: 
— короткостроковий; 
— довгостроковий 

 

 
40000 

150000 

 

 
311 
311 

 

 
60 
50 

2. Частину довгострокової заборгованості, 

яка підлягає погашенню протягом 12 

місяців з дати балансу, переведено до 

складу поточної 

 
30000 

 
50 

 
61 
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Продовження табл.12.1 
3. Нараховані відсотки за банківським 

кредитом 
5 000 951 684 

4. Погашено:  

— кредити банку;  
— відсотки за користування 

кредитами 

 

100000 

5000 

 

50,60,61 
684 

 

311 
311 

5. Придбано активи на умовах наступної 

оплати 
100000 15,20,22 

28 
631 

6. Відображено податковий кредит з ПДВ 20000 641 631 

7. Заборгованість перед постачальником 

переоформлено векселем:  
— довгостроковим;  
— короткостроковим 

 

 
120000 

120000 

 

 
631 
631 

 

 
51 
62 

8. Погашено вексель 120000 51,52 311 

9. Емітовано цінні папери власного 

боргу:  
9.1 розміщені за номіналом (на суму 

номіналу);  
9.2 розміщені з премією:  
— на суму номіналу;  
— на суму премії;  
9.3 розміщені з дисконтом:  
— на суму ціни розміщення;  
— на суму дисконту 

 

 
100000 
 

 
100000  
5000 
 
90000  
10000 

 

 
311 

 

 
311 
311 

 
311 
523 

 

 
521 

 

 
521 
522 

 
521 
521 

10. Нараховані витрати за залученими 

коштами: 

— у формі купону;  
— у формі амортизації дисконту;  
Проведено амортизацію премії (на 

зменшення витрат) 

 

 
12000 

10000 
5000 

 

 
952 
952 
522 

 

 
684 
523 
952 

11. Погашено цінні папери власного 

боргу та виплачено дохід інвестору 
100000 

12000 
521 
684 

311 
311 

12. Сформовано забезпечення 

майбутніх витрат на:  
— оплату відпусток;  
— виконання гарантійних зобов'язань 

 

 
24000  
14000 

 

 
23,91,92 

93,94,93 

 

 
471 
473 
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Продовження табл. 12.1    

13. Нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ під час реалізації товарів, робіт та 

послуг на умовах: 
— наступної оплати;  
 

— попередньої оплати 

 

 

 
10000  
 
10000 

 

 
701,702, 

703,712, 

742 
643 

 

 

 
641 

 
641 

14. Нараховано податок на прибуток 4 000 98 641 
15. Нараховано мито та митні збори за 

операціями:  
— експорту; 
— імпорту 

 

 
16500 

17200 

 

 
93 

15,20,28 

 

 
642 
642 

16. Нарахована заборгованість перед 

органами соціального страхування 
20460 15,23,919

2,93,94 
65 

17. Нарахована заборгованість перед 

працівниками з оплати праці 
65800 15,23,91,

9 2,93,94 
661 

19. Утримано із зарплати: 
— податок з доходів;  
— відрахування на соціальні заходи 

 
9670  
2130 

 
661 
661 

 
641 
65 

19. Нараховані дивіденди акціонерам 17300 443 671 

20. Утримано податок із доходів на 

дивіденди 
5560 671 641 

21. Із рахунку в банку перераховано в 

погашення заборгованості перед:  
— бюджетом;  
— органами соціального страхування;  
— працівниками; 
— акціонерами 

 

 
38760  
20460  
35000  
5740 

 

 
64 
65 
661 
671 

 

 
311 
311 
311 
311 

22. Виплачено з каси в погашення 

заборгованості перед:  
— працівниками;  
— акціонерами 

 

 
19000  
6000 

 

 
661 
671 

 

 
301 
301 

23. Відображено податковий кредит з 

ПДВ під час придбання товарів, робіт 

та послуг на умовах:  
— наступної оплати;  
— попередньої оплати 

 

 

 
20000  
10000 

 

 

 
641 
641 

 

 

 
631 
644 
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Продовження табл.12.1 

24. Імпортовано активи на умовах 

наступної оплати (курс — 5,05 

грн/USD). 

10000  
50500 

15,20, 

22,28 
632 

25. На дату балансу відображено курсову 

різницю через зміну валютного курсу 

(курс — 5,08 грн/USD) 

 
300 

 
945, 

974 

 
632 

26. Відображено придбання валюти, 

необхідної для розрахунків з 

постачальником: — за курсом купівлі 

валюти (5,11 грн/USD) 
— комісія банку;  
— збір на Пенсійне страхування (1%); 
— балансова вартість придбаної валюти 

за курсом НБУ (5,07 грн/USD);  
 
- різниця між курсом купівлі валюти та 

офіційним валютним курсом 

 

 
10000 
51100 

250 
511  
511 
10000  
50700 
400 

 

 
333 

 
92 
92 
651 
312 

 
949 

 

 
311 

 
311 
651 
311 
333 
 

333 

27. На дату проведення розрахунків 

відображено курсову різницю через зміну 

валютного курсу (курс — 5,04 грн/USD) 

400 
 
100005

0400 

632 
 

632 

714, 

744 
312 

28. Отримано аванс від закордонного 

покупця за товари (курс — 5,05 

грн/USD) 

100005

0500 
312 681 

29. Відвантажено товари на експорт 

(оскільки заборгованість немонетарна, 

зміни валютного курсу не викликають 

перерахунку вартості заборгованості) 

10000 

50500 
362 702 

30. Проведено взаємозалік 

заборгованостей 
10000 

50500 
681 362 

 

 

12.2 Облік розрахунків із оплати праці та страхування 

 

Форми, системи і розміри оплати праці працівників 

встановлюються підприємством самостійно з обов’язковим їх 
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відображенням у колективному договорі (Кодекс законів про 

працю ст. 96 гл IV, № 42—43, 1999 р.).Перелік видів оплати 

праці приведений в Інструкції  зі статистики заробітної плати, 

затверджений Держкомстатом України № 323 від 11.12.1995 

року, система розрахунків середньої заробітної плати — 

затверджена Постановою КМУ від 8.02.1995 р. № 100 (зі 

змінами та доповненнями). 

Фонд оплати праці залежить від виду діяльності та обсягу 

виготовленої продукції, виконаних робіт, послуг.  

Оплата праці (заробітна плата) — це винагорода в грошовій 

або натуральній формі, що виплачується роботодавцем 

найманому працівникові за виконану ним роботу. До фонду 

оплати праці включаються: 

1) основна заробітна плата — це винагорода за виконану 

роботу згідно зі встановленими нормами праці і відповідно 

до тарифних ставок, окладів та відрядних розцінок; 

2) додаткова заробітна плата — це винагорода за роботу, 

виконану понад встановлені норми, за особливі умови праці 

та високі результати праці у вигляді доплат, надбавок, 

премій тощо; 

3) інші заохочувальні і компенсаційні виплати — це 

виплати винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними положеннями, непередбачені чинним 

законодавством. 

Організація оплати праці на підприємстві може 

здійснюватися за: 

1) погодинною формою — нарахування заробітної плати 

проводиться, виходячи з кількості відпрацьованих годин та 

тарифної ставки за одну годину. Виділяють: 

— просту погодинну систему оплати праці, за якої 

встановлюється місячний оклад і виходячи з кількості 
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фактично відпрацьованих робочих днів розраховується сума 

заробітної плати; 

— погодинно-преміальну систему оплати праці, за якої 

понад зарплату, нараховану за фактично відпрацьований час, 

додатково сплачується премія за особливі трудові досягнення; 

2) відрядною формою — нарахування заробітної плати 

проводиться, виходячи з фактичного обсягу виробництва 

продукції, робіт, послуг та тарифної ставки за одиницю 

виробітку. Може базуватися на індивідуальній або бригадній 

основі. Виділяють: 

— пряму відрядну систему оплати праці, за якої сума 

зарплати розраховується як добуток обсягу виконаних робіт на 

встановлені розцінки оплати одиниці виробітку; 

— відрядно-преміальну систему оплати праці, за якої 

понад зарплату, нараховану за фактично виконані роботи, 

додатково сплачується премія за особливі трудові досягнення; 

— відрядно-прогресивну систему оплати праці, за якої 

встановлені розцінки оплати одиниці виробітку збільшуються зі 

збільшенням обсягу виконаних робіт; 

— акордну систему оплати праці, за якої попередньо 

встановлюється загальна сума оплати за визначений комплекс 

робіт. 

Відсоток виконання продукції – відпрацьований час у 

нормо-годинах за нарядом (норма часу • на кількість виконаної 

праці) / відпрацьований час у годинах за табелем. 

Відпрацьований час – час, який працівник проводить на 

підприємстві (фіксується у табелі). 

Час вироблювання – час, який працівник витрачає на 

виробництво продукції. 

Для оплати праці відповідно їх кваліфікації 

застосовується тарифна сітка, що складається з 8 розрядів та 

присвоєних кожному розряду тарифних ставок.  Для визначення 
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суми заробітку працівника, що працює за почасовою ставкою, 

необхідно його погодинну тарифну ставку помножити на 

фактично відпрацьований час за табелем. 

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може 

перевищувати 40 годин на тиждень. 

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 

1) Для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на 

тиждень, для осіб від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 

15 років, які працюють у період канікул) – 24 години на 

тиждень,  (якщо у період навчального року у вільний час – 

не більше 12 годин на тиждень). 

2)  Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими 

умовами праці, — на більше 36 годин на тиждень. 

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість 

роботи працівників скорочується на 1 годину (при 

шестиденному робочому тижні тривалість роботи напередодні 

вихідних днів не може перевищувати 5 годин). 

Кодексом законів про працю України встановлено такі 

святкові дні: 

1 січня – Новий рік; 

7 січня – Різдво Христове; 

8 березня – Міжнародний жіночий день; 

1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих; 

9 травня – День Перемоги; 

28 червня – День Конституції України; 

24 серпня – День незалежності України; 

Один день – Пасха (Великдень); 

Один день – Трійця. 

 

Розрахунок суми допомоги у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності здійснюється, виходячи із загального 

трудового стажу працівника, середньоденної заробітної плати, 
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розрахованої за останні шість місяців, що передували втраті 

працездатності, та кількості днів, пропущених через хворобу.  

Залежно від страхового стажу допомога з тимчасової 

непрацездатності виплачується в таких розмірах: 

 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — 

застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох 

років; 

 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — 

застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до 

п’яти років; 

 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — 

застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до 

восьми років; 

 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — 

застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім 

років; 

 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) — 

застрахованим особам, віднесеним до 1—4 категорій осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з 

батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком 

до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; 

ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; особам, віднесеним до жертв 

нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про 

жертви нацистських переслідувань»; донорам, які мають право 

на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України «Про 

донорство крові та її компонентів». 

Сума допомоги з тимчасової непрацездатності (включаючи 

догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в 

розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску 
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(сімнадцять прожиткових мінімумів доходів для 

працездатної особи), з якої сплачувалися страхові внески до 

Фонду. 

Перші п’ять днів непрацездатності оплачуються власником 

за рахунок коштів підприємства, решта днів непрацездатності 

оплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності. 

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності (Дн) 

розраховується за формулою 

 

        Дн = ЗПд*КДн*Кзс,                                  (12.1) 

 

де ЗПд – середньоденна заробітна плата, грн; 

КДн – кількість днів тимчасової непрацездатності, які  

підлягають  оплаті  за  графіком   роботи підприємства,   

установи,   організації  (структурного  підрозділу підприємства, 

установи, організації або за індивідуальним графіком роботи); 

Кзс – коефіцієнт, що враховує загальний трудовий стаж 

особи. 

Розмір допомоги не повинен перевищувати подвійного 

посадового окладу. 

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) 

обчислюється  за формулою 

 

       ЗПд = Др / Кр,                                     (12.2) 

 

де  Др – нарахована за розрахунковий період заробітної плати 

(оподатковуваного доходу, грошового  забезпечення), з якої 

сплачувалися  страхові внески, грн; 

Кр — кількість відпрацьованих робочих днів  у 

розрахунковому періоді. 
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Розрахунковий період, за який обчислюється середня 

заробітна плата (дохід), — це останні 6 календарних місяців за 

останнім основним місцем роботи, що передують місяцю, в 

якому настав страховий випадок. 

Якщо застрахована особа працювала та сплачувала страхові 

внески або за неї сплачувалися страхові внески  менш як 6 

календарних місяців,  середня заробітна плата (дохід, грошове 

забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьовані 

календарні місяці (з першого до першого числа), в яких сплачено 

страхові внески. 

До середньої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) включається заробітна плата (дохід, грошове 

забезпечення) у межах максимальної величини  (граничної  суми) 

заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та 

оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються 

страхові внески  до  фондів  загальнообов'язкового  державного  

соціального страхування. 

Оплата відпусток здійснюється, виходячи з розміру 

середньоденної заробітної плати за останні 12 (6) місяців перед 

наданням відпустки (або фактично відпрацьований період, але не 

менше 6 місяців), обчисленої за фактичної кількості днів у році 

за вирахуванням (10) святкових і неробочих днів, та тривалості 

відпустки (в календарних днях).  

Розрахунок відпускних (В) здійснюється за такою 

формулою: 

 

       В = З/(Др—СНдн—Ндн)*Кк.,                     (12.3) 

 

де З – сумарний заробіток працівника за останні перед 

наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично 

відпрацьований період (6); 
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Др – кількість днів у 12 (6) місяцях = 365 або 366 (6 • 29,5 

– середня кількість днів у місяці); 

СНдн – кількість святкових і неробочих днів, 

установлених законодавством (10); 

Ндн – кількість робочих днів, протягом яких працівник не 

працював, при скороченому робочому тижні, а також кількість 

календарних днів перебування працівника у відпустці без 

збереження заробітної плати або із частковим збереженням;  

Кк. – число календарних днів наданої працівникові відпустки. 

Для рівномірного включення витрат на оплату відпусток 

протягом звітного року на підприємствах створюється 

створюють резерви на виплату відпусток. Нарахування резерву 

здійснюється щомісяця в розмірі від 10 до 20 % від суми витрат 

на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. 

Оплата надурочної роботи. 

Надурочною вважається робота понад встановлену законом 

тривалість робочого дня. Надурочні роботи допускаються у 

виняткових випадках і з дозволу профспілки. До надурочних 

робіт не допускаються: 

 вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до 3 років; 

 працівники до 18 років; 

 у дні занять працівники, які навчаються без відриву від 

виробництва в загальноосвітніх школах і ПТНЗ; 

 працівники інших категорій (згідно з чинним 

законодавством. 

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний 

час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.  

За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний 

час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки 

працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого 

здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані 

надурочні години. 
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Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не 

допускається. 

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного 

працівника 4 години протягом 2 днів підряд і 120 годин на рік. 

Оплата роботи у святкові і неробочі дні 

Робота у святковий і неробочий день оплачується у 

подвійному розмірі: 

 1) відрядникам — за подвійними відрядними розцінками; 

 2) працівникам, праця яких оплачується за годинними 

або денними ставками, — у розмірі подвійної годинної або 

денної ставки; 

 3) працівникам, які одержують місячний оклад, — у 

розмірі одинарної годинної або денної ставки понад окладу, 

якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах 

місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або 

денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад 

місячну норму. 

Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, 

фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день. 

На бажання працівника, який працював у святковий і 

неробочий день, йому може бути наданий інший день 

відпочинку. 

Оплата роботи у нічний час 

Годинами нічної роботи вважається період з 22 до 6 години. 

При цьому встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується 

на 1 годину.  

До роботи у нічний час не допускаються: 

 вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до 3 років; 

 працівники до 18 років; 

 працівники інших категорій (згідно з чинним 

законодавством. 
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Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, 

встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) 

угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків 

тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. 

Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом 

У разі, коли працівник залишає відрядний наряд 

незакінченим з незалежних від нього причин, виконана частина 

роботи оплачується за оцінкою, визначеною за погодженням 

сторін відповідно до існуючих норм і розцінок. 

Порядок оплати праці під час виготовлення продукції, що 

виявилася браком 

Під час виготовленні продукції, що виявилася браком не з 

вини працівника, оплата праці із її виготовлення провадиться за 

зниженими розцінками. Місячна заробітна плата працівника в 

цих випадках не може бути нижчою від двох третин тарифної 

ставки встановленого йому розряду (окладу). 

Брак виробів, що стався внаслідок прихованого дефекту в 

оброблюваному матеріалі, а також брак не з вини працівника, 

виявлений після приймання виробу органом технічного 

контролю, оплачується цьому працівникові нарівні з придатними 

виробами. 

Повний брак із вини працівника оплаті не підлягає. 

Частковий брак із вини працівника оплачується залежно від 

ступеня придатності продукції за зниженими розцінками. 

Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового 

виробництва (продукції) 

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку 

не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого 

працівникові розряду (окладу). 

Про початок простою, крім простою структурного 

підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен 
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попередити власника або уповноважений ним орган чи 

бригадира, майстра, інших посадових осіб. 

 За час простою, коли виникла виробнича ситуація, 

небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які 

його оточують, і навколишнього природного середовища не з 

його вини, за ним зберігається середній заробіток. 

 Час простою з вини працівника не оплачується. 

На період освоєння нового виробництва (продукції) власник 

або уповноважений ним орган може провадити робітникам 

доплату до попереднього середнього заробітку на строк не 

більше як шість місяців. 

Строки виплати заробітної плати 

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в 

робочі дні у строки, встановлені колективним договором або 

нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним 

органом первинної профспілкової організації чи іншим 

уповноваженим на представництво трудовим колективом 

органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, 

обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше 

двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 

шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після 

закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з 

вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата 

виплачується напередодні. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця 

визначається колективним договором або нормативним актом 

роботодавця, погодженим із виборним органом первинної 

профспілкової організації чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом (а в разі 

відсутності таких органів — представниками, обраними і 

уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за 
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фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки 

(посадового окладу) працівника. 

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки 

виплачується не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки. 

Для рівномірного включення витрат на оплату відпусток 

протягом звітного року на підприємствах створюється резерви 

на виплату відпусток. Нарахування резерву здійснюється 

щомісяця в розмірі від 10 до 20 % від суми витрат на оплату 

праці та відрахувань на соціальні заходи. 

Із сум нарахованої зарплати проводяться  такі утримання: 

1) обов'язкові:  

— податок із доходів фізичних осіб; 

— єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (єдиний соціальний внесок); 

— військовий збір. 

2)  за згодою працівника:  

— профспілкові внески; 

— аліменти; 

— погашення позик, відшкодування завданих збитків 

тощо. 

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування є консолідованим страховим внеском на пенсійне 

страхування, страхування у зв’язку  з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням, 

медичне страхування, страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності, страхування на випадок безробіття. 

Платниками єдиного внеску, згідно чинного законодавства, 

є: роботодавці (страхувальники) та працівники (застраховані 

особи).  

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (2464-VI) 
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передбачено різні умови нарахування єдиного внеску, його 

розміри та порядок розподілу страхових коштів за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

(табл. 12.2). Проте ставка єдиного соціального внеску, який 

утримується з нарахованої з/п працівників, за винятком 

виключень, передбачених законодавством, становить 3,6 %. 

 

Таблиця 12.2 – Розмір ЄСВ, що нараховується  залежно           

від видів доходів 

Фонд оплати праці (п. 2 

Інструкції № 5) найманих 

працівників, у т. ч. 

іноземців 

Роботодавці нараховують та 

сплачують індивідуальний процент 

ЄСВ, який залежить від класу 

професійного ризику виробництва 

Наймані працівники сплачують 3,6 % зі 

суми з/п  

Винагороди фізичним 

особам за цивільно-

правовими договорами, 

крім цивільно–правового 

договору, укладеного із 

фізичною особою — СПД 

Підприємства нараховують і сплачують 

34,7 % на суму винагороди 

Наймані працівники сплачують 2,6 % за 

рахунок отриманого доходу  

Допомога з ТВП (як перші 5 

днів за рахунок коштів 

підприємства, так і решта 

днів за рахунок коштів 

ФФС) 

Підприємства нараховують і сплачують 

33,2% на суму допомоги 

Наймані працівники сплачують 2 % із 

суми допомоги 

Заробітна плата і лікарняні 

працівників - інвалідів 

Роботодавці нараховують та сплачують 

8,41 % на ФОП 

Працівники інваліди сплачують 3,6 % із 

суми з/п та 2 % із суми лікарняних 

 

Законодавством також встановлені максимально та 

мінімально допустимі розміри єдиного соціального внеску (табл. 

12.3). Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску 
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дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (з 01.01. до 31.12.2015р. = 20706 грн, з 01.12. 

до 31.12.2015р. = 23426 грн). 

 

Таблиця 12.3 – Мінімально та максимально допустимі розміри 

ЄСВ у 2015 році для платників єдиного податку 

База нарахування ЄСВ З 01.01. 

до 30.11 

З 01.12 

до 31.12 

Розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, грн 

1218 1378 

Максимальний розмір бази нарахування ЄСВ 

(17 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб) 

20706 23426 

Максимальний розмір ЄСВ (34,7 % від 

максимальної бази) 

7184,98 8128,82 

Мінімальна заробітна плата 1218 1378 

Мінімальний розмір ЄСВ (34,7 % від 

мінімальної з/п) 

422,65 478,17 

 

Податок із доходів фізичних осіб утримується із 

заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску 

який справляється за рахунок доходу найманої особи, за ставкою 

15 % (20 %). Додатково, ставки податку на доходи фізичних осіб 

на деякі види доходів в 2015 році подані в таблиці 12.4. 

 

Таблиця 12.4 –  Ставки податку на доходи фізичних осіб           

на деякі види доходів у 2015 році 

Вид доходу Ставка 

податку 
Стаття 

(пункт, 

підпункт) р. 

IVПКУ 
База оподаткування щодо доходів, 

одержаних, у тому числі, але не 

виключно, у формі заробітної плати, 
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Продовження табл.12.4 
інших виплат  і винагород, які 

виплачуються (надаються) платникові 

у зв’язку з трудовими відносинами та 

за цивільно-правовими договорами:  
 — за звітний податковий місяць не 

перевищує 10-кратний розмір МЗП 

(12180грн.);  
 — за звітний податковий місяць 

перевищує 10-кратний розмір МЗП 

(12180 грн) 

 

 

 

 
15 % 
 

 
20 % 

 

 

 

 
абз. 1 п. 

167.1  
 
 абз. 2 п. 

167.1 

Суми надміру витрачених коштів, 

отриманих на відрядження або під 

звіт, та не повернутих у строк 

15 (20) % п. 170.9 

Доходи, отримані від надання майна в 

лізинг, оренду або суборенду 

(строкове володіння користування) 

15 (20) % п. 170.1 

Кошти або вартість майна (послуг), 

що надаються роботодавцем як 

допомога на поховання платника 

податку, в сумі більше 3420 грн 

15 (20) % пп. «б» пп. 

165.1.22 

Роялті 20 % пп. 170.3.1 
Доходи з джерелом їх походження в 

Україні, що нараховуються 

(виплачуються) на користь 

нерезидентів 

15 (20) % пп. 170.10.1 

Іноземні доходи 15 (20) % пп. 170.11.1 

Пасивні доходи:  
— проценти на поточний або 

депозитний (вкладний) банківський 

рахунок;  
— процентний або дисконтний дохід 

за іменним ощадним (депозитним) 

сертифікатом; 

— проценти та дисконтні доходи, 

нараховані на користь фізичних осіб 

із будь-яких інших доходів, ніж ті, що 

зазначені у пп. 170.4.1 ПКУ; 

— проценти на вклад (депозит) у  

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп.167.5.1 
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Продовження табл. 12.4   

кредитних спілках; 

— плата (відсоток), що 

розподіляється на пайові членські 

внески членів кредитної спілки; 

— дохід, який виплачується 

компанією, що управляє активами 

інституту спільного інвестування, на 

розміщені активи відповідно до 

закону; 

— дохід за іпотечними цінними 

паперами (іпотечними облігаціями та 

сертифікатами) відповідно до закону; 

— дохід у вигляді відсотків 

(дисконту), отриманого власником 

облігацій від їх емітента відповідно 

до закону; 

— дохід за сертифікатом фонду 

операцій із нерухомістю та дохід, 

отриманий платником податку у 

результаті викупу (погашення) 

управителем сертифікатів фонду 

операцій із нерухомістю в порядку, 

визначеному в проспекті емісії 

сертифікатів; 

— дохід у вигляді дивідендів за 

акціями та корпоративними правами, 

нарахованих резидентами — 

платниками податку на прибуток 

підприємств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пп. 164.5.19 

Суми пенсій (включаючи суму їх 

індексації, нараховану відповідно до 

закону) або щомісячного довічного 

грошового утримання, отримуваних 

платником податку з ПФУ чи 

бюджету згідно із законом, якщо їх 

розмір перевищує на місяць 3 

мінімальні зарплати (у розрахунку на 

місяць), встановленої на 1 січня 

звітного податкового року 

15 (20%) 

суми 

переви-

щення 

Пп. 164.2.19 
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Якщо сума нарахованої заробітної плати менша за суму 

місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, 

встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої 

на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень, (граничний 

розмір доходу, в 2015 році – 1710 грн) працівник має право на 

зменшення оподатковуваної суми заробітної плати на суму 

податкової соціальної пільги (ПСП) у розмірах, встановлених на 

1 січня звітного року. Додатково, податкова соціальна пільга з 

ПДФО у 2015 році надана у таблиці 12.5. 

 

Таблиця 12.5 –Податкова соціальна пільга з ПДФО               

(ПСП з ПДФО) у 2015 році
1 

Категорії осіб, що 

можуть скористатись 

правом зменшення суми 

місячного 

оподатковуваного 

доходу у вигляді 

зарплати на суму ПСП із 

ПДФО (п.169 ПКУ) 

Розмір 

ПСП з 

ПДФО (у 

відсотках 

до 

загального 

розміру 

ПСП у 

2015році*) 

Сума ПСП з 

ПДФО, грн 

Граничний 

розмір доходу 

для 

застосування 

податкової 

соціальної 

пільги, грн ** 

Для будь-якого платника 

податку (пп. 169.1.1 

ПКУ) 

100 %  609,00  1710 

Для платника податку, 

який утримує двох чи 

більше дітей віком до 18 

років, — у розрахунку на 

кожну таку дитину 

(пп.169.1.2 ПКУ)  

100 %  
609,00•кількість 

дітей  

1710•кількість 

дітей  

Для платника податку, 

який (пп. «а», «б» пп. 

169.1.3 ПКУ):  

150 %  
913,50•кількість 

дітей  

1710•кількість 

дітей  
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а) є одинокою матір'ю 

(батьком), вдовою 

(вдівцем) або опікуном, 

піклувальником — у 

розрахунку на кожну 

дитину віком до 18 

років;  

б) утримує дитину-

інваліда - у розрахунку 

на кожну таку дитину 

віком до 18 років 

   

Для платника податку, 

який (пп. «в» — «е» 

пп.169.1.3 ПКУ):  

в) є особою, віднесеною 

законом до першої або 

другої категорій осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, включаючи 

осіб, нагороджених 

грамотами Президії 

Верховної Ради УРСР у 

зв'язку з їх участю в 

ліквідації наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи; 

г) є учнем, студентом, 

аспірантом, 

ординатором, ад'юнктом;  

ґ) є інвалідом I або II 

групи, у т. ч. з 

дитинства, крім 

інвалідів, пільга яким  

150 % 913,50 1710 
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визначена пп. «б» пп. 

169.1.4 ПКУ;  

д) є особою, якій 

присуджено довічну 

стипендію як 

громадянину, що зазнав 

переслідувань за 

правозахисну діяльність, 

включаючи журналістів;  

е) є учасником бойових 

дій на території інших 

країн у період після 

ДСВ, на якого 

поширюється дія Закону 

України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», 

крім осіб, визначених у 

пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ 

   

Для платника податку, 

який (пп. «в» — «ґ» 

пп.169.1.34 ПКУ):  

а) Героєм України, 

Героєм Радянського 

Союзу, Героєм 

Соціалістичної Праці або 

повним кавалером 

ордена Слави чи ордена 

Трудової Слави, особою, 

нагородженою чотирма і 

більше медалями «За 

відвагу»;  

б) учасником бойових 

дій під час ДСВ або  

200 %  1218,00 1710 
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особою, яка у той час 

працювала в тилу, та 

інвалідом І і ІІ групи, з 

числа учасників бойових 

дій на території інших 

країн у період після 

ДСВ, на яких 

поширюється дія Закону 

України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»;  

в) колишнім в'язнем 

концтаборів, гетто та 

інших місць 

примусового утримання 

під час ДСВ або особою, 

визнаною репресованою 

чи реабілітованою;  

г) особою, яка була 

насильно вивезена з 

території колишнього 

СРСР під час ДСВ на 

територію держав, що 

перебували у стані війни 

з колишнім СРСР або 

були окуповані 

фашистською 

Німеччиною та її 

союзниками;  

ґ) особою, яка 

перебувала на блокадній 

території колишнього 

Ленінграда (Санкт-

Петербург, Російська  
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Федерація) у період з 8 

вересня 1941 року по 27 

січня 1944 року. 

   

1
Згідно абз. 8 п.1 розділу XIX Податкового кодексу (зі 

змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII) 

до 31 грудня 2015 року для цілей застосування п. 169.1.1 

податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника 

податку в розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового 

мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 

встановленому законом на 1 січня звітного податкового року 

(1218 грн•50 % = 609,00 грн.). 
2
 Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовується 

до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом 

звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні 

до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та 

винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює 

розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для 

працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 

помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. 

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на 

отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, 

передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, 

визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому 

цього підпункту, та відповідної кількості дітей. 

Військовий збір 

З 03 серпня 2014 року набрав чинності Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів» від 31.07.2014 р. № 1621-VII (зі змінами та 

доповненнями), яким, зокрема, встановлено військовий збір. 

Відповідно до п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК військовий 

збір встановлюється тимчасово, до набрання чинності рішенням 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=34#pn8000
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.100?page=16#pn2961


 275 

Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил 

України. 

Платниками військового збору є:  

 фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела 

їх походження в Україні; 

 фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з 

джерела їх походження в Україні; 

 податковий агент.  

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи у 

формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які 

нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з 

трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; 

виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш 

гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри. 

Оподаткуванню військовим збором підлягають доходи у 

формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які 

нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з 

трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами 

(виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу 

гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) без 

вирахування сум ПДФО, ЄСВ, страхових внесків до 

Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, 

тощо.  

Оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, 

отримані за цивільно-правовими договорами, які належать до 

фонду оплати праці.  

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об’єкта 

оподаткування.  

Військовий збір обліковується  на субрахунку 642 

«Розрахунки за обов'язковими платежами». Відповідно до 
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Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну 

України від 30.11.1999 р. № 291, на субрахунку 642 ведеться 

облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які 

справляються відповідно до чинного законодавства й облік яких 

не ведеться на рахунку 65 «Розрахунки зі страхування». 

Суми утриманого збору з виплат працівникам, що входять 

до фонду оплати праці, відображають кореспонденцією 

рахунків:  

Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою»;  

Кт 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами».  

Якщо військовий збір сплачується із сум, які підприємство 

утримує (як податковий агент) не в працівника, зокрема, під час 

виплати винагороди за цивільно-правовими договорами, то для 

відображення суми утриманого збору застосовують субрахунок 

685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 

Тобто в такому випадку утримання військового збору 

відображають кореспонденцією рахунків: 

Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;  

Кт 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами».  

Сплата військового збору до бюджету відображається 

кореспонденцією:  

Дт 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами»;  

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті».  

 

Приклад 12.1. Військовий збір із заробітної плати. 

Працівнику відділу збуту нарахована заробітна плата за 

серпень у сумі 3000 грн. Облік операцій із нарахування 

заробітної плати та обов’язкових утримань з неї надано у табл. 

12.6. 
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Таблиця 12.6 – Бухгалтерські проводки з нарахування заробітної 

плати та обов’язкових утримань із неї 

Зміст операції Бухгалтерськ

ий облік 

Сума, 

грн 

Податковий 

облік 

дт кт дохід витра-

ти 

1 Нарахована зарплата 

працівнику відділу збуту 

93 661 3000 - 3000 

2 Нараховане ЄСВ на 

зарплату (37 % — 

умовно) (3000,00 • 37 : 

:100) 

93 651 1110 - 1110 

3 Утримано ЄСВ із 

зарплати (3000,00 • 3,6 : 

:100) 

661 651 108 - - 

4 Утримано ПДФО із 

зарплати (3000,00 грн — 

108,00 грн) • 15 : 100) 

661 641 433,8 - - 

5 Утримано військовий 

збір із зарплати (3000,00 • 

• 1,5 : 100) 

661 642 45 - - 

6 Перераховано ЄСВ до 

бюджету 

642 311 1218 - - 

7 Перераховано ПДФО 

до бюджету 

641 311 433,8 - - 

8 Перераховано 

військовий збір до 

бюджету 

642 311 45 - - 

9 Видано зарплату 

працівнику 

661 301 2413,2 - - 

 

Приклад 12.2 Військовий збір із винагороди за цивільно-

правовим договором  
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За договором про надання послуг зі збуту продукції в серпні 

2014 року підприємство нарахувало та виплатило фізичній особі 

винагороду в сумі 2000 грн. Облік цих операцій надано у 

таблиці 12.7. 

 

Таблиця 12.7 – Бухгалтерські проводки з нарахування                

та виплати фізичній особі винагороди за цивільно-правовим 

договором 

Зміст операції Бухгалтерсь

кий облік 

Сума, 

грн. 

Податковий 

облік 

дт кт дохід витра-

ти 

1 Отримано послуги 93 685 2000 - 2000 

2 Нараховане ЄСВ на 

винагороду (2000,00 • 34,7 : 

:100) 

93 651 694 - 694 

3 Утримано ЄСВ із 

винагороди (2000,00 • 2,6 : 

:100) 

685 651 52 - - 

4 Утримано ПДФО із 

винагороди (2000,00 грн — 

52,00 грн) • 15 : 100) 

685 641 292,2 - - 

  5 Утримано військовий збір 

із винагороди (2000,00 • 1,5 : 

:100) 

685 642 30 - - 

6 Перераховано ЄСВ до 

бюджету 

642 311 746 - - 

7 Перераховано ПДФО до 

бюджету 

641 311 292,2 - - 

8 Перераховано військовий 

збір до бюджету 

642 311 30 - - 

9 Виплачено винагороду 

(2000,0 – 52,00 – 292,2 –       

— 30,00) 

685 311 1625,8 - - 
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Відображення податковим агентом загальної суми доходу, з 

якого утримано військовий збір за звітний період, передбачено у 

податковому розрахунку форми № 1ДФ, без відображення 

персоніфікованих даних фізичних осіб – платників військового 

збору. 

Утримання аліментів 

При розлученні батьків дитини, яка не досягла 18 років, 

один з батьків сплачує аліменти на користь дитини в розмірі не 

менше 25 % відсотків від суми доходу, за вирахуванням 

утримань або у фіксованій сумі (за заявою платника або 

отримувача аліментів, якщо платник має нерегулярний дохід). 

При цьому загальний розмір усіх утримань із заробітної плати 

працівника не може перевищувати 50 % суми до виплати. 

Утримання аліментів здійснюється із суми заробітку особи, 

що сплачує аліменти після утримань із цього заробітку податків 

та зборів. 

Утримання в профспілку здійснюються за заявою 

працівника в розмірі 1 % від сукупного оподатковуваного 

доходу. 

Утримання за виконавчими документами здійснюються з 

усіх доходів після утримання з цієї суми податків та зборів.  

 

Виплата заробітної плати 

Виплата нарахованої заробітної плати проводиться у 

триденний термін. Вчасно не отримана зарплата депонується, 

тобто кошти, призначені для її виплати, повертаються на 

поточний рахунок підприємства в банку і можуть бути одержані 

працівником під час виплати наступної заробітної плати. 

Документальне оформлення операцій із оплати праці 

здійснюється з використанням таких документів: накази про 

прийняття, переведення та звільнення з роботи, накази про 

відпустки, особові рахунки, табелі обліку використання робочого 
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часу, наряди, розрахунково-платіжні відомості, розрахункові 

відомості, розрахунки заробітної плати, платіжні відомості, 

видаткові касові ордери, лікарняні листки тощо. 

Відрахування на соціальні заходи щодо заробітної плати 

окремих категорій працівників провадяться за рахунок саме тих 

витрат, на які відносилися витрати на оплату праці. Тобто відра-

хування на соціальні заходи, нараховані на фонд оплати праці 

працівників, зайнятих збутом, проводяться за рахунок витрат на  

збут, а відрахування, нараховані на заробітну плату управлінсь-

кого персоналу, — за рахунок адміністративних витрат тощо 

(табл. 12.8). 

 

Таблиця 12.8 – Бухгалтерські записи за операціями з оплати праці 

та страхування 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 
Кореспонденція 

рахунків 

  дебет кредит 

1. Нарахована заробітна плата 

працівникам:  
— зайнятим у виготовленні необоротних 

активів та капітальному будівництві;  
— зайнятим у виробництві;  
— зайнятим виправленням браку;  
— загальновиробничого профілю; 
— управлінського апарату;  
— зайнятим збутом;  
— зайнятим дослідженнями та 

розробками;  
— які обслуговують об'єкти житлово-

комунальної та побутової інфраструктури 

 

 
10000 

 
13400 
780 

6280 
14950 
9630 
7240 

 
1190 

 

 
15 
 

23 
24 
91 
92 
93 
941 

 
949 

 

 
661 

 
661 
661 
661 
661 
661 
661 

 
661 

2. Нарахована заробітна плата (якщо 

підприємство використовує рахунки 8 

класу) 

63470 81 661 

3. Нараховані відпускні за рахунок 

резерву на виплату відпусток 

 

7160 471 661 
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Продовження табл.12.8 
4. Утримано із нарахованої заробітної 

плати:  

— єдиний соціальний внесок;  

— податок з доходів фізичних осіб;  

— профспілкові внески;  

— аліменти;  

— в погашення позики;  

— в компенсацію завданих збитків 

втрати від браку з вини працівника;  

— вчасно неповернуті підзвітні суми;  

— вартість путівки до санаторно-

курортних закладів; 

— військовий збір 

 

 

1269 

9760 

635 

4260 

1800 

2550 

 

223 

490 

1580 

 

 

 

661 

661 

661 

661 

661 

661 

 

661 

661 

661 

661 

 

 

65 

641 

685 

685 

377 

375 

 

24 

372 

331 

642 

6. Нараховані відрахування на соціальні 

заходи (ЄСВ) на фонд оплати праці 

працівників:  

1) зайнятих у виготовленні необоротних 

активів та капітальному будівництві;  

2) зайнятим у виробництві; 

3) зайнятим виправленням браку;  

4) загальновиробничого профілю;  

5) управлінського апарату;  

6) зайнятим збутом;  

7) зайнятим дослідженнями та 

розробками; 

8) які обслуговують об'єкти житлово-

комунальної та побутової 

інфраструктури 

 

 

 

 

3700 

4958,00 

288,6 

2323,6 

5531,5 

3563,1 

2678,8 

 

440,3 

 

 

 

 

15 

23 

24 

91 

92 

93 

941 

 

949 

 

 

 

 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

 

65 

 

7. Виплачено заробітну плату:  

— через касу підприємства;  

— шляхом перерахування коштів на 

поточні рахунки працівників;  

— продукцією підприємства у разі 

оплати праці натурою; 

— нараховані податкові зобов'язання з 

ПДВ 

 

35600 

10000 

 

1200 

 

200 

 

661 

661 

 

661 

 

701 

 

301 

311 

 

701 

 

641 

8. Депоновано вчасно невиплачену 

заробітну плату 

670 661 662 

9. Невиплачену готівку здано до банку 670 311 301 
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12.3 Облік податків та розрахунків із фондами соціального 

страхування 

 

Класифікація податків і зборів України 

Нарахування, сплата й облік податків здійснюється відповідно 

до податкового законодавства країни. Податкове законодавство — це 

звід законів та інструкцій за розрахунками та сплатою кожного з 

видів податків. 

Діюча система оподаткування України визначається 

Податковим Кодексом України. 

Під податком розуміється законодавчо встановлений державою 

обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня чи державний 

цільовий фонд із метою формування централізованих фінансових 

ресурсів. 

Податки щодо бюджетного устрою поділяються на 

загальнодержавні та місцеві. 

До загальнодержавних податків, зборів, внесків належать: 

1) податок на додану вартість; 

2) акцизний податок; 

3) податок на прибуток підприємств; 

4) податок на доходи фізичних осіб; 

5) екологічний податок; 

6) рентна плата;  

7) мито. 

До місцевих податків і зборів належать: 

1) податок на майно; 

2) єдиний податок; 

3) збір за місця для паркування транспортних засобів; 

4) туристичний збір. 

Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною 

Радою України і справляються на всій території України. Механізм 

справляння місцевих податків і зборів та порядок їх сплати 
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встановлюються сільськими, селищними, міськими Радами 

відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, 

установлених ПКУ. 

Стягнення податків до бюджету здійснюється за різними 

ставками, які поділяються на: 

 пропорційні — від бази оподаткування підлягає сплаті певна 

частка, відсоток (наприклад, від оподатковуваного прибутку 

базова ставка — 18 %  (у 2015 році) становить податок на 

прибуток підприємств); 

 прогресивні — чим більша база оподаткування, тим більша 

частина її підлягає стягненню; 

 регресивні - чим більша база оподаткування, тим менша 

частина її підлягає стягненню. 

За способом стягнення податки поділяються на прямі та 

непрямі. 

Прямі податки стягуються в результаті придбання та 

акумулювання матеріальних ресурсів. Ці податки залежать від 

доходу або майна, і платниками є безпосередньо власники цих 

доходів або майна (наприклад, податок на землю, податок на 

доходи фізичних осіб). 

Непрямі податки існують у вигляді надбавки до ціни товару. 

Платником непрямих податків є кінцевий споживач даних товарів, 

але він не сплачує безпосередньо до бюджету ці податки. Спочатку 

непрямі податки, що входять до ціни реалізації товару (послуг), від 

споживачів отримує торговельне підприємство, підприємство-

виробник, підприємство сфери послуг, на яких, у свою чергу, 

покладено обов'язок із перерахування непрямих податків до 

бюджету. 

Суб'єктами оподаткування виступають юридичні та фізичні 

особи.  
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Джерела сплати податків підприємствами 

Податки включаються на одному з етапів формування ціни 

реалізації продукції : 

 собівартість (включаються: податок на землю, єдиний 

соціальний внесок та ін.); 

 прибуток (необхідно враховувати, що частина прибутку 

перераховується до бюджету у вигляді податку на 

прибуток); 

 дохід (сплачуватимуться податок на додану вартість, 

акцизний збір). 

Згідно з податковим законодавством України існує три 

джерела сплати податків до бюджету: 

 дохід; 

 валові витрати; 

 прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства 

після сплати податків. 

За рахунок доходу сплачуються такі непрямі податки, як 

податок на додану вартість, акцизний збір. За рахунок валових 

витрат сплачуються тільки ті податки і збори, які дозволені 

чинним Податковим Кодексом України.  

 

Синтетичний облік податків 

Для ведення синтетичного обліку податків і зборів Планом 

рахунків передбачені рахунок 64 «Розрахунки за податками й 

платежами», рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» та 

субрахунок 378 «Розрахунки з державними цільовими 

фондами». 

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за 

всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з 

працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що 

справляються в дохід бюджету, призначений рахунок 64 

«Розрахунки за податками й платежами». 
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За кредитом рахунка 64 відображаються нараховані платежі 

до бюджету, за дебетом — належні до відшкодування з бюджету 

податки, їх сплата, списання тощо. 

Рахунок 64 має субрахунки 641 «Розрахунки за податками» 

та 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами». 

На субрахунку 641 «Розрахунки за податками» ведеться 

облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до 

чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану 

вартість та інші податки). 

На субрахунку 642 «Розрахунки за обов'язковими 

платежами» ведеться облік розрахунків за зборами 

(обов'язковими платежами), які справляються відповідно до 

чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 

"Розрахунки за страхування". 

Субрахунок 643 призначений для обліку нарахованих 

податкових зобов’язань з ПДВ, які виникають за відвантажені 

товари, роботи та послуги, якщо  першою подією є оплата. 

Субрахунок 644 призначений для обліку податкового кредиту 

з ПДВ, який виникає при придбані товарів, робіт та послуг, за 

умови, якщо першою подією є оплата за придбані товари (роботи, 

послуги). 

Для ведення обліку розрахунків за зборами (внесками) на 

обов'язкове державне соціальне страхування призначений рахунок 

65 «Розрахунки за страхуванням». 

За кредитом рахунка 65 відображаються нараховані 

зобов'язання за страхуванням (єдиний соціальний внесок), за 

дебетом — погашення заборгованості. 

 

Аналітичний облік податків 

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами 

ведеться окремо за кожним видом податку, збору, внеску. 

До субрахунку (рахунка другого порядку) 641 «Розрахунки 
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за податками» відкриваються аналітичні рахунки (рахунки 

третього порядку) за кожним видом податкового платежу, 

платником яких, згідно з чинним законодавством, є підприємство. 

Наприклад: 

6411 «Розрахунки за податком  на прибуток підприємств»; 

6412 «Розрахунки за податком на додану вартість»; 

6413 «Розрахунки за податком на землю» і т. д. 

До субрахунку (рахунка другого порядку) 642 «Розрахунки за 

обов'язковими платежами» відкриваються аналітичні рахунки 

(рахунки третього порядку) за кожним видом обов'язкових 

внесків, платником яких, згідно із чинним законодавством, є 

підприємство (наприклад, військовий збір). 

Бухгалтерські записи з нарахування та перерахування до 

бюджету податків і зборів виглядатимуть так: 

1) нарахування податку на додану вартість за реалізовану 

продукцію власного виробництва: 

Дебет   701 «Дохід від реалізації готової продукції»,  

Кредит 641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок 

"Розрахунки за податком на додану вартість»); 

2) нарахування акцизного збору за реалізовану продукцію 

власного виробництва: 

Дебет   701 «Дохід від реалізації готової продукції»,  

Кредит 641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок 

"Розрахунки за акцизним збором»); 

3) утримання податку з доходів громадян із заробітної 

плати робітника підприємства: 

Дебет    661 «Розрахунки за заробітною платою», 

Кредит 641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок 

«Розрахунки за податком на прибуток»); 

4) перерахування податку з доходів громадян до бюджету: 

Дебет   641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок 

«Розрахунки за податком на прибуток»),  
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Кредит 311 "Поточні рахунки,в національній валюті»; 

5) утримання єдиного соціального внеску із заробітної плати 

робітника підприємства: 

Дебет   661 «Розрахунки за заробітною платою», 

Кредит 65 «Розрахунки за страхуванням»; 

6) нарахування єдиного соціального внеску на заробітну 

плату робітників підприємства: 

Дебет 82 «Відрахування на соціальні заходи» або Дебет 

відповідних рахунків 9-го класу, 

Кредит 65 «Розрахунки за страхуванням». 

Відображення податків у фінансовій звітності 

підприємств 

Нараховані та сплачені суми податків за звітний період 

знаходять відображення у Балансі підприємства таким чином. 

У Пасиві Балансу підприємства на звітну дату в розділі IV 

«Поточні зобов'язання» у статті «Поточні зобов'язання за 

розрахунками з бюджетом» (рядок 550) відображається 

заборгованість підприємства за всіма видами платежів до 

бюджету, включаючи податки з працівників підприємства. У 

етапі «Поточні зобов’язання за розрахунками з позабюджетних 

платежів» (рядок 560) відображається заборгованість за 

внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним 

законодавством. У статті «Поточні зобов'язання за розрахунками 

зі страхування» (рядок 570) відображається сума заборгованості 

за відрахуваннями на соціальне страхування. 

В Активі Балансу підприємства на звітну дату в розділі II 

«Оборотні активи» у статті «Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом» (рядок 170) показується дебіторська 

заборгованість фінансових і податкових органів, а також 

переплата за податками, зборами та іншими платежами до 

бюджету. 
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Приклад 12.3. Наведена інформація підприємства               

за залишками на рахунках бухгалтерського обліку на звітну 

дату. 

Номер 

з/п 

Код 

рахунка 
Вид податку (збору) 

Сальдо за 

дебетом 

Сальдо за 

кредитом 

1. 6411 Податок на прибуток 5000
1 - 

2. 6412 Податок на додану вартість  15000 

3. 6413 Податок на землю   400 

4. 6414 Податок із доходів фізичних 

осіб 
 8000 

5. 65 Єдиний соціальний 

внесок 

 32000 

1
 На звітну дату існує переплата підприємства з податку на 

прибуток. 

У Балансі підприємства необхідно відобразити: 

 в Активі у статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками 

з бюджетом» (рядок 170) — суму 5 000 грн; 

 у Пасиві у статті «Поточні зобов'язання з розрахунками з 

бюджетом» (рядок 550) — суму 23 400 грн (15 000 + 400 +    

+ 8000); 

 у Пасиві у статті «Поточні зобов'язання за розрахунками зі 

страхування» (рядок 570) — суму 3200 грн.  

У Звіті про фінансові результати підприємства в розділі І 

"Фінансові результати" відображаються: 

 у статті «Податок на додану вартість» (рядок 015) — сума 

податку на додану вартість, яка включена до складу доходу 

від реалізації продукції; 

 у статті «Акцизний збір» (рядок 020) — сума акцизного збору, 

яка врахована у складі доходу від реалізації продукції, що 

сплачується платниками акцизного збору; 

 у вільному рядку Звіту (рядок 025) — сума інших зборів 
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або платежів з обороту, які сплачують підприємства; 

 у статті «Податок на прибуток від звичайної діяльності» 

(рядок 180) – сума податків на прибуток від звичайної 

діяльності, що визнана згідно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». 

У розділі II «Елементи операційних витрат» Звіту про 

фінансові результати у статті "Відрахування на соціальні заходи" 

(рядок 250) показується сума витрат протягом звітного періоду 

на збори до Пенсійного фонду, на внески до фондів на соціальне 

страхування на випадок безробіття, від нещасного випадку та у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. 

 

12.4 Облік доходів майбутніх періодів 

 

Доходи майбутніх періодів — це доходи, отримані протягом 

поточного або попередніх звітних періодів, які належать до 

наступних звітних періодів (отримані аванси за здані в оренду 

необоротні активи, отримана передплата за періодичні видання, 

виручка від реалізації залізничних та авіаційних квитків, квитків на 

театральні та інші видовищні заходи, отримана абонентська плата 

за користування засобами зв'язку, дисконт за отриманими векселями 

тощо). 

Включати такі доходи  до доходів  звітного періоду в момент їх 

виникнення (або одержання) не можна, оскільки згідно з принципом 

нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення 

фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти 

доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для 

отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати 

відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення, 

незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. 
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Розподіл доходів майбутніх періодів проводиться, виходячи з 

кількості місяців, до яких вони відносяться, з поступовим 

включенням до доходів та витрат звітного періоду. 

Документальне оформлення операцій з доходами та 

витратами майбутніх періодів проводиться з використанням 

рахунків, платіжних доручень, актів, накладних, квитанцій, 

договорів оренди, чеків, патентів, авансових звітів, прибуткових 

та видаткових касових ордерів, розрахунків бухгалтерії тощо. 

Для обліку доходів майбутніх періодів використовується 

рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» — балансовий, 

операційний, пасивний, звітно-розподільчий, за кредитом 

відображається виникнення та збільшення доходів майбутніх 

періодів, за дебетом — їх зменшення, сальдо кредитове, 

характеризує  залишок  доходів майбутніх періодів на дату 

балансу, відображається в Vрозділі пасиву балансу (табл. 12.9). 

 

Таблиця 12.9 – Бухгалтерські записи за операціями з доходами   

та витратами майбутніх періодів 

  Кореспонденція 

Зміст господарської операції Сума, 

грн 
рахунків 

дт кт 
1. Отримано доходи майбутніх періодів:    
— передплата на періодичні видання (на 6 

місяців); 
2 400 301, 69 

311 
— платежі оперативної оренди 

необоротних активів (на 3 місяці); 
30 000 301, 69 

311 
— реалізовані проїзні квитки, абонплата за 

засоби зв'язку (на наступний місяць); 
600 301, 69 

311 
— реалізовані страхові поліси (на наступні 

12 місяців). 
7 200 301, 69 

311 
Відображено дисконт за отриманим 

векселем: 
   

—  ціна придбання; 90000 34, 182 311,36 
— дисконт (на 10 місяців) 10000 34,182 69 
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Продовження табл.12.9 
2. В наступному звітному періоді (місяці) 

списано на доходи поточного періоду 

частину вартості:  
— передплати на періодичні видання;  
— платежів оперативної оренди 

необоротних активів;  
— реалізованих проїзних квитків, 

абонплата за засоби зв'язку;  
— реалізованих страхових полісів.  
Нарахована амортизація дисконту за 

отриманим векселем 

 

 

 
400 

10000 
 

600 
 

600 
1000 

 

 

 
69 
69 
 

69 
 

69 
69 

 

 

 
701 
713 

 
703 
 

76 
733 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке зобов’язання? 

2. Які види зобов’язань існують в обліку? 

3. Охарактеризуйте поточні, довгострокові, непередбачені 

зобов’язання, забезпечення, доходи майбутніх періодів. 

4. Дайте характеристику рахункам, які використовуються 

для обліку зобов’язань. 

5.  Які виплати включаються до фонду оплати праці? 

6. Які форми оплати праці існують? 

7. Як розраховуються суми допомоги у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності? 

8. Як проводиться оплата відпусток? 

9. Як здійснюється оплата надурочної роботи? 

10. Як проводиться оплата роботи у святкові і неробочі дні? 

11. Як здійснюється оплата роботи у нічний час? 

12. Які строки виплати заробітної плати? 

13. Які обов’язкові утримання здійснюються із заробітної плати? 

14. Як розраховується сума податку з доходів фізичних осіб 

при виплаті зарплати? 

15. Які витрати на соціальні заходи несе підприємство-

роботодавець? 
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16. Охарактеризуйте особливості утримання та нарахування 

єдиного соціального внеску. 

17. Охарактеризуйте механізм утримання із заробітної плати 

військового збору. 

18. Які податки, збори та платежі належать до загальнодержавних? 

19. Які існують види ставок податків при їх стягненні до бюджету? 

20. Які існують джерела сплати податків до бюджету згідно з 

податковим законодавством України? 

21. За допомогою яких рахунків здійснюється синтетичний облік 

податків і зборів на підприємстві? 

22. Що таке витрати майбутніх періодів? Які саме витрати 

відносяться до майбутніх періодів? 

23. Що таке доходи майбутніх періодів? Які саме доходи 

відносяться до майбутніх періодів? 

24. Який рахунки використовуються для обліку доходів 

майбутніх періодів? Дайте характеристику цього рахунку. 
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ТЕМА 13. ОБЛІК ВИТРАТ 

 

13.1 Нормативні джерела обліку витрат.  

13.2 Групування та склад витрат.  

13.3 Облік витрат. 

13.4 Облік витрат майбутніх періодів. 

13.5 Облік витрат від браку у виробництві. 

13.6 Розкриття інформації про витрати у примітках до 

фінансової звітності. 

 

 

13.1 Нормативні джерела обліку витрат 

 

ПСБО16 «ВИТРАТИ» Затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 визначає 

методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства та її розкриття в 

фінансовій звітності.  Норми цього Положення (стандарту) 

застосовуються підприємствами, організаціями та іншими 

юридичними особами (далі — підприємства) незалежно від 

форм власності (крім банків і бюджетних установ). Положення 

(стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними 

контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, 

установлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

18 «Довгострокові контракти».  

Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку, мають такі значення. 

Елементи витрат — сукупність економічно однорідних 

витрат.  

Непрямі витрати — витрати, що не можуть бути віднесені 

безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно 

доцільним шляхом. 
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Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг 

діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної 

діяльності підприємства протягом кількох років або 

операційних циклів із урахуванням запланованого 

обслуговування виробництва. Об'єкт витрат — продукція, 

роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які 

потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом 

(виконанням) витрат. 

 

Визнання витрат 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку 

одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення 

активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до 

зменшення власного 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 протягом кількох звітних періодів, то 

витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його 

вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними 

звітними періодами. Не визнаються витратами й не 

включаються до звіту про фінансові результати: 

 Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та 

іншими аналогічними договорами на користь комітента, 

принципала тощо. 

 Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг. 
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 Погашення одержаних позик. 

 Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не 

відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 ПСБО 16. 

 Витрати, які відображаються зменшенням власного 

капіталу відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

 

 

13.2 Групування та склад витрат 

 

Склад витрат 

Собівартість реалізованих товарів визначається за 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 

складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), 

яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених 

постійних загальновиробничих витрат та наднормативних 

виробничих витрат.  

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

включаються: 

 прямі матеріальні витрати; 

 прямі витрати на оплату праці; 

 інші прямі витрати; 

 змінні загальновиробничі та постійні розподілені 

загальновиробничі витрати. 

Перелік і склад статей калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються 

підприємством. 

До складу прямих матеріальних витрат включається 

вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу 

вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та 

комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які 
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можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта 

витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються  на  вартість  

зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва. 

До складупрямих витрат на оплату праці включаються 

заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у 

виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта 

витрат. 

До складуінших прямих витрат включаються всі інші 

виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні 

заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, 

витрати від браку, які становлять вартість остаточно 

забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів), та витрати на 

виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої 

продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується 

працівниками, які допустили брак; суми, що одержана від 

постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби 

тощо. 

До складу загальновиробничих витрат включаються: 

 Витрати на управління виробництвом (оплата праці 

апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на 

соціальні заходи й медичне страхування апарату управління 

цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень 

персоналу цехів, дільниць тощо). 

 Витрати  на управління  виробництвом (оплата праці 

апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на 

соціальні заходи й медичне страхування апарату управління 

цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень 

персоналу цехів, дільниць тощо). 

 Амортизація основних засобів загальновиробничого 

(цехового, дільничого, лінійного) призначення. 
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 Амортизація нематеріальних активів 

загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) 

призначення. 

 Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, 

страхування, операційну оренду основних засобів, інших 

необоротних активів загальновиробничого призначення. 

 Витрати на вдосконалення технології й організації 

виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи 

працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації 

виробництва,  поліпшенням якості продукції, підвищенням її 

надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик 

у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних 

комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг 

сторонніх  організацій тощо). 

 Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, 

водовідведення 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 і охорону 

навколишнього природного середовища. 

 Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення 

матеріалів, деталей,  напівфабрикатів, інструментів зі складів до 

цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного 

виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних 

цінностей у цехах; оплата простоїв  тощо). 

За ступенем впливу обсягів виконаних робіт і реалізованих 

послуг на рівень витрат загальновиробничі витрати 

поділяються на постійні і змінні. 
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До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на 

обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), 

що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни 

обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати 

розподіляються на кожен об'єкт витрат із використанням бази 

розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, 

прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного 

періоду. 

До постійних загальновиробничих витрат відносяться 

витрати на обслуговування і управління виробництвом, що 

залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні 

обсягу діяльності.  

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на 

кожен об'єкт витрат із використанням бази розподілу (годин 

праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) 

при нормальній потужності. Нерозподілені постійні 

загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості 

реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. 

Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну 

величину. 

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в 

додатку 1 до ПСБО 16.Перелік і склад змінних і постійних 

загальновиробничих витрат установлюються підприємством. 

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не 

включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати 

на збут та інші операційні витрати. 

До адміністративних витрат відносяться такі 

загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та 

управління підприємством: 
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 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, 

витрати на проведення річних зборів, представницькі 

витрати тощо); 

 витрати на службові відрядження і утримання апарату 

управління підприємством та іншого 

загальногосподарського персоналу; 

 витрати на утримання основних засобів, інших 

матеріальних необоротних активів загальногосподарського 

використання (операційна оренда, страхування майна, 

амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

водопостачання, водовідведення, охорона); 

 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, 

з оцінки майна тощо); 

 витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, 

факс тощо); 

 амортизація нематеріальних активів 

загальногосподарського використання; 

 витрати на врегулювання спорів у судових органах; 

 податки, збори та інші передбачені законодавством 

обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових 

платежів, що включаються до виробничої собівартості 

продукції, робіт, послуг); 

 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші 

послуги банків; 

 інші витрати загальногосподарського призначення. 

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з 

реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг): 

 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; 
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 витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 

 витрати на передпродажну підготовку товарів; 

 витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 

 витрати на утримання основних засобів, інших 

матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом 

продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, 

страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, 

охорона); 

 витрати на транспортування, перевалку і страхування 

готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та 

інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції 

(товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки; 

 витрати на гарантійний ремонт і гарантійне 

обслуговування; 

 витрати  на  страхування, призначеної для подальшої 

реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на 

складі підприємства;   

 витрати на транспортування готової продукції (товарів) 

між складами підрозділів (філій, представництв) 

підприємства;  

 інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, 

послуг. 

До складу витрат на збут у торговельних організаціях 

включаються витрати обігу, за винятком витрат, наведених у 

пунктах 18, 20 і 27 цього ПСБО 16. 

До інших операційних витрат включаються: 

 витрати на дослідження та розробки відповідно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи»; 

 собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для 

цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової 

вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією; 
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 сума безнадійної дебіторської заборгованості та 

відрахування 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 втрати від псування цінностей; 

 визнані штрафи, пеня, неустойка; 

 витрати на утримання об'єктів соціально-культурного 

призначення; 

 інші витрати операційної діяльності. 

Витрати операційної діяльності групуються за такими 

економічними елементами: 

 витрати на оплату праці; 

 відрахування на соціальні заходи; 

 амортизація; 

 інші операційні витрати. 

До складу елемента «Матеріальні витрати» 

включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту 

власного виробництва): 

 сировини й основних матеріалів; 

 купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; 

 палива й енергії; 

 будівельних матеріалів; 

 запасних частин; 

 тари й тарних матеріалів; 

 допоміжних та інших матеріалів. 

До складу елемента «Витрати на оплату праці» 

включаються: 

 заробітна плата за окладами й тарифами; 

 премії та заохочення; 
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 матеріальна допомога; 

 компенсаційні виплати; 

 оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;  

 інші витрати на оплату праці. 

До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» 

включаються: 

 відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування; 

 відрахування на індивідуальне страхування персоналу 

підприємства;  

 відрахування на інші соціальні заходи. 

До складу елемента «Амортизація» включається сума 

нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних 

активів та інших необоротних матеріальних активів. 

До складу елемента «Інші операційні витрати» 

включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до 

складу елементів, наведених в пп. 22—25  ПСБО16, зокрема: 

  витрати на відрядження; 

 на послуги зв'язку; 

 плата за розрахунково-касове обслуговування тощо. 

До фінансових витрат відносяться витрати: 

  на проценти (за користування кредитами, отриманими, за 

облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо);  

 та інші витрати підприємства, пов'язані із  запозиченнями 

(крім фінансових витрат, які включаються до собівартості 

кваліфікаційних активів відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові 

витрати».  

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в 

асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються 

методом участі в капіталі.  
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До складу інших витрат включаються витрати, які 

виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових 

витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/ або 

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат 

належать: 

 собівартість реалізованих фінансових інвестицій 

(балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією 

фінансових інвестицій); 

 втрати  від зменшення корисності необоротних активів;  

 втрати  від безоплатної передачі необоротних активів;  

 втрати від неопераційних курсових різниць; 

 сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; 

 витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, 

демонтаж тощо); 

 залишкова вартість  ліквідованих (списаних) необоротних 

активів; 

 інші  витрати  діяльності.  

Податки на прибуток визнаються витратами згідно з 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок 

на прибуток». 

 

13.3 Облік витрат 

 

Перший варіант обліку передбачає застосування для обліку 

витрат звітного періоду лише рахунки класу 9. Рахунки класу 9 

«Витрати діяльності» застосовуються для узагальнення 

інформації про витрати звичайної діяльності та витрати на 

запобігання надзвичайних подій і ліквідацію їх наслідків. За 

дебетом 9 класу рахунків  відображають суми витрат, а за 

кредитом – списання суми витрат у кінці звітного періоду 

(щомісяця) на рахунок 79 «Фінансові результати». 
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Другий варіант обліку передбачає застосування рахунків 

класу 8 і 9, які призначені для обліку операційних витрат 

одночасно. При застосуванні вказаного варіанту із допомогою 

рахунків класу 8 накопичується інформація про операційні 

витрати за елементами, які використовуються для заповнення 

розділу ІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові 

результати. 

Третій варіант обліку передбачає застосування 

спрощеного Плану рахунків суб’єктами малого підприємництва, 

а також організаціями, діяльність яких не спрямована на ведення 

комерційної діяльності. Цей варіант передбачає облік витрат 

згідно з класифікацією за елементами, а не за функціями, як це 

передбачалось першим та другим варіантами. Суб’єктами 

малого підприємництва ведеться бухгалтерський облік і 

подається фінансова звітність згідно з порядком, встановленим 

ПСБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». 

Для обліку витрат за елементами призначені рахунки 

бухгалтерського обліку: 

80 «Матеріальні витрати»; 

81 «Витрати на оплату праці»; 

82 «Відрахування на соціальні заходи»; 

83 «Амортизація»; 

84 «Інші операційні витрати». 

85 «Інші витрати». 

При другому варіанті обліку рахунки 8-го класу 

закриваються щомісячно у кореспонденції з дебетом таких 

рахунків: 

23 «Виробництво»; 

91 «Загальновиробничі витрати» (рис. 13.1); 

92 «Адміністративні витрати» (рис. 13.2); 

93 «Витрати на збут» (рис. 13.3); 

94 «Інші операційні витрати» (рис. 13.4). 
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Рисунок 13.1 — Формування витрат на виробництво за 

рахунком 91 «Загальновиробничі витрати» 

На початок звітного періоду підприємство має визначити в 

обліковій політиці обраний підхід до розподілу 

загальновиробничих витрат, тобто визначити показники 

нормальної потужності; обрати базу розподілу; визначити 

величину постійних загальновиробничих витрат на наступний 

рік; встановити планову норму розподілу загальновиробничих 

витрат. 
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Оціночна величина бази розподілу 

    

На рис. 13.2  показано зв’язок рахунків при формуванні 

адміністративних витрат. 
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Рисунок 13.2 — Формування витрат за рахунком 92 

«Адміністративні витрати» 

 

На рис. 13.3 показано зв’язок рахунків при формуванні 

витрат на збут: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.3 — Формування витрат за рахунком 93 «Витрати 

на збут» 

 

На рис. 13.4 показано зв’язок рахунків при формуванні 

інших операційних витрат. 
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Рисунок 13.4 — Формування витрат за рахунком 94 «Інші 

операційні витрати» 

 

Витрати фінансової діяльності обліковують на 

підприємстві на рахунку 95 «Фінансові витрати». Цей рахунок 

має такі субрахунки: 

951 «Відсотки за кредит»; 

952 «Інші фінансові витрати». 

 

Таблиця 13.1 — Кореспонденція рахунків обліку фінансових 

витрат 

Господарські операції Дт Кт 

Нараховані відсотки за користування позиковими 

коштами 
951 684 

Віднесені на фінансові витрати відсотки, нараховані за 

користування грошовими коштами (небанківськими 

кредитами), пов’язані із здійсненням фінансової та 

інвестиційної діяльності; за договорами фінансового 

лізингу 

952 684 

Віднесені на фінансові витрати відсотки, нараховані за 

виданим векселем 
952 685 

Капіталізовані фінансові витрати, пов’язані із 

здійсненням капітальних інвестицій 
15 952 

20 13 661 65 22 30 31 

80 83 81 82 84 

94 79 
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На рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» ведеться облік 

втрат, які призводять до зменшення вартості інвестицій, що 

виникає у процесі інвестиційної діяльності підприємства. Цей 

рахунок має такі субрахунки: 

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства». Тут 

відображаються втрати, пов’язані із зменшенням частки 

інвестора у чистих активах унаслідок одержання збитку або 

зменшення власного капіталу асоційованих підприємств 

унаслідок інших подій (переоцінки необоротних активів та 

інвестицій тощо); 

962 «Втрати від спільної діяльності». Тут відображаються 

операції, пов’язані зі зменшенням частки інвестора в чистих 

активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання 

спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного 

капіталу внаслідок інших подій (переоцінки необоротних 

активів та інвестицій тощо); 

963 «Втрати від інвестицій у дочірні підприємства». Тут 

ведеться облік витрат, що пов’язані зі зменшенням частки 

інвестора у чистих активах об’єкта інвестування дочірніх 

підприємств, зокрема внаслідок одержання дочірніми 

підприємствами збитків або зменшення власного капіталу 

внаслідок інших подій (переоцінки необоротних активів та 

інвестицій тощо); 

За дебетом рахунка 96 «Витрати від участі в капіталі» 

відображаються втрати від участі в капіталі, а за кредитом цей 

рахунок кореспондується із рахунком 792 «Результати 

фінансових операцій». 

 

Облік інших витрат 

На рахунку 97 «Інші витрати» ведеться облік витрат, що 

виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових 
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витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією 

продукції (товарів), а також витрат страхової діяльності. 

Цей рахунок має такі субрахунки: 

970 «Витрати від зміни вартості фінансових інструментів» 

підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля 

цінними паперами. Відображається інформація про витрати від 

змін вартості фінансових інструментів, що оцінюються за 

справедливою вартістю. 

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій», на 

якому за дебетом відображається балансова вартість 

реалізованих фінансових інвестицій та інші витрати, пов’язані з 

реалізацією; 

972 «Втрати від зменшення корисності активів», 

відображаються втрати від зменшення корисності активів, що 

визнаються відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів. 

974 «Витрати від неопераційних курсових різниць», на 

якому відображається втрата за активами та зобов’язаннями 

неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до 

іноземної валюти; 

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій», 

на якому відображається сума знецінення (уцінки) необоротних 

активів і фінансових інвестицій; 

976 «Списання необоротних активів», на якому 

відображається залишкова вартість необоротних активів і 

витрати, пов’язані з їх реалізацією; 

977 «Інші витрати звичайної діяльності», на якому 

відображаються інші витрати звичайної діяльності, що не 

знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97. 
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Таблиця 13.2 – Кореспонденція рахунків обліку інших витрат 

Господарські операції Дт Кт 

Відображення собівартості реалізованої 

довгострокової фінансової інвестиції 
971 14 

Відображення собівартості реалізованої поточної 

фінансової інвестиції 
971 35 

Списання залишкової вартості необоротних 

активів, що реалізуються 

972 

 

10, 11, 

12, 15 

Списання залишкової вартості цілісного 

майнового комплексу 
972 10 

Відображення витрат від курсової різниці при 

перерахунку заборгованості: 

— за короткостроковими векселями, що 

спрямовані на погашення боргу з інвестиційної 

діяльності; 

— при перерахунку кредиторської заборгованості 

за іншими довгостроковими позиками в 

іноземній валюті; 

— при перерахунку заборгованості за отриманим 

авансом, пов’язаним з інвестиційною діяльністю 

974 

 

 

342, 

 

 

506, 

 

 

681 

 

Списання залишкової вартості безоплатно 

переданих, ліквідованих активів 

975, 

976 

10, 11, 

12, 15, 

20, 22, 

661, 

65, 

372, 

63, 

641 

Відображення оплати інших витрат звичайної 

діяльності 
977 30, 31 
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13.4 Облік витрат майбутніх періодів 

 

До витрат майбутніх періодів відносяться: 

 витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва 

роботами в сезонних галузях промисловості;  

 витрати з освоєнням нових виробництв та агрегатів;  

 сплачені авансом орендні платежі;  

 оплата страхового поліса;  

 оплата торгового патенту;  

 передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові 

видання тощо. 

Терміни, протягом яких такі витрати підлягають списанню 

на витрати виробництва, регулюються законодавством. Витрати 

майбутніх періодів відбиваються на рахунку 39 «Витрати 

майбутніх періодів». За дебетом рахунка 39 відображається 

накопичення витрат майбутніх періодів, а за кредитом – їх 

списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного 

періоду. 

 

Таблиця 13.3 –Кореспонденція рахунків обліку витрат 

майбутніх періодів 

Господарські операції Дт Кт 

1. Нарахування амортизації на основні засоби, що 

відносяться до витрат майбутніх періодів 
39 13 

2. Списання товарно-матеріальних цінностей на 

витрати майбутніх періодів 
39 

20,22,

26,27 

3. Часткове списання виробничих витрат 

майбутніх періодів на витрати виробництва 
23 39 

4. Списання суми передоплати за технічну 

літературу 
91,92,93 39 
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Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх 

видами. 

 

13.5 Облік витрат від браку у виробництві 

 

Браком вважаються вироби або напівфабрикати, що за 

своєю якістю не відповідають установленим стандартам, 

технічним умовам та договорам. Залежно від характеру 

дефектів, виявлених у процесі приймання, брак поділяється на 

поправний і непоправний (остаточний). 

Поправним браком вважаються вироби, напівфабрикати і 

вузли, які після виправлення недоліків можуть бути використані 

за прямим призначенням і виправлення яких технічно можливе 

й економічно доцільне. 

Остаточним браком вважаються вироби, напівфабрикати, 

вузли, що не можуть бути виправлені або виправлення яких 

економічно не доцільно.  

Існує поняття технічно неминучого браку у виробництві, до 

якого відносяться такі деталі й вироби, які не можуть бути 

використані за прямим призначенням або можуть бути 

використані після усунення недоліку. Залежно від місця 

виявлення розрізняють внутрішній і зовнішній брак. 

Зовнішній — це брак, виявлений після відпустки продукції 

покупцю. 

Внутрішній — це брак, виявлений на підприємстві до 

відправлення покупцю. 

Собівартість внутрішнього остаточного браку складається з 

витрат на виробництво, включаючи частину витрат на 

утримання і експлуатацію устаткування і загально виробничих 

витрат. 

Собівартість внутрішнього поправного браку включає 

витрати на усунення дефектів, заробітну плату, відрахування на 
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соціальне страхування, а також частину витрат на утримання, 

експлуатацію устаткування і частину загально виробничих 

витрат. 

Утрати від браку зменшуються на вартість отриманих 

матеріалів у результаті розбирання за ціною їхнього можливого 

використання, а також на суму позовів до постачальників на 

постачання неякісних матеріалів, що стали причиною браку. 

На виробничих рахунках суми втрат від браку відбиваються 

за винятком утрат, віднесених на винних осіб. 

Облік витрат на виправлення браку відбивається на рахунку 

24 «Брак у виробництві». Цей рахунок активний, 

калькуляційний. Аналітичний облік утрат від браку ведуть за 

окремими структурними підрозділами, видами продукції і 

статтями витрат. Щомісяця втрати від браку списують на 

витрати відповідного виду виробництва і включають у 

собівартість тих виробів чи робіт, в яких виявлений брак. 

За дебетом відбиваються витрати за виявленим зовнішнім і 

внутрішнім браком, витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що 

перевищує норму, а за кредитом — суми, що відносяться на 

зменшення витрат на брак і суми, що списуються на витрати 

виробництва як втрати від браку, а також вартість утримань із 

винуватців браку і суми відшкодування від постачальників 

недоброякісних матеріалів. 

Щомісяця рахунок 24 закривають. На забраковану 

продукцію оформляють відповідні акти (табл. 13.4). 

 

Таблиця 13.4— Кореспонденція рахунків обліку браку 

Господарські операції Дт Кт 

1. Фактична собівартість непоправного браку 24 23 

2. Списання товарно-матеріальних цінностей на 

виправлення браку 
24 

20,22,

26,28 

3. Нарахування оплати праці на виправлення браку 24 66 
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Продовження табл.13.4 
4. Нарахування на соціальні заходи  24 65 

5. Вартість матеріальних цінностей, 

оприбуткованих від забракованої продукції 
20,22 24 

6. Сума пред’явлених претензій до постачальника 374 24 

7. Утримання з винних осіб за брак 375 24 

 

13.6 Розкриття інформації про витрати у примітках до 

фінансової звітності 

 

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація 

про: 

 склад і суму витрат, відображених у статтях «Інші 

операційні витрати» та «Інші витрати» Звіту про фінансові 

результати; 

 склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною 

подією; 

 склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту 

про фінансові результати, а відображені безпосередньо у 

складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та 

розподілу між власниками). 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Яке Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 

визначає методологічні засади формування інформації про 

витрати підприємства та її розкриття у фінансових 

звітах? 

2. Дайте визначення таким термінам: елемент витрат, 

непрямі витрати, нормальна потужність. 

3. Охарактеризуйте особливості визнання витрат. 

4. Які витрати не визнаються та не включаються до звіту 

про фінансові результати? 
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5. Які витрати включаються до виробничої собівартості? 

6. Які витрати включаються до складу матеріальних витрат 

підприємства? 

7. Які витрати включаються до складу прямих витрат  

підприємства на оплату праці? 

8. Які витрати включаються до складу загальновиробничих 

витрат підприємства? 

9. Які витрати відносяться до складу адміністративних 

витрат підприємства? 

10. Які витрати відносяться до витрат на збут? 

11. За якими економічними елементами групуються витрати 

операційної діяльності підприємства? 

12. Які витрати відносяться до фінансових витрат 

підприємства? 

13. Охарактеризуйте існуючі варіанти обліку витрат 

підприємств. 

14. Які рахунки призначені для обліку витрат за елементами? 

15. Опішить механізм обліку витрат підприємства при 

застосуванні рахунків 8 і 9 класів. 

16. Які рахунки призначені для обліку «інших витрат»? 

17. Охарактеризуйте особливості обліку витрат майбутніх 

періодів. 

18. Як обліковуються витрати від браку виробництва? 
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ТЕМА 14. ОБЛІК ДОХОДІВ 

 

14.8 Нормативне регулювання обліку доходів. 

14.9 Визнання та класифікація доходу. 

14.10Оцінка доходу. 

14.11Облік доходів. 

14.12Облік інших операційних доходів. 

14.13Бухгалтерський облік доході від іншої діяльності. 

14.14Розкриття інформації про доходи у примітках до 

фінансової звітності. 

 

 

14.1 Нормативне регулювання обліку доходів 

 

ПСБО 15 «ДОХІД», затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 визначає 

методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про доходи підприємства та її розкриття в фінансовій 

звітності. 

Це Положення (стандарт) не поширюється на доходи, 

пов'язані з: 

 договорами оренди; 

  дивідендами, які належать за результатами фінансових 

інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі; 

 страховою діяльністю; 

 первісним визнанням і зміною справедливої вартості 

біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською 

діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської 

продукції; 

 змінами вартості інших поточних активів; 
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 природним приростом поголів'я худоби, виходом продукції 

сільського та лісового господарства; 

 видобуванням корисних копалин. 

Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку, мають таке значення: 

 Проценти — плата за використання грошових коштів, їх 

еквівалентів або сум, що заборговані підприємству. 

 Роялті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за 

користування або за надання права на користування будь-

яким авторським та суміжним правом на  літературні твори, 

твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні 

програми, інші записи на носіях інформації, відео- або 

аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- 

чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, 

зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною 

маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, 

формулою, процесом, правом на інформацію щодо 

промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-

хау). 

 Дивіденди — частина чистого прибутку, розподілена між 

учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у 

власному капіталі підприємства. 

 Балансова вартість валюти — вартість іноземної валюти, 

визначена за валютним курсом грошової одиниці України 

до іноземної валюти на дату здійснення  господарської 

операції  або на дату складання балансу.  

 

 

14.2  Визнання та класифікація доходу 

 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за 
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винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників 

підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути 

достовірно визначена. 

Критерії визнання доходу, наведені в ПСБО 15, 

застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії 

потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або 

до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої 

господарської операції (операцій). 

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

 Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і 

обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до 

бюджету й позабюджетних фондів. 

 Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим 

аналогічним договором на користь комітента, принципала 

тощо. 

 Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг). 

 Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, 

послуг). 

 Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це 

передбачено відповідним договором. 

 Надходження, що належать іншим особам. 

 Надходження від первинного розміщення цінних паперів.   

 Сума балансової вартості валюти. 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку 

за такими групами: 

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

б) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

в) інші операційні доходи; 

г) фінансові доходи; 

д) інші доходи; 
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Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) — загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, 

товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, 

повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і 

зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). 

Чистий дохід від  реалізації  продукції (товарів, робіт, 

послуг)  визначається шляхом вирахування з доходу від 

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, 

вартості повернутих  раніше проданих товарів, доходів, що за 

договорами належать комітентам (принципалам тощо), та 

податків і зборів. 

До складу інших операційних доходів включаються суми 

інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім 

чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

зокрема:  

 дохід від операційної оренди активів; 

 дохід від операційних курсових різниць;  

 відшкодування раніше списаних активів;  

 дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на 

поточних рахунках у банках, дохід від реалізації оборотних 

активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, 

утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо. 

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, 

відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій 

(крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). 

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від 

реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних 

курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі 

господарської діяльності, але не пов'язані з операційною 

діяльністю підприємства. 
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Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших 

активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче 

умов: 

 покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом 

власності на продукцію (товар, інший актив); 

 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за 

реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); 

 сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

 є впевненість, що в результаті операції відбудеться 

збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, 

пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно 

визначені. 

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією 

(товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є 

подібними за призначенням та мають однакову справедливу 

вартість. 

Дохід, пов'язаний із наданням послуг, визнається, 

виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на 

дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат 

цієї операції. 

Результат операції з надання послуг може бути достовірно 

оцінений за наявності всіх наведених нижче умов: 

 можливості достовірної оцінки доходу; 

  імовірності надходження економічних вигод від надання 

послуг; 

 можливості достовірної оцінки ступеня завершеності 

надання послуг на дату балансу; 

 можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для 

надання послуг та необхідних для їх завершення. 

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг 

проводиться: 

 вивченням виконаної роботи; 
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 визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну 

дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; 

 визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство 

у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі 

таких витрат.  

Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті 

витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму 

дату. 

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної 

кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід 

визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей 

період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь 

завершеності надання послуг). 

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути 

достовірно визначений, то він відображається в 

бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що 

підлягають відшкодуванню. 

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути 

достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування 

зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати 

визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума 

доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою 

оцінкою. 

Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з 

ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума 

такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська заборгованість». 

Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не 

існує підтвердження того, що воно буде отримане та 

підприємство виконає умови щодо такого фінансування. 
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Отримане цільове фінансування визнається доходом 

протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з 

виконанням умов цільового фінансування. Цільове 

фінансування капітальних інвестицій визнається доходом 

протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів 

інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) 

пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів. Цільове  

фінансування  для компенсації витрат (збитків), яких зазнало 

підприємство,  та фінансування для надання  підтримки 

підприємству без установлення умов його витрачання на 

виконання у майбутньому певних заходів визнаються 

дебіторською  заборгованістю з одночасним визнанням доходу. 

Дохід, який виникає в результаті використання активів 

підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді 

процентів, роялті та дивідендів, якщо: 

 імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних із 

такою операцією; 

 дохід може бути достовірно оцінений.  

Такий дохід має визнаватися у такому порядку: 

 проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони 

належать, виходячи з бази їх нарахування та строку 

користування відповідними активами з урахуванням 

економічного змісту відповідної угоди; 

 роялті визнаються за принципом нарахування згідно з 

економічним змістом відповідної угоди; 

 дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх 

виплату. 

 

14.3  Оцінка доходу 

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі 

справедливої вартості активів, що отримані або підлягають 

отриманню.   
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Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження 

економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи 

визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі 

нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли 

надходять відповідні економічні вигоди. 

У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає 

різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою 

грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню 

за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така 

різниця визнається доходом у вигляді процентів. 

Сума доходу за бартерним контрактом визначається за 

справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або 

підлягають одержанню підприємством, зменшеною або 

збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних 

грошових коштів та їх еквівалентів. 

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які 

отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, 

достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за 

справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових 

коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним 

контрактом. 

 

14.4 Облік доходів 

 

Для обліку й узагальнення інформації про доходи і 

результати діяльності підприємства призначений 7-й клас 

рахунків. Рахунки з 70 до 76 — це рахунки, на яких 

відбиваються доходи. Рахунок 79 призначений для узагальнення 

інформації про фінансові результати діяльності підприємства. 

Рахунки 7-го класу є пасивними, крім 79 «Фінансові результати» 

і субрахунку 704 «Вирахування з доходу». 

7-й клас рахунків містить такі рахунки: 
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70 «Доходи від реалізації»; 

71 «Інший операційний дохід»; 

72 «Дохід від участі в капіталі»; 

73 «Інші фінансові доходи»; 

74 «Інші доходи»; 

76 «Страхові платежі»; 

79 «Фінансові результати». 

Всі рахунки, крім 79 призначені для обліку доходів. По 

кредиту цих рахунків відображається нарахування відповідного 

доходу, а по дебету – ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет та 

закриття рахунку доходів на відповідні фінансові результати 

облікового періоду. Залишків ці рахунки не мають та призначені 

вони для формування інформації про доходи та для складання 

Звіту про фінансові результати підприємства. 

 

Облік доходів від реалізації 

Для обліку доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) 

планом рахунків передбачено застосування рахунку 70 «Доходи 

від реалізації». Цей рахунок має такі субрахунки: 

701 «Дохід від реалізації готової продукції»; 

702 «Дохід від реалізації товарів»; 

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»; 

704 «Вирахування з доходу». 

705 «Перестрахування». 

За кредитом субрахунків 701—703 відображається 

збільшення (отримання) доходу, за дебетом — належна сума 

непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість 

та інших, передбачених законодавством); суми, що отримуються 

підприємством на користь комітента, принципала, повірені 

перестрахувальниками частки страхових платежів; результат 

зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); 
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списання у порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові 

результати». 

У табл. 14.1 наведена кореспонденція за субрахунками 

701—703. 

 

Таблиця 14.1 — Бухгалтерські проводки з обліку доходів           

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Господарські операції Дт Кт 

Отримано довгостроковий вексель у 

рахунок оплати реалізованої готової 

продукції 

16 701 

Отримані в касу грошові кошти за 

реалізовану готову продукцію 
30 701 

Відображений дохід від реалізації готової 

продукції 
36 701 

Відображене зменшення кредиторської 

заборгованості перед постачальниками і 

підрядчиками шляхом реалізації їм 

готової продукції 

63 701 

Відображена сума непрямих податків, 

пов’язаних із реалізацією готової 

продукції 

701 64 

Відображений дохід від реалізації товарів 

за готівку 
301 702 

Відображений дохід, визнаний у момент 

відвантаження товарів вітчизняним, або 

іноземним покупцям, плата за які 

відстрочена 

361,362 702 

Відображено дохід від продажу товарів 

іншим дебіторам 
377 702 

Відображено дохід від реалізації товарів, 

відвантажених покупцеві в рахунок 

отриманого авансу 

681 702 
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Продовження табл. 14.1 
Відображений дохід від реалізації товарів 

поточного періоду, переведений зі складу 

доходів майбутніх періодів 

69 702 

Нараховані податки і обов’язкові платежі 

в зв’язку з реалізацією робіт (послуг) 
703 64 

Списано на фінансовий результат дохід 

від реалізації робіт (послуг) 
703 791 

Відображений дохід, отриманий від 

реалізації робіт (послуг) 
36 703 

Відображення вартості поверненого 

товару 
704 361 

Відображена сума знижки після дати 

реалізації товару 
704 361 

Відображене податкове зобов’язання з 

ПДВ у вартості поверненого товару (в 

сумі знижки) (методом «сторно») 

704 641 

Відкоригований фінансовий результат на 

суму відрахувань із доходу 
791 704 

На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» за дебетом 

відображаються суми надходжень за договорами комісії, 

агентськими та іншими аналогічними договорами на користь 

комітентів, принципалів; сума наданих після дати реалізації 

знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та 

товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За 

кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових 

оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». 

На субрахунку 705 «Перестрахування» підприємства, які є 

страховиками відповідно до Закону України «Про страхування», 

узагальнюють інформацію про частки страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій) за договорами 

перестрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються 

суми часток страхових платежів (страхових внесків, страхових 

премій), що належать перестраховикам за договорами 
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перестрахування, за кредитом — частки страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій), що повертаються 

перестраховиками у разі дострокового припинення договору 

перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується 

(закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 «Дохід від 

реалізації робіт і послуг». 

 

14.5 Облік інших операційних доходів 

 

На рахунку 71 «Інші операційні доходи» узагальнюється 

інформація про інші доходи від операційної діяльності 

підприємства в звітному періоді. 

До інших операційних доходів відносяться: 

 доходи від реалізації іноземної валюти;  

 доходи від реалізації інших оборотних активів (крім 

фінансових інвестицій);  

 доходи від операційної оренди активів;  

 доходи від операційної курсової різниці за операціями в 

іноземній валюті;  

 суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за 

порушення господарських договорів, які визнані 

боржником, або щодо яких одержані рішення суду, 

господарського суду про їх стягнення;  

 доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо 

якої минув строк позовної давності;  

 відшкодування раніше списаних активів (надходження 

боргів, списаних як безнадійні);  

 суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; 

інші доходи від операційної діяльності. 

За кредитом рахунка 71 «Інший операційний дохід» 

відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — 

суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного 
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збору та інших зборів (обов’язкових платежів) і списання в 

порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» має такі субрахунки: 

710 «Дохід від первісного визнання  та від зміни вартості 

активів, які обліковуються за справедливою вартістю»; 

711 «Дохід від купівлі - продажу іноземної валюти»; 

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»; 

713 «Дохід від операційної оренди активів»; 

714 «Дохід від операційної курсової різниці»; 

715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»; 

716 «Відшкодування раніше списаних активів»; 

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»; 

718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»; 

719 «Інші доходи від операційної діяльності». 

На субрахунку 710 «Дохід від первісного визнання  та від 

зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою 

вартістю» узагальнюється інформація про доходи від 

первісного визнання та зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від 

первісного визнання сільськогосподарської продукції і 

біологічних активів, та від зміни справедливої вартості 

біологічних активів, який визначено відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». 

На субрахунку 711 «Дохід від купівлі - продажу іноземної 

валюти» узагальнюється інформація про доходи від купівлі-

продажу іноземної валюти, зокрема додатна різниця між ціною 

купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю. 

На субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних 

активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації 

оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних і 

швидкозношуваних предметів і т. п.). 
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На субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів» 

узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім 

фінансової) майна, якщо ця діяльність не єметою створення 

підприємства. 

На субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» 

узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за 

активами і зобов’язаннями підприємства, пов’язаних з 

операційною діяльністю. 

На субрахунку 715 «Одержані  штрафи, пені, неустойки» 

узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші 

санкції за порушення господарських договорів, визнаних 

боржником або тих, за якими отримані рішення суду, арбітражного 

суду про їхнє стягнення, а також про суми із відшкодування 

понесених збитків. 

На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» 

узагальнюється інформація про суми відшкодованої підприємству 

вартості раніше списаних активів. 

На субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської 

заборгованості» узагальнюється інформація про доходи від 

списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході 

операційного циклу, по закінченні терміну позовної давнини. 

На субрахунку 718 «Дохід від безоплатно одержаних 

оборотних активів» узагальнюється інформація про доходи від 

безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових 

інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов'язаного з 

операційною діяльністю. 

На субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» 

узагальнюється інформація про інші доходи від операційної 

діяльності, що не одержали відображення на інших субрахунках 

рахунка 71 «Інший операційний дохід», зокрема про доходи від 

операцій з тарою, від інвентаризації і т. п. 
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14.6 Бухгалтерський облік доходів від іншої діяльності 

 

Для бухгалтерського обліку доходів від іншої діяльності 

передбачені рахунки 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші 

фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 76 «Страхові платежі». 

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» призначений для 

узагальнення інформації про доходи від інвестицій в 

асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких 

ведеться за методом участі в капіталі. 

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» має такі 

субрахунки: 

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»; 

722 «Дохід від спільної діяльності»; 

723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства». 

За кредитом рахунка відображається збільшення 

(одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття 

на рахунок 79 «Фінансові результати». 

На субрахунку 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані 

підприємства» узагальнюється інформація про доходи, пов’язані 

зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта 

інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими 

підприємствами доходів або зростання власного капіталу 

асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка 

необоротних активів і інвестицій та ін.). 

На субрахунку 722 «Дохід від спільної діяльності» 

узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі 

збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта 

інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними 

підприємствами прибутків або зростання їхнього власного 

капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних 

активів і інвестицій та ін.). 
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На субрахунку 723 «Дохід від інвестицій у дочірні 

підприємства» узагальнюється інформація про доходи, 

пов’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах 

об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання 

дочірніми підприємствами прибутків або зростання їхнього 

власного капіталу в результаті інших подій (переоцінка 

необоротних активів та інвестицій та ін.). 

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведуть за 

кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, 

визначеними підприємством. 

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призначений для 

обліку доходів, що виникають у процесі фінансової 

діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та 

інших доходів від фінансової діяльності, що не 

враховуються на рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі». 

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» має такі 

субрахунки: 

731  «Дивіденди отримані»; 

732  «Відсотки отримані»; 

733  «Інші доходи від фінансових операцій». 

За кредитом рахунка відбивається визнана сума доходу, 

за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 

«Фінансові результати». 

На субрахунку 731 «Дивіденди отримані» 

узагальнюється інформація про дивіденди, що приєднуються 

від інших підприємств, які не є асоційованими, дочірніми і 

спільними. 

На субрахунку 732 «Відсотки отримані» узагальнюється 

інформація про відсотки за облігаціями або іншими цінними 

паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 

«Дивіденди отримані», зокрема винагороди за здані у 

фінансову оренду необоротні активи та ін. 
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На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових 

операцій» узагальнюється інформація про інші доходи від 

фінансової діяльності, що не одержала відображення на 

інших субрахунках рахунка 73 «Інші фінансові доходи». 

Аналітичний облік фінансових доходів ведуть за 

об’єктами інвестування. 

Рахунок 74 «Інші доходи» призначений для обліку 

доходів, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не 

пов’язані з операційною і фінансовою діяльністю 

підприємства. 

За кредитом рахунка 74 «Інші доходи» відбиває 

збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума 

непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного 

збору та інших зборів (обов’язкових платежів) і списання в 

порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати». 

Рахунок 74 «Інші доходи» має такі субрахунки: 

740«Дохід від зміни вартості фінансових інструментів»; 

741«Дохід від реалізації фінансових інвестицій»; 

742  «Дохід від реалізації необоротних активів»; 

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»; 

745  «Дохід від безоплатно одержаних активів»; 

746  «Інші доходи від звичайної діяльності». 

На субрахунку 740 «Дохід від зміни вартості фінансових 

інструментів» підприємства, крім тих, основною діяльністю 

яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію 

про доходи від зміни балансової вартості фінансових 

інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю. 

На субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових 

інвестицій» узагальнюється інформація про доходи від 

реалізації фінансових інвестицій. 
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На субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних 

активів» узагальнюється інформація про доходи від реалізації 

необоротних активів. 

На субрахунку 744 «Дохід від неопераційної курсової 

різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці за 

активами і зобов’язаннями в іноземній валюті, пов’язаними з 

фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства. 

На субрахунку 745 «Дохід від безоплатно отриманих 

активів» узагальнюється інформація про доходи від 

безоплатно отриманих активів. У випадку безкоштовного 

одержання підприємством необоротних активів дохід 

визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з 

її нарахуванням. 

На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної 

діяльності» узагальнюється інформація про інші доходи від 

звичайної діяльності, не відображених на інших субрахунках 

рахунка 74 «Інші доходи», зокрема від списання 

кредиторської заборгованості, що не виникла в ході 

операційного циклу, по закінченні терміну позовної давнини, 

від вартості негативного гудвілу, що визнається доходом. 

Рахунок 76 «Страхові платежі» призначено для обліку 

страховиками надходжень страхових платежів (страхових 

внесків, страхових премій) за договорами страхування. 

 За кредитом рахунку 76 «Страхові платежі» 

відображається збільшення у страховика страхових платежів, 

за дебетом — повернення страхувальнику страхових 

платежів у разі дострокового припинення дії договору 

страхування. 

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з 

субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». 

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо 

кожного об'єкта окремо. 
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14.7 Розкриття інформації про доходи у примітках             

до фінансової звітності 

 

У примітках до фінансової звітності наводиться 

(розкривається) така інформація: 

 Облікова політика щодо визнання доходу, включаючи 

спосіб визначення ступеня завершеності робіт, послуг, дохід 

від виконання і надання яких визнається за ступенем 

завершеності. 

 Розподіл доходу за кожною групою доходів згідно з 

пунктом 7 ПСБО15. 

 Сума доходу за бартерними контрактами в розподілі за 

групами доходів відповідно до підпункту 25.2 ПСБО 15. 

 Частка доходу за бартерними контрактами з пов'язаними 

сторонами. 

 

 

Питання для самоконтролю 

 

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

2. Дайте визначення термінам: «проценти», «роялті», 

«дивіденди», «балансова вартість валюти». 

3. За якими групами класифікуються доходи у 

бухгалтерському обліку? 

4. Як у бухгалтерському обліку відображають доходи від 

реалізації продукції, робіт, послуг, товарів? 

5. Які доходи підприємства включаються до складу інших 

операційних доходів? 

6. Які доходи відносяться до фінансових доходів? 

7. Охарактеризуйте особливості обліку цільового 

фінансування. 
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8. Який порядок оцінки ступеня завершеності операцій із 

надання послуг на підставі вивчення виконаної роботи? 

9. Який порядок оцінки ступеня завершеності операцій із 

надання послуг шляхом визначення питомої ваги обсягу 

послуг, наданих на визначену дату, в загальному обсязі 

послуг, що повинні бути надані? 

10. Які особливості оцінки доходу? 

11. Які рахунки призначені для обліку доходів? 

12. Як проводиться облік доходів від реалізації? 

13. Які особливості обліку доходів від іншої операційної 

діяльності? 

14. Як здійснюється бухгалтерський облік фінансових 

результатів? 
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ТЕМА 15. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ                        

ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 

 

15.1 Бухгалтерський облік фінансових результатів. 

15.2 Облік нерозподіленого прибутку. 

15.3 Економічна сутність, класифікація та принципи побудови 

звітності. 

15.4 Склад, елементи, порядок складання та подання фінансової 

звітності. 

 

 

15.1 Бухгалтерський облік фінансових результатів 

 

У бухгалтерському обліку для визначення результатів 

діяльності підприємства використовуються рахунки79 

«Фінансові результати» та 44 «Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки).  

Рахунок 79 призначений для обліку та узагальнення 

інформації про фінансові результати діяльності 

підприємства. На ньому, протягом звітного періоду, на 

окремих субрахунках обліковуються  результати основної 

діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності, 

та який на кінець звітного періоду закривається (немає 

остатків). 

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» 

відбивають суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, 

за дебетом — суми в порядку закриття рахунків обліку 

витрат, а також сума нарахованого податку на прибуток. 

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 

44 «Нерозподілені доходи (непокриті збитки)». 

Рахунок 79 «Фінансові результати» має три субрахунки: 

791  «Результат операційної діяльності»; 
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792  «Результат фінансових операцій»; 

793  «Результат іншої діяльності». 

На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» 

визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності 

підприємства. За кредитом субрахунку відображається в 

порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової 

продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної 

діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Іншій 

операційний дохід»), за дебетом — сума в порядку закриття 

рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, 

товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на 

збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 

«Інші витрати операційної діяльності»). 

За кредитом субрахунку 792 «Результат фінансових 

операцій» відбивають суми в порядку закриття рахунків 

обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових 

доходах, а за дебетом субрахунку відбивають суми списання 

фінансових витрат із рахунків 95 «Фінансові витрати» і 96 

«Втрати від участі в капіталі». 

На субрахунку 793 «Результат іншої  діяльності» 

визначається дохід (прибуток) від іншої звичайної діяльності 

підприємства, за кредитом якого відбивають суми закриття 

рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної 

діяльності підприємства. За дебетом цього субрахунку 

відбивають суми списання витрат з рахунка 97 «Інші витрати». 

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів 

наведена в табл. 15.1. 
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Таблиця 15.1 — Кореспонденція рахунків з обліку фінансових 

результатів 

Господарські операції Дебет Кредит 

Закриття субрахунку «Дохід від реалізації 

готової продукції» 
701 791 

Закриття субрахунку «Дохід від реалізації 

товарів» 
702 791 

Закриття субрахунку «Дохід від реалізації 

робіт і послуг» 
703 791 

Закриття субрахунків рахунка 71 «Інший 

операційний дохід» 
711 – 719 791 

Закриття субрахунків рахунка 72 «Дохід від 

участі в капіталі» 
721 – 723 793 

Закриття субрахунків рахунка 73 «Інші 

фінансові доходи» 
731 – 733 792 

Закриття рахунка 74 «Інші доходи» 740 – 746 793 

Закриття субрахунків рахунка 75 

«Надзвичайні доходи» 
751 – 752 794 

Списана собівартість готової продукції 791 901 

Списана собівартість товарів 791 902 

Списана собівартість робіт і послуг 791 903 

Списані адміністративні витрати 791 92 

Списані витрати на збут 791 93 

Списані на фінансовий результат інші 

операційні витрати 
791 94 

Списані фінансові витрати на фінансові 

результати 
792 962 

Списаний за даними бухгалтерського 

обліку податок на прибуток на фінансові 

результати 

79 981 

Списаний нерозподілений прибуток 79 44 



 339 

15.2 Бухгалтерський облік нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) 

 

На рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті 

збитки)» ведуть облік нерозподіленого прибутку або 

непокритих збитків поточного і минулого років, а також 

використаного прибутку в поточному році. За кредитом 

рахунка відображають збільшення прибутку від усіх видів 

діяльності, а за дебетом — збитки і використання прибутку. 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має 

такі субрахунки: 

441 «Прибуток нерозподілений»; 

442 «Непокриті збитки»; 

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді». 

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відбивають 

наявність і рух нерозподіленого прибутку. 

На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображають 

непокриті збитки. Їхнє списання здійснюється за рахунок 

нерозподіленого прибутку, резервного, пайового або додаткового 

капіталів і т. д. 

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному 

періоді» відбивають розподіл прибутку між власниками 

(нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в 

резервний капітал та інше використання доходу в поточному 

періоді. 

Різниця між доходами і витратами за рахунком 79 «Фінансові 

результати» становить нерозподілений прибуток і списується на 

кредит рахунка 441 «Нерозподілений прибуток». У разі 

одержання збитків сума збитків списується в дебет рахунка 442 

«Непокриті збитки». 
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Наприкінці звітного періоду використаний прибуток 

списують з дебету рахунка 441 «Прибуток нерозподілений» у 

кредит рахунка 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді». 

Кореспонденція рахунків з обліку нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) (див. рис. 2.1) наведена в табл. 5.2 

 

Таблиця 15.2. — Кореспонденція рахунків з обліку 

нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) 

Господарські операції Дебет Кредит 

Списаний нерозподілений прибуток 79 44 

Збільшений статутний капітал за рахунок 

збільшення номінальної вартості акцій 
443 40 

Збільшений пайовий капітал за рахунок 

частини прибутку пайовика 
443 41 

Нараховані дивіденди за акціями 443 671 

Відрахування в резервний капітал 443 43 

Списання прибутку, використаного в 

звітному періоді 
441 443 

 

 

15.3 Економічна сутність, класифікація та принципи 

побудови звітності 

 

Звітність – це система узагальнених показників, які 

характеризують діяльність підприємства за певний період. 

Залежно від потреб управління, чинних законодавчих та 

нормативно–правових актів виділяють такі   вимоги до звітності 

(рис.15.1). 
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Рисунок 15.1 – Основні вимоги до фінансової звітності 

 

Для складання фінансової звітності,звітним періодом є 

календарний рік, тобто період з 1 січня до 31 грудня. Проміжна 

звітність складається щоквартально наростаючим підсумком із 

початку звітного року. Баланс підприємства складається станом 

на кінець останнього дня кварталу або року. Перший звітний 

період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 

місяців, але не може бути більшим 15 місяців. Тобто першим 

звітним роком є період до 31 грудня з дати набуття прав 

юридичної особи, а для тих, що набули цього права після 1 

жовтня – до 31 грудня наступного року.  

Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період із 

початку звітного року до моменту ліквідації підприємства. 

З метою впорядкування складання звітності її класифікують 

за такими найбільш поширеними ознаками:  

 змістом і джерелами формування; 

 терміном подання; 

 ступенем узагальнення; 

ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Правові аспекти: 

 

— Державна 

регламентація; 

— Обов’язковість 

подання; 

— Відповідальність 

засвідчення 

Якісні характеристики: 

— Достовірність; 

 

— Зрозумілість; 

 

— Доречність; 

 

— Порівнянність. 
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  обсягом; 

 періодичністю подання; 

 охопленням видів діяльності; 

 поширенням на галузі народного господарства; 

 характером спрямування і використання; 

 ступенем використання обчислювальної техніки. 

У першу чергу розрізняють звітність за будовою: 

 звітність, у якій інформація наводиться станом на певну 

дату (вона містить моментні показники); 

 звітність, що містить інформацію за певний (звітний) 

період (її складають інтервальні показники). 

За змістом і джерелами формування розрізняють 

статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, 

внутрішньогосподарську (управлінську) звітність. 

Статистична звітність містить інформацію, що є 

необхідною для статистичного вивчення господарської діяльності 

підприємств та побудови макроекономічних показників. 

Фінансова звітність містить інформацію про фінансове 

становище, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період, її складають із дотриманням 

балансового узагальнення облікової інформації. Цей принцип 

закладено у структуру звітних форм, у внутрішньому і 

міжформовому узгодженню показників. 

Податкова звітність містить інформацію про валові доходи 

та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум 

податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно 

сплачених сум, що підлягають відшкодуванню. 

Спеціальна звітність подається з питань розрахунків і 

використання коштів фонду соціального страхування, пенсійного 

фонду, фонду зайнятості тощо. 

Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність відображає 

необхідну інформацію для прийняття рішень на рівні 
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структурних підрозділів і розробляється підприємством 

самостійно. 

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що 

використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних 

бухгалтерського обліку. 

За термінами подання розрізняють нормативну і строкову 

звітність. Нормативна подається на певну дату, строкова – у 

термін до 25 днів після закінчення звітного періоду. 

За ступенем узагальнення звітність поділяють на первинну, 

що подається підприємствами, і зведену, що узагальнює дані 

первинної звітності у межах міністерств і відомств. 

За обсягами відображених результатів діяльності 

розрізняють повну і скорочену звітність. 

За періодом часу, за який характеризується діяльність 

підприємства, тобто за періодичністю подання розрізняють 

річну і проміжну (щоквартальну, щомісячну) звітність. 

Відповідно до законодавства України, фінансова звітність 

підприємства формується з дотриманням таких принципів: 

 автономності підприємства, за яким кожне підприємство 

розглядається як юридична особа, що відокремлена від 

власників; тому особисте майно і зобов’язання власників 

не повинні відображатись у фінансовій звітності 

підприємства; 

 безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і 

зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що 

його діяльність триватиме далі; 

 періодичності, що припускає розподіл діяльності 

підприємства на певні періоди з метою складання 

фінансової звітності; 

 історичної (фактичної) собівартості, що визначає 

пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх 

виробництво та придбання; 
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 нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для 

визначення фінансового результату звітного періоду 

необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, 

які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому 

доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у 

момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і 

сплати грошей; 

 повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність 

повинна містити всю інформацію про фактичні та 

потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути 

на рішення, що приймаються на її основі; 

 послідовності, що передбачає постійне (із року в рік) 

застосування підприємством обраної облікової політики. 

Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і 

розкрита у фінансовій звітності; 

 обачності, згідно з якою методи оцінки, що 

застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні 

запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і 

завищенню оцінки активів і доходів підприємства; 

 превалювання сутності над формою, за якою операції 

повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не 

лише, виходячи з юридичної форми; 

 єдиного грошового вимірника, який передбачає 

вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у 

його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. 

 

 

15.4 Склад, елементи, порядок складання та подання 

фінансової звітності 

 

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та 

вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються 
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Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Норми цього Національного положення (стандарту) 

застосовуються до фінансової звітності і консолідованої 

фінансової звітності юридичних осіб (далі — підприємства) усіх 

форм власності (крім банків та бюджетних установ), які 

зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із 

законодавством. 

Відповідно до П(С)БО 1, фінансова звітність складається з:  

 балансу (звіту про фінансовий стан) (далі — баланс); 

 звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) 

(далі — звіт про фінансові результати); 

 звіту про рух грошових коштів; 

 звіту про власний капітал; 

 приміток до фінансової звітності. 

 Баланс підприємства складається на кінець останнього дня 

звітного періоду. 

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює 

певний період, складається наростаючим підсумком із початку 

звітного року. 

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв 

іноземних суб’єктів господарської діяльності національними 

положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за 

показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про 

фінансові результати, форма і порядок складання яких 

визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 

лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із 

змінами). 
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 Форма і склад статей фінансової звітності визначаються 

Національним положенням (стандартом) 1 і наводяться у 

додатках 1 і 2 до цього Національного положення (стандарту). 

Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня 

інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація 

була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із 

збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей 

фінансової звітності, наведених у додатку 3 до Національного 

положення (стандарту) 1, у разі, якщо стаття відповідає таким 

критеріям: 

 інформація є суттєвою; 

 оцінка статті може бути достовірно визначена. 

Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, 

вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових 

власного капіталу наводяться в дужках. 

До фінансової звітності включаються показники діяльності 

філій, представництв, відділень та інших відособлених 

підрозділів підприємства. 

У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний 

капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-

правовими актами, складається окремий баланс. Для складання 

окремого балансу дані первинних документів про господарські 

операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених 

підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також 

про господарські операції, які відповідно до законодавства 

підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до 

окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для 

відображення господарських операцій із певної діяльності 

підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними 

окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий 

баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених 

господарських операцій. Показники окремого балансу і 
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відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і 

відповідних форм фінансової звітності підприємства. 

Особливості складання окремого балансу спільної діяльності 

визначаються національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами 

фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм 

фінансової звітності підприємств з урахуванням показників 

окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової 

звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки 

(взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться. 

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який 

відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний 

капітал. Особливостями балансу є: 

 наведення даних на початок і кінець звітного періоду; 

 групування статей балансу за ознакою їх економічного 

змісту; 

 відсутність взаємного погашення активів і зобов'язань; 

 підтвердження даних балансу результатами інвентаризації; 

 оцінка статей балансу за ПСБО. 

У міжнародній практиці стандартами обліку та звітності не 

передбачено конкретної форми балансу. МСБО містять лише 

мінімальний перелік показників, які необхідно відобразити в 

балансі, який може бути збільшений за рахунок додаткових 

статей, якщо керівництво підприємства вважає ці статті 

суттєвими для достовірного відображення фінансового стану. 

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, 

витрати прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний 

дохід підприємства за звітний період.  

Структурно Звіт про фінансові результати складається з 

чотирьох розділів: 

1) фінансові результати; 

2) сукупний дохід; 
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3) елементи операційних витрат; 

4) розрахунок показників прибутковості акцій (заповнюється 

відкритими акціонерними товариствами, акції яких 

перебувають в обігу на фондових біржах). 

Звіт про рух грошових коштів — це фінансовий звіт про 

надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у 

розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  

Звіт про рух грошових коштів тісно пов'язаний зі Звітом про 

фінансові результати, в якому наводиться інформація про доходи 

і витрати діяльності підприємства, але немає даних про джерела 

надходження і напрями вибуття грошових коштів у результаті 

цієї діяльності. Причиною є те, що Звіт про фінансові результати 

складається за принципом нарахування і відповідності доходів і 

витрат, які відображаються в обліку та звітності в момент їх 

виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів. Для визначення руху грошових коштів 

підприємства необхідно трансформувати дані Звіту про 

фінансові результати згідно з касовим методом, за яким доходи 

і витрати визнаються, якщо мали місце надходження або сплата 

грошових коштів. 

Існують два методи трансформації Звіту про фінансові 

результати для отримання інформації про рух грошових коштів, 

використання яких дає однакові результати: 

 прямий — вимагає коригування кожної статті Звіту. 

Грошові надходження від реалізації продукції зменшують 

на суми, витрачені у зв'язку з придбанням запасів, 

поточними витратами тощо;  

 непрямий — за яким трансформується безпосередньо 

сума чистого прибутку. 

При складанні фінансової звітності та консолідованої 

фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб 
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складання звіту про рух грошових коштів за прямим або 

непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту. 

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та 

видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної 

та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті 

однієї операції включає суми, які належать до різних видів 

діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних 

видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до 

звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові 

операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні 

операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не 

включаються до звіту про рух грошових коштів. 

Звіт про власний капітал — це форма фінансової 

звітності, в якій узагальнено зміни в складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду. Форму Звіту про 

власний капітал наведено в додатках. Інформаційною базою для 

складання Звіту про власний капітал є дані за рахунками класу 4 

Плану рахунків «Власний капітал та забезпечення зобов'язань». 

В основу складання цього звіту покладено фінансову 

концепцією капіталу, яка математично виражається похідним 

балансового рівняння:  

 

Капітал (чисті активи) = Активи — Зобов'язання.      (15.1) 

 

Таким чином, підприємство має за результатами фінансово-

господарської діяльності прибуток, якщо сума чистих активів на 

кінець періоду більша за суму чистих активів на початок періоду 

після будь-яких виплат власникам або внесків власників 

протягом звітного періоду. 

Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують 

міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до 

міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше 
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застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» 

подають першу річну фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець 

звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні 

стандарти фінансової звітності. 

Примітки до фінансової звітності — це сукупність 

показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і 

обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша 

інформація, розкриття якої передбачено ПСБО. У примітках 

розкривають: 

1) облікову політику підприємства; 

2) інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових 

звітах, але є обов'язковою за ПСБО; 

3) інформацію, що містить додатковий аналіз статей 

звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та 

доречності. 

Примітки до річної фінансової звітності подаються в 

текстовій формі та у вигляді таблиць. Текстова частина Приміток 

являє собою додаткові відомості, які подаються у довільній 

формі, та мають характер пояснювальної записки щодо облікової 

політики, подій, які існували на дату балансу та виникли після 

дати балансу. Таблична частина Приміток є Переліком 

додаткових статей фінансової звітності. 

Фінансова звітність підприємства є відкритою, крім випадків, 

передбачених законодавством. Оприлюднення звітності — це 

офіційне подання фінансової звітності до органів державної влади 

та її публікація у засобах масової інформації. Окремі категорії 

підприємств, до яких відносяться відкриті акціонерні товариства, 

емітенти цінних паперів, банки та інші фінансові посередники, 

зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року 

оприлюднювати річну фінансову та консолідовану звітність 
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шляхом публікації у ЗМІ або у вигляді окремих друкованих 

видань. 

Відповідні органи при перевірці поданої на їхню адресу 

звітності встановлюють правильність оформлення звіту і звітних 

даних; наявність усіх звітних форм; взаємозв'язок і погодженість 

між окремими показниками та формами звітності. Затвердження 

звітності підприємства відповідним органом оформлюється актом 

(протоколом), у якому дається також оцінка діяльності підприєм-

ства та пропозиції щодо поліпшення його діяльності. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Як здійснюється бухгалтерський облік фінансових 

результатів? 

2. Як проводиться бухгалтерський облік нерозподіленого 

прибутку (непокритих збитків) підприємства? 

3. Які вимоги висуваються до фінансової звітності? 

4. Призначення та періодизація складання фінансової 

звітності. 

5. За якими ознаками класифікують фінансову звітність? 

Охарактеризуйте їх. 

6. За якими принципами формується фінансова звітність 

підприємства? 

7. Яким Національним положенням (стандартом) визначаються 

мета, склад, принципи підготовки фінансової звітності та 

вимоги до визнання і розкриття її елементів? 

8. Дайте характеристику складовим фінансової звітності. 
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