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ВСТУП 

1) предмет навчальної дисципліни: активи та виробничі витрати суб’єкта 

господарювання; 

2) мета вивчення навчальної дисципліни: опанування теорії і практики 

ведення фінансового обліку активів та витрат на підприємствах; формування у 

студентів особисті якості і властивості, які дозволяють виконувати типові 

завдання діяльності; розвивати у студентів знання, вміння, навички у 

використанні набутих особистих якостей; 

3) завдання навчальної дисципліни: надання знань та формування 

практичних навичок щодо обліку активів та виробничих витрат на підставі 

використання прогресивних форм, а також вивчення методології визнання, 

оцінки та фінансового обліку активів, яка базується; 

4) вимоги до знань та вмінь. По завершенню вивчення теоретичної 

частини дисципліни студент повинен знати: основні положення нормативно-

законодавчих актів, національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку; документальне оформлення господарських операцій з активами 

підприємства; правила оцінки, порядок ведення аналітичного та синтетичного 

обліку активів підприємства; порядок відображення у фінансовому обліку 

операцій з руху активів підприємства. 

По завершенню вивчення практичної частини дисципліни студент 

повинен уміти: використовувати норми та окремі положення нормативно-

законодавчих актів в практичних ситуаціях ведення фінансового обліку на 

підприємстві; правильно оформити первинні та зведені документи, складати 

облікові регістри за рахунками обліку активів підприємства; проводити оцінку 

та переоцінку активів підприємства відповідно до вимог П(С)БО; складати 

кореспонденцію рахунків за фактами господарських операцій з активами 

підприємства; 

5) місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем.  
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У процесі вивчення дисципліни використовуються придбані студентами 

знання таких дисциплін, як “Бухгалтерський облік”, “Політекономія”, 

“Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Статистика”, “Економіка 

підприємства”, “Фінанси”. Одержані студентами знання з фінансового обліку 

будуть використані для засвоєння таких дисциплін: “Фінансовий облік - ІІ”, 

“Аудит”, “Інформаційні системи і технології в обліку”, “Бухгалтерський облік в 

бюджетних установах”, “Економічний аналіз”, “Основи фінансового контролю 

та аудиту”, “Облік на малих підприємствах”, “Облік і звітність в 

оподаткуванні”, “Облік у галузях економічної діяльності”, 

“Внутрішньогосподарський контроль”, “Організація і методика аудиту”. 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 1 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни (денна 

форма навчання) 

Т е м а  

Загаль

ний 

обсяг,  

годин 

Лекці

ї,  

годин 

Практ

ичні,  

годин 

Лабор

аторні

, годин 

Самостій

не 

опрацюва

ння 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 

завдання,  

годин          

(із обсягу 

СРС)  

Тема 1. Основи 

побудови фінансового 

обліку 

14 - 4  10  

Тема 2. Облік 

грошових коштів 

14 2 2  10  

Тема 3. Облік 

дебіторської 

заборгованості 

22 4 6  12  

Тема 4. Облік 

основних засобів 

24 6 6  12  

Тема 5. Облік 

нематеріальних 

активів 

16 2 4  10  

Тема 6. Облік запасів 16 2 4  10  

Тема 7. Облік 

фінансових інвестицій 

20 4 4  12  

Тема 8. Облік витрат 

виробництва 

16 2 4  10  

Модульний контроль 2 - -  2  

Всього з навчальної 

дисципліни 
144 22 34  88  
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Таблиця 2 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни (заочна 

форма навчання) 

Т е м а  

Загаль

ний 

обсяг,  

годин 

Лекці

ї,  

годин 

Практ

ичні,  

годин 

Лабор

аторні

, годин 

Самостій

не 

опрацюва

ння 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 

завдання,  

годин          

(із обсягу 

СРС)  

Тема 1. Основи 

побудови фінансового 

обліку 

15 - -  15  

Тема 2. Облік грошових 

коштів 

16 1 -  15  

Тема 3. Облік 

дебіторської 

заборгованості 

19 2 2  15  

Тема 4. Облік основних 

засобів 

21 2 2  17  

Тема 5. Облік 

нематеріальних активів 

16 1 -  15  

Тема 6. Облік запасів 17 1 2  14  

Тема 7. Облік 

фінансових інвестицій 

20 2 2  16  

Тема 8. Облік 

виробничих витрат 

19 1 -  18  

Модульний контроль 1 - -  1  

Всього з навчальної 

дисципліни 
144 10 8 

 
126  

 

 



ПРИКЛАДИ ТА ЗАВДАННЯ ДО  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Облік як наука. Фінансовий облік: сутність, значення. Сутність принципів 

бухгалтерського (фінансового) обліку та фінансової звітності. Правове 

регулювання фінансового обліку і звітності.  

Мета. Метою даної теми є визначення ролі фінансового 

(бухгалтерського) обліку в системі управління підприємством при прийнятті 

рішень користувачами; короткий огляд професійних організацій бухгалтерів в 

Україні і за кордоном. Визначити сутність і особливості застосування 

принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

Знати: принципи і положення (стандарти) бухгалтерського (фінансового) 

обліку й базові загальноприйняті правила ведення фінансового обліку. 

Уміти: використовувати систему знань про принципи бухгалтерського 

(фінансового) обліку для розробки й обґрунтування облікової політики 

підприємства 

Зміст практичного заняття  

Завдання 1. Визначте принципи обліку, які покладені в основу кожної 

окремої нижченаведеної ситуацій та перевірте правильність їх застосування. 

1. Аліса - власник приватної фірми “Країна чудес”. За багато років вона 

змогла зібрати для себе справжній портфель цінних паперів, які придбала за 

рахунок її доходів від володіння фірмою. Данні про інвестиційні папери в 

облікових записах фірмі не відображаються. 

2. Для забезпечення роботи свого секретаря фірма придбала настільний 

прилад для стрічок. Його вартість 10 грн., можливий термін корисного 

використання 25 років. Витрати з придбання цього приладу віднесені на дебет 

рахунку «Адміністративні витрати». 

3. Компанія крім основної діяльності додатково реалізує товар, що має 

дворічну гарантію включаючи технічний огляд і заміну окремих частин. 

Одночасно із здійсненням облікового запису стосовно продажу приблизна сума 

витрат на гарантію була записана на дебет рахунку “Витрати на гарантію” у 

тому ж періоді . 

4. Компанія оплатила 80 000 грн. за патент, який має строк корисного 

використання 10 років. Ліквідаційної вартості у патенту не має. Сума, що була 

записана на дебет рахунку “Патент”, підлягає амортизацій у строк 10 років. 

5. Фірма вирішила розпочати однорічну рекламну компанію вартістю 500 

000 грн. на новому каналі національного телебачення. Річний обліковий період 

співпадає з календарним роком. Представники телебачення вимагають повної 

оплати своїх  послуг на початку компаній у грудні. Облікові записи цієї 

операцій дебет “Витрати на рекламу” кредит “Грошові кошти” на суму 130 000. 

6. Синя Борода, який є власником приватної фірми “Шлюб без проблем”, 

вилучив 100 000 грн. із свого бізнесу і придбав цінні папери, як подарунок для 

своєї нової дружини. Обліковий запис цієї операції:  

Дт ”Інвестиції”           100 000 грн. 
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Кт “Грошові кошти”  100 000 грн. 

7. Компанія “Тато й син” одержала пропозицію від фірми “Мама й 

дочка”, яка бажає придбати авто вартістю 100000 грн. Пропозицію було 

відхилено, але на рахунках бухгалтерського обліку було зроблено запис щодо 

можливості отримання вказаних у пропозиції вигод. Облікові записи цієї 

операції:  

Дт “Транспортні засоби”                                85 000 грн. 

Кт “Прибуток від збільшення вартості”       85 000 грн. 

8. У грудні 200А року компанія “Амінь” ухвалила політику сплати своїм 

дилерам комісійні у розмірі 6 % від обсягу реалізованої продукції. Комісійні 

сплачуються у наступному після реалізації місяці. Обсяги реалізації у грудні 

200А року склали 250 000 грн. Облікові записи цієї операції 31.12.200А р.: 

Дт “Витрати на сплату комісійних з продажу”  15 000 грн.  

Кт “Комісійні з продажу до оплати”                   15 000 грн. 

9. Корпорація ”Мильна бульбашка” за рішенням Ради директорів 

зменшила облікову  вартість будинку свого  офісу до номінального розміру – 

100 грн. Метою цього заходу було підвищення довіри клієнтів корпорації до її 

фінансової позиції за допомогою очевидного зниження вартості активів. 

Облікові записи цієї операції:  

Дт “Нерозподілений прибуток” 1 999 900 грн. 

Кт “Будівлі”    1 999 900 грн. 

10. Компанія ”Нащадки Великого комбінатора” закінчує свій фінансовий 

рік 30 червня. Фінансовий звіти за минулий рік складаються до 10 липня. 4 

липня, коли були вихідні на фірмі трапилася крадіжка, після якої зникла 

більшість запасів палива фірми. Збитки не можуть бути компенсовані 

страховкою, тому що були порушені правила охорони запасів. Ці збитки були 

відображені у фінансових звітах за рік, що тільки закінчився. Облікові записи 

цієї операції:  

Дт “Збитки в наслідок  крадіжки” 292 000 грн. 

Кт “Товарні запаси”                       292 000 грн. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Фінансовий облік: суть і значення. 

2. Загальна характеристика фінансового та внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку. 

3. Розкрийте класифікацію видів обліку. 

4. Методологічне управління бухгалтерським обліком і фінансовою 

звітністю.  

5. Система нормативних актів з методології бухгалтерського обліку. 

6. Перерахуйте основні вимоги, що пред'являються до бухгалтерської 

інформації. 

7. Перерахуйте основні принципи обліку і фінансової звітності. 
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Тема 2. Облік грошових коштів 

Нормативні документи з обліку грошових коштів. Синтетичний та 

аналітичний облік касових операцій та операцій на поточному рахунку. 

Порядок відкриття та закриття поточних рахунків в національній та 

іноземній валютах. Облік валютних коштів на рахунках в банку. Відображення 

в балансі монетарних та немонетарних статей, пов'язаних з іноземною 

валютою. Поняття валютного курсу. Особливості обліку курсових різниць та їх 

відображення в бухгалтерському обліку. Особливості обліку операцій з 

придбання та продажу іноземної валюти. 

Мета: визначення особливостей оцінки і обліку грошових коштів в 

національній та іноземній валютах. 

Знати:  

 правила ведення бухгалтерського обліку касових операцій та операцій 

на рахунках в банка в національній та іноземних валютах; 

 положення національних стандартів (ПСБО) та здійснювати обліковий 

процес на стадіях первинного, поточного і підсумкового синтетичного 

та аналітичного обліку у національній та іноземній валютах 
 застосовування первинних документи для обліку господарських 

операцій, ведення облікових регістрів за грошовими коштами. 

Уміти:  

 вирішувати на прикладі конкретні ситуаційні питання оцінки, 

облікової реєстрації й узагальнення інформації про грошові потоки; 

 застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку; 

 застосовувати первинних документи для обліку господарських 

операцій та ведення облікових регістрів операціями з грошовими 

коштами. 

 

Приклади за  темою 2 «Облік грошових коштів» 

Приклад 1. Облік операцій з готівкою в касі. 

Необхідно: Скласти кореспонденції з відображення операцій з готівкою у 

касі. 

Таблиця 2.1 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 1 
№ з/п Зміст господарської операції Дт Кт Сума, 

грн. 
1 Отримано від дебіторів у погашення заборгованості за 

поточними безвідсотковими векселями 

301 341 2400 

2 Отримано від покупців і замовників за одержані раніше 

товари, продукцію, роботи і послуги 

301 361 7500 

3 Повернено невикористана сума від підзвітної особи 301 372 120 
4 Отримано від постачальника у погашення заборгованості 

за претензією 

301 374 700 

5 Видано у підзвіт на відрядження та господарські витрати 372 301 2700 
6 Видані персоналові підприємства: 

а) дивіденди; 

б) заробітна плата;  

в) позички на індивідуальні потреби; 

 

671 

66 

376 

 

301 

301 

301 

 

9500 

1200 

5000 
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7 Здані у вечірню касу банку понадлімітні залишки в касі 311 301 980 
8 Оплачено довгострокові фінансові інвестиції 14 301 9800 

 

Приклад 2. Облік придбання іноземної валюти  

ТОВ «Дельта» у 2013 р. придбало через уповноважений банк 40 000 дол. 

США за комерційним курсом 8,070 грн. за 1 дол., при цьому на дату 

зарахування на банківський рахунок підприємства придбаної іноземної валюти 

курс Нацбанку України становив 7,993 грн. за 1 дол.  

Комісійна винагорода за послуги банку з придбання іноземної валюти 

становить 0,4% від вартості придбаної валюти, визначеної за комерційним 

курсом. 

Придбану валюту призначено для перерахування як попередню оплату 

за товари згідно з договором купівлі-продажу, укладеним з нерезидентом. 

На дату перерахування іноземної валюти на користь нерезидента курс 

Нацбанку України становив 7,995 грн. за 1 дол.  

Бухгалтерський облік за прикладом 2 наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – Відображення в обліку придбання іноземної валюти 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 
Дебет Кредит 

Перераховано кошти для придбання 40 000 дол. США 

та сплати комісійної винагороди банку 
377 311 325 000,00 

Зараховано на банківський рахунок підприємства придбані 

40 000 дол. (курс Нацбанку України - 7,993 грн. за 1 дол.) 

40 000 дол. × 7,993 грн. = 319 720,00 грн. 

312 377 319 720,00 

Відображено у складі витрат додатну різницю між ціною 

придбання іноземної валюти, визначеною на підставі 

комерційного курсу, та її балансовою вартістю, 

розрахованою за офіційним курсом Нацбанку України 

40 000 дол. × 8,070 грн. (за 1 дол.) - 40 000 дол. × 7,993 грн. 

(за 1 дол.) = 3080,00 грн. 

942 377 3080,00 

Відображено утриману банком суму комісійної винагороди 

за послуги з придбання іноземної валюти 

40 000 дол. × 8,070 грн. (за 1 дол.) × 0,4% = 1291,20 грн. 

92 685 1291,20 

685 377 1291,20 

Повернено банком на рахунок підприємства залишок 

коштів у національній валюті 

325 000 - 322 800 - 1291,20 = 908,80 грн. 

311 377 908,80 

Перераховано нерезиденту кошти у сумі 40 000 дол. 

як попередню оплату за товари (курс Нацбанку України — 

7,995 грн. за 1 дол.) 40 000 дол. × 7,995 грн. (за 1 дол.) = 

319 800,00 грн. 

371 312 319 800,00 

Відображено курсову різницю за іноземною валютою, яку 

перераховано нерезиденту, визначену на підставі курсів 

Нацбанку України на дату перерахування цієї валюти та на 

дату її попередньої оцінки 

40 000 дол. × (7,995 грн. (за 1 дол.)  - 7,993 грн. (за 1 

дол.)) = 80,00 грн. 

312 714 80,00 
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*Згідно з пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу у разі придбання іноземної валюти 

до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або 

від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна 

валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти. З метою 

практичної реалізації цієї норми Податкового кодексу до складу відповідно витрат або 

доходів звітного періоду слід включати позитивну або від'ємну різницю між ціною 

(вартістю) придбання іноземної валюти, визначеною на підставі комерційного курсу 

національної валюти до іноземної валюти, та балансовою вартістю придбаної іноземної 

валюти, розрахованою за офіційним курсом Нацбанку України. 

Джерело: Борис Занько Купівля-продаж валюти: бухгалтерський 
і податковий облік Вісник. Право знати все про податки і збори 

22.03.2013, № 12  
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5159 

 

Приклад 3. Облік придбання іноземної валюти 

Організація уклала договір на отримання послуг. Для виконання 

зобов’язань за договором воно повинно придбати 1000 USD. У заяві організація 

зазначила максимальний курс купівлі – 8,7 грн./ USD.  

Ставка комісійної винагороди банку – 300 грн. Винагороду банку 

утримують із коштів, перерахованих на купівлю інвалюти. 

Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти на поточний рахунок 

становить 8,00 грн./USD. 

Необхідно: сформулювати господарські операції та відобразити їх на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Розв’язання: 

Таблиця 2.3 – Розв’язання практичної ситуації до прикладу 3 

Зміст операції Кореспонденція рахунків 

Сума Дт Кт 

Купівля іноземної валюти (придбано $1000; курс НБУ – 8,0; міжбанк – 8,7 та 

комісійна винагорода банку – 300): 

Перераховано гривні на купівлю валюти 9000 333 311 

Зараховано іноземну валюту на рахунок $1000 

/8000 

312 333 

Відображено у складі витрат різницю між курсом 

міжбанку та курсом НБУ на дату придбання 

700 942 333 

Відображено комісійну винагороду банку 300 92 333 

 

Приклад 4. Облік продажу іноземної валюти 

Банку перераховано кошти в сумі 3000 євро для продажу. Валютний курс 

НБУ на дату перерахування 1150 грн./100 євро. Сума гривень зарахована на 

поточний рахунок за курсом купівлі 1100 грн./100 євро. Курс НБУ на дату 

отримання валюти банком становив 1200 грн./ 100 євро. Утримання банком 

комісійна винагорода на суму 350 грн. 

Необхідно: скласти кореспонденції. 

Таблиця 2.4 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 4 
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№ Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Сума 

євро/грн. 

Д-т К-т 

1 Перераховано 3000 євро для продажу (1150 

грн./100 євро) 

334 312 3000/34500 

2 Зараховано гривні від продажу валюти (1100 

грн./100 євро) 

311 334 3000/33000 

3 Відображено додатну різницю між ціною 

купівлі-продажу іноземної валюти та її 

балансовою вартістю 

942 334 1500 

5 Відображено негативну курсову різницю 334 714 - 

6 Нараховані комісійні банку 92 685 350 

7 Сплачено комісійні банку 685 311 350 

 

 

 

Зміст практичного заняття 

Завдання 1. Облік операцій з готівкою в касі.  

Таблиця 2.4 – Вихідні дані по завданню 1. Реєстр господарських операцій 

ТОВ „Альпи” 
№ 

з/п 
Дата 

 

Зміст господарської операції 

 

Сума, 

грн. 

1 05.12 Придбані поштові марки за готівку 10 

2 06.12 
Отримано з поточного рахунку кошти для виплати заробітної 

плати 1000 

3 06.12 Видано з каси заробітну плату 950 

4 07.12 
В касу надійшла плата батьків за утримання дітей у дитячому 

садку 
480 

5 09.12 Виявлені лишки готівки в касі в результаті інвентаризації 40 

6 12.12 Оприбутковані путівки від туристичного агентства „Спутник” 1200 

7 15.12 
Оплачена працівниками частина вартості путівок готівкою (в 

розмірі 10 %) 
? 

8 16.12 Оплачена залишкова частина вартості путівок   

9 21.12 Оплачені з каси канцелярські витрати підприємства ? 

10 28.12 Придбані за готівку акції власної емісії у акціонерів 350 

11 29.12 Видано готівку в підзвіт водію Коптенкову П.К. 100 

 

Необхідно: Скласти кореспонденції з відображення операцій з готівкою у 

касі. 

 

Завдання 2. Розглянути та проаналізувати ситуації. 

Ситуація 1. У результаті перевірки касової дисципліни було виявлено, що 

фактична сума виручки від реалізації складає 20000 грн. Але за даними ПКО 

касир оприбуткував виручку у сумі 15000грн. 
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Ситуація 2. 20 листопада о 20
00 

була проведена інвентаризація грошових 

коштів в касі підприємства. При перерахунку готівки в наявності виявлено 

135грн.; за даними касового звіту – 155 грн. До касового звіту була прикладена 

розписка, про те що робітник Іванова взяла в борг гроші на суму 20 грн. Ліміт 

залишку коштів в касі встановлений в розмірі 140 грн. 

Ситуація 3. В ході перевірки дотримання касової дисципліни було 

виявлено, що 17 листопада завскладу Кушенко О.О. було видано в підзвіт на 

придбання канцелярських товарів 100 грн. Звіт про використання підзвітних 

сум був наданий в бухгалтерію 20 листопада. На момент видачі підзвітних сум 

за Кушенко О.О. числилася дебіторська заборгованість в сумі 50 грн. 

Ситуація 4.  Підприємство протягом 1 дня готівкою розрахувалося: 

а) з МП „Світанок” на суму 6000 грн (-); 

б) з ТОВ „Світоч” на суму 3000 грн. (+); 

в) за декількома платіжними документами на суму 4000 грн. (-). 

Ситуація 5. У результаті інвентаризації касової готівки виявлено її 

нестачу 200 грн. Договір про повну матеріальну відповідальність з касиром не 

укладено. Хто буде нести відповідальність у цьому випадку? 

Ситуація 6. Підприємство отримало в кінці робочого дня (після 

завершення роботи вечірньої каси у банку) в касу велику суму готівки, що 

значно перевищує ліміт. На наступний робочий день готівку здали до банку. 

Необхідно: 

1)пояснити законність або допущені порушення у наведених ситуаціях;  

2)визначити суму штрафних санкцій. 

 

Завдання 3.  Облік операцій на поточному рахунку. 

Таблиця 2.5 – Вихідні дані по завданню 3. Реєстр господарських операцій 

ТОВ „АБВ 

” 
№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Сума, 

грн. 

1 
На поточний рахунок підприємства надійшла передоплата від АТ 

«Оріон» за продукцію, в т.ч. ПДВ 420 грн. 
2520 

2 З поточного рахунку погашений короткостроковий кредит  5000 

3 
Відвантажена продукція ЗАТ «Старт» за передоплатою, в т.ч. ПДВ 

1000грн. 

6000 

 

4 Сплачено відсотки за короткостроковий кредит 1500 

5 
Отриманий вексель від об’єднання «Будінвест» за відвантажену 

продукцію  
10000 

6 
На поточний рахунок надійшли кошти від АТП-19809 за раніш 

відвантажену продукцію  
2100 

7 
Відвантажена додаткова партія матеріальних цінностей АТП –19809, в 

т.ч. ПДВ 200 грн. 

1200 

 

8 Перераховано з поточного рахунку ПДВ в бюджет 3210 

9 Здійснена передоплата постачальнику за товари, в т.ч. ПДВ 600 грн. 3600 

10 
Отримані на поточний рахунок грошові кошти за отриманим від покупця 

векселем 
10000 
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11 
Виставлений акредитив постачальнику за рахунок короткострокового 

кредиту банка 
6000 

12 З акредитиву сплачено за відвантажену продукцію постачальнику 4200 

13 Зарахований на поточний рахунок залишок невикористаного акредитива 1800 

14 Зараховано суми погашення претензії, виставленої постачальнику 1800 

15 Куплені акції іншого підприємства за безготівковим розрахунком 20000 

 

Необхідно: 

1) відобразити кореспонденції рахунків за господарськими операціями; 

2) описати порядок закриття поточного рахунку. 

 

Завдання 4. Облік операцій на поточному рахунку. 

Таблиця 2.6 – Вихідні дані по завданню 4. 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції 

 

Сума, 

грн. 

 01.04.20Ар.  

 Надходження на поточний рахунок:  

1 
Дебіторська заборгованість від постачальника, що утворилася в березні 

20А р. 50 

2 Кошти позичальника на строк більше одного року 1500 

3 Орендна плата за договором оренди основних засобів 30 

4 Сума без доданого платіжного документу 102 

 Витрачання з поточного рахунку:  

1 Оплата придбаних у акціонера власних акцій 10 

2 Кошти на придбання іноземної валюти 1500 

3 Тимчасово вільні кошти на депозит 200 

4 Аванс постачальнику за договором купівлі-продажу 50 

 02.04.20А р.  

 Надходження на поточний рахунок:  

1 Аванс, раніше виданий підрядчику 150 

2 Короткострокова позика від позичальника 70 

3 Довгостроковий кредит на придбання виробничих основних засобів 20000 

 
4 Аванс від замовника 30 

5 Страхове відшкодування від страхової компанії за договором 25 

6 Проценти від покупця затовар, проданий в кредит 13 

7 Виручка за реалізовані основні засоби 8700 

 Витрачання з поточного рахунку:  

1 Готівка, отримана в касу за чеком 100 

2 В оплату рахунку постачальника за отримані ТМЦ 75 

3 
Помилково зарахована сума на поточний рахунок за попередньою 

випискою 102 

 

 
03.04.20А р.  
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 Надходження на поточний рахунок:  

1 
За реалізовану тару, що оплачується покупцем понад ціни на готову 

продукцію 
35 

2 Кошти позикодавця на строк до одного року 737 

3 Орендна плата за договором оренди основних засобів за травень  112 

4 Кошти покупців, що вважаються в дорозі 15 

5 Кошти учасників за внесками в статутний капітал 75 

 Витрачання з поточного рахунку:  

1 Відсотки за банківський кредит  15 

2 Дивіденди юридичним особам  118 
3 Внески до Пенсійного фонду 10 

4 Аванс постачальнику за договором купівлі-продажу ТМЦ 71 

5 Повернення раніше отриманого авансу від покупця  13 

6 Внески страхової компанії, згідно договору індивідуального страхування  170 

7 Комісійні банку за купівлю іноземної валюти  10 

8 Штраф за порушення умов постачання за договором купівлі-продажу 200 

 

Необхідно: на підставі наведених даних, виписок банку „Аваль” за 

квітень по поточному рахунку АТ „Асторія”: 

1) скласти бухгалтерські проводки; 

2) визначити сальдо за поточним рахунком на кінець місяця, якщо сальдо на 

початок місяця по поточному рахунку АТ „Асторія” згідно з випискою банку – 

5510 грн. 

 

Завдання 5. Облік операцій з іноземною валютою. 

25 січня була відвантажена (реалізована) готова продукція на суму 15700 

дол. Оплата за цю продукцію надійшла на поточний рахунок в інвалюті 15 

лютого. Валютний курс становив 25 січня – 8,05 грн.; 31 січня – 8,01 грн.; 15 

лютого – 8,03 грн. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку: 

1)дохід від реалізації готової продукції; 

2)отримання грошових коштів в оплату відвантаженої готової продукції; 

3)курсові різниці, які виникли в результаті зміни валютного курсу.   

 

Завдання 6. Облік продажу іноземної валюти. 

Перераховано 5000 дол. для продажу на УМВБ. Валютний курс НБУ на 

дату перерахування 807,0 грн./100$. Зарахована на поточний рахунок сума 

гривень за ринковим курсом 807,5 грн./100$. Курс НБУ на дату придбання 

валюти банком становив: а) 807,0 грн./100$; б) 810,0 грн./100$; в) 805,0 

грн./100$. Утримана банком комісійна винагорода на суму 250 грн. 

Необхідно: скласти необхідні кореспонденції та визначити фінансовий 

результат від продажу інвалюти. 

Завдання 7. Облік продажу іноземної валюти.  

Підприємство вирішило продати 1000 дол. і перерахувало цю суму для 

продажу своєму банку. Курс НБУ склав: 
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 на дату перерахування склав 8,06 грн. за 1 дол.; 

 на дату списання коштів з валютного рахунка – 8,04 грн. за 1 дол.; 

 на дату зарахування суми в гривнях – 8,042 грн. за 1 дол. 

 курс продажу на УМВБ – 8,07 грн. за 1 дол. 

За договором з банком сплачено комісійну винагороду в розмірі 250 грн. 

Необхідно: сформулювати господарські операції та відобразити їх на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 8. Облік продажу іноземної валюти 

20.01 відповідно до митної декларації підприємство відвантажило 

продукцію на контрактну вартість 25000 дол., курс НБУ – 8,63. Валютна 

виручка надійшла 25.01 (курс 8,56), яка була реалізована. Продаж валюти 

відбувся 27.01 за біржовим курсом 8,80. Курс НБУ на дату продажу - 8,50. 

Необхідно: сформулювати господарські операції та відобразити їх на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 9. Облік придбання іноземної валюти. 

Підприємство уклало зовнішньоекономічний договір на купівлю товарів. 

Для виконання зобов'язань за договором воно повинно придбати 20000 USD. У 

Заяві підприємство зазначило максимальний курс купівлі - 8,34 грн./USD. 

Ставка комісійної винагороди банку - 0,7%. Винагороду банку та пенсійний 

збір утримують із коштів, перерахованих на купівлю інвалюти. 

Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти на поточний рахунок 

становив 8,33 грн./USD.  

Необхідно: сформулювати господарські операції та відобразити їх на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 10. Облік придбання іноземної валюти 

27 квітня 200А р. підприємство перераховує банку 70000 грн. для 

придбанняі іноземної валюти на суму 12000 дол. США. 

29 квітня 200А р. зараховано придбану іноземну валюту на валютний 

рахунок підприємства. 

Банком подано такий розрахунок: 

 курс НБУ на дату зарахування – 5,10 грн./дол. США; 

 курс купівлі – 5,06 грн./дол. США; 

 комісійна винагорода банку – 300 грн.; 

Залишок невикористаних грошових коштів зараховано на поточний 

рахунок підприємства. 

Необхідно: сформулювати господарські операції та відобразити їх на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 11. 

Підзвітною особою придбано 15 поштових марок (номінальна вартість 

марки - 0,30 грн.), 20 немаркованих конвертів за ціною 0,60 грн. за 1 шт. (у 
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тому числі - ПДВ) і 20 маркованих конвертів за ціною 0,90 грн. (номінальна 

вартість однієї марки - 0,30 грн.). 

Протягом звітного періоду було витрачено 10 немаркованих конвертів, 10 

марок і 5 маркованих конвертів. 

Виявлена недостача 5 маркованих конвертів. Винна особа встановлена. 

Необхідно: сформулювати господарські операції та відобразити їх на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Хто на підприємстві здійснює ведення касових операцій? 

2. Який порядок прийняття касира на роботу? 

3. Чи встановлюється ліміт зберігання готівки в касі? 

4. Яким документом оформляється надходження і видача готівки? 

5. Що означає і включає в себе бухгалтерська обробка звітів касира? 

6. Дати економічну характеристику рахунка 30 „Готівка”. 

7. Основні положення ведення касових операцій. 

8. Обмеження щодо готівкових розрахунків. 

9. Штрафні санкції при порушенні касової дисципліни. 

10. Які документи необхідно надати в установу банку для відкриття 

рахунку? 

11. На підставі який розрахункових документів здійснюються безготівкові 

розрахунки? 

12. Виписка банку: її бухгалтерська обробка. 

13. Що означає принцип єдиної грошової одиниці для обліку операцій в 

іноземній валюті? 

14. Дати економічну характеристику рахунка 31 „Рахунки в банках”. 

15.  Грошові документи та грошові кошти у дорозі. 

16. Форми безготівкових розрахунків та їх облік. 

17. Розрахункові операції в іноземній валюті. 

18. Порядок одержання грошових коштів у банку. 

19. Порядок здавання готівки в банк. 

20. Особливості обліку коштів в іноземній валюті та валютних операцій. 

21.  Поняття валютного курсу. 

22. Види курсових різниць та їх відображення в обліку. 

23. Відображення в балансі монетарних та немонетарних статей, пов'язаних 

з іноземною валютою. 

 

 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 

Загальне поняття про дебіторську заборгованість: її класифікація та 

первісна оцінка. Поняття та методи утворення резерву сумнівних боргів. Облік 

резерву сумнівних боргів. 

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями та іншої 

поточної дебіторської заборгованості. 
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Знати:  

 принципи і положення (стандарти) бухгалтерського (фінансового) 

обліку й базові загальноприйняті правила ведення обліку дебіторської 

заборгованості; 

 проблеми, розв'язувані в процесі формування інформації про 

дебіторську заборгованість; 

 основи облікового процесу на стадіях первинного, поточного і 

підсумкового, синтетичного та аналітичного обліку дебіторської 

заборгованості. 

Уміти:  

 вирішувати конкретні ситуаційні питання оцінки дебіторської 

заборгованості, облікової реєстрації й узагальнення інформації про 

дебіторську заборгованість; 

 застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку 

та складати кореспонденцію рахунків за фактами господарських 

операцій з активами підприємства; 

 застосовувати первинних документи для обліку господарських 

операцій та складати облікові регістри. 

 

Приклади по темі 3 «Облік дебіторської заборгованості» 

Приклади створення резерву сумнівних боргів 

Приклад 1. Визначення величини сумнівних боргів на основі 

класифікації (періодизації) дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на 31 

грудня 200В року становить 966 000 грн., з наступним розподілом за строками 

її непогашення: 

1-ша група - 700000; 

2-га група - 240000; 

3-тя група - 26000. 

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 

200В року становить 3020 грн. 

Для визначення коефіцієнта сумнівності на основі класифікації 

дебіторської  заборгованості на 31 грудня 200В року підприємство для 

спостереження обрало період за попередні три роки (табл. 1). 

Таблиця 1 – дані щодо дебіторськоїзаборгованості для розрахунку 

резерву сумнівних боргів 
Дата 

балансу 

Сальдо дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

відповідної групи(грн.) 

Заборгованість, що визнана 

безнадійною в наступному році, 

у складі сальдо дебіторської 

заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги 

відповідної групи на кінець 

попереднього року* 
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Група 1 Група 2 Група 3 Група 1 Група 2 Група 3 

1 2 3 4 5 6 7 

31.12.200А 2000000 50000 5000 1000 800 1000 

31.12.200Б 4000000 70000 3000 2000 200 590 

31.12.200В 6000000 100000 7000 3000 1000 1410 

Разом 12000000 220000 15000 6000 2000 3000 

* Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення 

поточної дебіторської заборгованості та періоди спостереження. 

 

Коефіцієнт сумнівності (КС) відповідної групи дебіторської 

заборгованості визначається за такою формулою: 

КС = (ΣБЗН : ΣДЗН), 

Де БЗН - безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи в 

складі дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги цієї 

групи на дату балансу в  обраному  для  спостереження періоді; 

ДЗН - дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,  

послуги  відповідної групи на дату балансу в обраному для спостереження 

періоді. 

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості 

становить: 

групи 1 - 6000 : 1200000 = 0,005; 

групи 2 - 2000 : 220000 = 0,009; 

групи 3 - 3000 : 15000 = 0,2. 

Величина резерву сумнівних боргів на 31 грудня 200В року має 

становити: 

700 000 х 0,005 + 240 000 х 0,009 + 26000 х 0,2 = 10860. 

З урахуванням залишку резерву сумнівних боргів слід донарахувати ще 

7840 грн. (10860 - 3020 ) з уключенням до витрат грудня 2003 року. 

 

Приклад 2. Визначення величини сумнівних боргів, виходячи з 

питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, 

товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати. 

За 200В р. чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на 

умовах наступної оплати становить 1800000 грн. 

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 

200В р. становить 1000 грн. 

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження 

обрало період за попередні три роки. Вихідні дані надані у табл. 2 

Таблиця 2 – Інформація про чистий дохід від реалізації продукції, 

товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати та суму дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною 

Рік Чистий дохід від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг 

на умовах наступної оплати 

Сума дебіторської заборгованості 

за продукцію, товари, роботи, 

послуги, що визнана безнадійною 

200А 800000 5000 
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200Б 1000000 7000 

200В 1500000 9000 

Разом 3300000 21000 

 

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості становить 0,006 

(21000 : 3300000). 

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 200В рік 

становить 10800 (1800000 х 0,006). 

Разом із залишком резерв сумнівних боргів на 31 грудня 200В року 

становить 11800 (10800 + 1000). 

 
Приклади з обліку дебіторської заборгованості. 

Приклад 1. Облік претензій. 

Підприємство А здійснило передоплату підприємству Б за поставку 

товарів у сумі 2400 грн., у тому числі ПДВ – 400 грн. При прийомі товару було 

виявлено нестачу на суму 480грн., у т.ч. ПДВ – 80 грн. За фактом нестачі 

складений акт прийому (або комерційний акт) та пред’явлено претензію 

постачальнику. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку претензію та 

її погашення, якщо: 

1)претензію визнано та погашено поставкою товарів; 

2)претензію визнано та погашено грошовими коштами; 

3)претензію визнано та погашено частково 70% грошовими коштами; 

4)претензію визнано та погашено 50% грошовими коштами, а решта – 

товарами; 

5)претензію не погашено з причин банкрутства постачальника. 

 

Таблиця 3.1 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 1 
Зміст господарських операцій Д-т К-т Сума, грн 

Здійснено передоплату 371 311 2400 

Відображено ПДВ 641 644 400 

Оприбутковано товари 28 631 1600 

Відображено ПДВ 644 631 320 

Виставлено претензію 374 631 480 

1)претензію визнано та погашено поставкою товарів:    

Претензію погашено товарами 28 374 400 

Відображено ПДВ 644 374 80 

Взаємозалік авансів 631 371 2400 

2)претензію визнано та погашено грошовими коштами    

Претензію погашено грошовими коштами 311 374 480 

Від кореговано ПДВ на суму нестачі 641 644 80 

3)претензію визнано та погашено частково 70% 

грошовими коштами: 

   

Претензію погашено грошовими коштами на 70 % 311 374 336 

Відкореговано ПДВ 641 644 56 

Відображена невизнана претензія 949 374 144 
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4)претензію визнано та погашено 50% грошовими 

коштами, а решта – товарами 

   

Претензію погашено на 50% грошовими коштами 311 374 240 

Відкореговано ПДВ 641 644 40 

Претензію погашено на 50% товарами 28 374 200 

ПДВ 644 374 40 

5)претензію не погашено з причин банкрутства 

постачальника 

949 374 480 

 

Приклад 2. Аванси видані. Списання безнадійної дебіторської 

заборгованості. 

Підприємство «Зірочка» здійснило передоплату ТОВ «Сонечко» за 

товари в розмірі 12000 грн. з ПДВ, але ТОВ «Сонечко» відвантажило тільки 

частину товару (на суму 8000 грн. без ПДВ). Остачу товару не було 

відвантажено у зв’язку з банкрутством ТОВ «Сонечко».  

Витрати підприємства «Зірочка» на доставку товарів склали 300 грн. (у т. 

ч. ПДВ). Цю суму було сплачено сторонній організації на умовах передоплати. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Таблиця 3.2 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 2 
№ 

з/

п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Сума

, грн. 

Дебет Кредит 

1 Здійснено передоплату ТОВ «Сонечко» 371 311 12000 

2 Нараховано податковий кредит із ПДВ 641 644 2000 

3 Отримано частину товару від ТОВ «Сонечко» 28 631 8000 

4 Відображено податковий кредит із ПДВ 644 631 1600 

5 Здійснено взаємозалік заборгованостей 631 371 9600 

6 Здійснено передоплату транспортній організації 371 311 300 

7 Нараховано податковий кредит із ПДВ 641 644 50 

8 Віднесено витрати на доставку на собівартість товарів 28 685 250 

9 Відображено податковий кредит із ПДВ 644 685 50 

10 Здійснено взаємозалік заборгованостей 685 371 300 

11 Відображено безнадійну дебіторську заборгованість поза 

балансом 

071 - 2400 

12 Списано безнадійну дебіторську заборгованість 949 371 2400 

13 Списано безнадійну дебіторську заборгованість з-поза 

балансу 

- 071 2400 

 

Приклад 3. Згідно з наказом керівника підприємства для ведення 

переговорів і підписання угоди заступника директора відряджено в інше місто. 

З каси підприємства видано аванс 400 грн. Після повернення в бухгалтерію 

здано звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. 

Згідно зі звітом витрати склали 396 грн.: 1) проживання в готелі 300 грн. (в т.ч. 

ПДВ 50грн.); 2) добові 24грн; 3) вартість квитків склала 60 грн. (в т.ч. ПДВ 

10грн.). 
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Необхідно: сформулювати господарські операції та відобразити їх на 

рахунках обліку. 

 

Таблиця 3.3 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 3 
№  

 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, 

грн. Дебет Кредит 

1. Видано з каси в підзвіт 372 301 400 

2. Відображено списання витрат на відрядження 92 372 384 

3. ПДВ 641 372 60 

4. Повернуто в касу залишок в касу 301 372 16 

5. Списання витрат на відрядження на фінансовий 

результат 

791 92 384 

 

 

Зміст практичного заняття 

Завдання 1. Підприємство “Видавець” здійснює реалізацію підручників з 

теорії бухгалтерського обліку досвідченого фахівця собівартістю 13 грн. за 

загальним списком цін, в якому зазначена ціна підручника 26 грн. з ПДВ. 

Вищим навчальним закладам підприємство надає знижку у розмірі 30%. УАБС 

придбала 100 підручників із знижкою. 

Необхідно: визначити суму дебіторської заборгованості за підручники та 

відобразити у обліку продаж підручників з теорії бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 2. Згідно з наказом підприємства (м. Полтава) у м. Харків був 

відряджений завідуючий складом. З каси підприємства йому було видано аванс 

в сумі 800 грн. Після повернення з відрядження співробітник надав посвідчення 

про відрядження з відмітками приймаючої сторони та Звіт про використання 

коштів, наданих на відрядження або під звіт.  

У посвідченні на відрядження вказано: вибув із Полтави – 14.05.200Ар. (о 

23.55), прибув у м. Полтава – 20.05.200Ар. (в 00.05). Згідно з даними Звіту про 

використання коштів, наданих на відрядження або під звіт та наданих 

документів вартість залізничних квитків складає 120 грн. (у т.ч. ПДВ – 20 грн.), 

мешкання в готелі – 360 грн. (в т. ч. ПДВ). У готельних рахунках вказана 

вартість 2-х разового харчування. 

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 3. Відобразити в бухгалтерському обліку витрати, пов'язані із 

службовим відрядженням в межах України, використовуючи такі вихідні дані: 

Місто відрядження   Луцьк 

Мета відрядження   Отримання та відвантаження ТМЦ 

Дата та час виїзду  08.05.200А р. о 23 год. 55 хв. 

Дата і час приїзду  13.05.200А р. о 19 год. 00 хв 

Термін відрядження  ? днів 

Вартість проїзду (в обидві сторони) з урахуванням вартості постільних речей 

без ПДВ 250 грн. 
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Вартість проживання у готелі за 4 дні з одноразовим харчуванням без ПДВ 

600грн. 

ПДВ з одержаних послуг            ? грн. 

Добові                                    ? грн.  

Усього витрат на відрядження   ? грн.  

Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції, 

пов'язані із службовим відрядженням. Витрати  на службове відрядження 

списати на адміністративні витрати підприємства. 

 

Завдання 4. 04.03.200А р. працівник підприємства направляється у 

відрядження на території України. Для здійснення відповідних витрат йому 

надається корпоративна картка на суму, розраховану бухгалтером підприємства 

згідно з чинним законодавством. За даною карткою договором еквайрінгу 

передбачено обслуговування овердрафту. Аналітичний облік коштів за БПК 

(банківською платіжною карткою) ведеться в розрізі номерів карток. 

Після повернення з відрядження (15.03.200А р.) працівник надає 

документи: 

– посвідчення про відрядження з відмітками про прибуття і вибуття на 

підприємство, куди він був направлений; 

– рахунок за проживання в готелі - 120 грн., у т. ч. ПДВ; 

– рахунок на оплату телефонних розмов - 50 грн.; 

– транспортні квитки - 240 грн., у т.ч. ПДВ; 

– квиток на концерт - 60 грн. 

Всього витрачено з картрахунку - ? грн. 

Час перебування у відрядженні - ? діб. Добові сплачуються після 

повернення з відрядження. Звіт про використання коштів, наданих на 

відрядження або під звіт затверджено 17.03.2004 р. Виписка з банку надійшла 

18.03.2004 р. 

Необхідно: відобразити в обліку використання корпоративної БПК у 

відрядженні в межах України з виникненням овердрафта. 

 

Завдання 5. Згідно з видатковим касовим ордером завідуючому складом 

для придбання необхідних цінностей з каси було видано 650 грн. Після 

виконання зазначеного завдання зав. складом склав Звіт про використання 

коштів, наданих на відрядження або підзвіт, в якому були зазначені наступні 

витрати: 

- сплачений рахунок магазина „Альфа” за отримані запасні частини в сумі 

250 без ПДВ; 

- сплачений рахунок магазину “Олімп” за отримані будівельні матеріали 

на суму 300 грн. з ПДВ. 

- придбані необхідні канцелярські прилади (олівці, ручки, лінійки, 

пластики) на суму 42 грн. з ПДВ. 

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку та 

провести всі розрахунки з підзвітною особою. 
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Завдання 6. За договором купівлі-продажу підприємством відвантажена 

продукція на суму 18000 грн. (в тому числі ПДВ - 3000 грн.). Собівартість 

реалізованої продукції – 12000 грн. За домовленістю сторін підприємство – 

продавець сплачує за доставку продукції автотранспортному підприємству. 

Вартість транспортних послуг складає 240 грн. з ПДВ.  

Необхідно: відобразити господарські операції у бухгалтерському обліку 

підприємства продавця, якщо перша операція передоплата. 

 

Завдання 7. Підприємством відповідно до договору купівлі-продажу 

отримана передоплата у розмірі 6600грн. (ПДВ – 1100 грн.). У підтвердження 

податкових зобов’язань виписана податкова накладна. Але за проханням 

покупця товар відвантажено у меншій кількості - на суму 4800 грн. з ПДВ. У 

договір купівлі-продажу внесено відповідні зміни. Надлишково отримана сума 

передоплати (1800 грн.) повернена покупцю, виписаний розрахунок 

корегування сум податкового зобов’язання з податку на додану вартість 

(додаток 2 до податкової накладної по ПДВ). Собівартість реалізованого товару 

склала 3000 грн. 

Необхідно: Відобразити господарські операції у бухгалтерському обліку.  

  

Завдання 8. Підприємство „ Олімп", який за договором купівлі-продажу 

оплатив ТОВ „Мрія" вартість матеріалу в сумі 18000 грн., в т.ч. ПДВ - 3000 

грн., під час отримання матеріалів виявив нестачу товару на суму 1200 грн., в 

т.ч. ПДВ - 200 грн. Різні варіанти для вирішення даної ситуації. 

Ситуація 1. Покупець пред'явив претензію постачальнику на суму 

виявленої нестачі. За згодою сторін постачальник у тому ж звітному періоді 

повернув на банківський рахунок покупця вартість матеріалу, який не одержав 

покупець, у розмірі 1200 грн. При цьому постачальник виписав коригуючу 

накладну на суму ПДВ.  

Ситуація 2. Покупець пред'явив претензію постачальнику на суму 

виявленої нестачі у розмірі 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн. Постачальник 

задовольнив претензію частково і компенсував грошовими коштами вартість 

матеріалів лише на 360 грн. (ПДВ - 60 грн.), перерахувавши їх на поточний 

рахунок. Інша частина претензії залишилася незадоволеною, оскільки позов 

господарський суд відхилив.  

Ситуація 3. Покупець пред'явив претензію постачальнику на суму 

виявленої нестачі у розмірі 1200 грн., в т.ч. ПДВ-200 грн. Крім того за 

порушення господарського договору були висунуто штраф у розмірі 300 грн., 

який був визнаний боржником. Постачальник претензію задовольнив, 

здійснивши допоставку матеріалів у даному звітному періоді та оплату штрафу 

грошовими коштами. 

 

Завдання 9. Підприємство „Олімп" надіслав претензію банку 

„Приватбанк" у зв'язку з помилковим списанням банком з поточного рахунка 
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підприємства коштів у розмірі 2000 грн. та банку „Родовід" за зарахування на 

поточний рахунок через помилку банку суми, які не належать підприємству.  

 

Завдання 10. Підприємство реалізувало відповідно до договору готову 

продукцію собівартістю 9000 грн. та отримало від покупця в оплату вексель 

номінальною вартістю 12600 грн. Контрактна вартість реалізованої продукції – 

12600 грн. з ПДВ.  

Необхідно: відобразити господарські операції у бухгалтерському обліку, 

якщо: 

1) отриманий вексель за номінальною вартістю було передано 

постачальнику в рахунок погашення заборгованості за раніше отриману 

сировину; 

2) отриманий вексель було продано за номінальною вартістю. 

 

Завдання 11. Списання дебіторської заборгованості, строк давності якої 

минув. 

Підприємство А відвантажило товар на суму 2400 грн., у т.ч. ПДВ - 

400грн., підприємству Б, яке не виконало зобов’язання щодо його оплати.  

Необхідно: відобразити списання дебіторської заборгованості, строк 

давності якої минув. 

 

Завдання 12. Списання дебіторської заборгованості, яка не сплачена з 

причини банкрутства підприємства  

Підприємство А здійснило попередню оплату за товар у розмірі 2400 грн., 

у т.ч. ПДВ -  400грн., але підприємство Б товар не відвантажило у зв’язку з 

банкрутством. 

Необхідно: відобразити списання дебіторської заборгованості, яка не 

сплачена з причини банкрутства підприємства Б. 

 

Завдання 13. Облік повернення простроченої поточної дебіторської 

заборгованості за товари, роботи та послуги. 

Підприємство А уклало договір купівлі-продажу із КСП. Виконуючи 

умови договору підприємство поставило КСП обладнання на суму 24 000 грн., 

у т.ч. ПДВ 4000 грн. Після цього між сторонами була підписана додаткова 

угода до договору про те, що КСП частково на суму 6000 грн., у т.ч. ПДВ 1000 

грн. розрахується за поставлене обладнання своєю продукцією.  

Заборгованість КСП в розмірі 18000 грн. не була повернена підприємству. 

У 200А р. підприємство А подало на КСП позов до господарського суду. У 

травні того ж року позов був задоволений на суму заборгованості 18000 грн., у 

т.ч. ПДВ - 3000 грн., суму пені - 2400 грн., суму держмита, сплаченого при 

звернені до суду 204 грн. та суму витрат на забезпечення господарського 

процесу 69 грн., у т.ч. ПДВ - 11,50 грн.  

Загальна сума заборгованості КСП склала 20673 грн. Ця заборгованість 

була погашена КСП шляхом поставки підприємству сільгосппродукції. 
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Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку зазначені 

операції. 

 

Завдання 14.  Облік резерву сумнівних боргів 

Таблиця 3.4 – Дані про дебіторську заборгованість підприємства “Альфа” 

№ 

з/п 

Покупці 

(дебітори) 

Сума 

заборгованості 

Коефіцієнти 

сумнівності 

Сума 

нарахованого 

резерву 

Залишок резерву 

на початок 

періоду 

1 Покупець А 507 000 0,12 ?  

2 Покупець Б 60 180 0,035 ? 1100 

3 Покупець В 28 300 - ?  

4 Покупець Г 81 150 0,001   

5 Інші 253 400 0,025 ?  

 Разом: ? - ?  

  

Залишок резерву на початок періоду за покупцем Б склав 1 100 грн. 

Протягом звітного періоду на поточний рахунок підприємства “Альфа” 

надійшла оплата дебіторської заборгованості від покупця А та покупця В, а 

також надійшло повідомлення, що покупця Г в судовому порядку визнано 

банкрутом. 

Необхідно: нарахувати резерв сумнівних боргів та відобразити його 

використання на рахунках бухгалтерського обліку та розрахувати залишок 

резерву на кінець звітного періоду. 

 

Завдання 15. Облік резерву сумнівних боргів 

Таблиця 3.5 – Вихідні дані по завданню 15 

Рік 
Чистий дохід від реалізації 

(сплачений) 

Сума дебіторської заборгованості, визнана 

безнадійною 

200А 18 040 000 43 000 

200Б 38 500 800 22 800 

200В 120 400 000 68 500 

Разом: ? ? 

 

За 200Г рік чистий дохід від реалізації з наступною оплатою склав 

310600540 грн. Залишок резерву на 31.12.200Г р. склав 1500 грн. 

Протягом звітного періоду на підприємство надійшла оплата дебіторської 

заборгованості в сумі 185900150 грн. Сума дебіторської заборгованості 

визнаної безнадійною склала 18970 грн. 

 Необхідно: нарахувати резерв сумнівних боргів та відобразити його 

використання на рахунках бухгалтерського обліку та розрахувати залишок 

резерву на кінець звітного періоду. 

 

Завдання 16. Облік резерву сумнівних боргів 
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Таблиця 3.6 – Вихідні дані по завданню 16 

Дата 

балансу 

Заборгованість дебіторів за 

продукцію, грн. 

Фактично списаної безнадійної 

заборгованості, грн. 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

31.12.200А 2500 5400 10000 2500 150 525 2500 750 

31.12.200Б 2800 5700 7300 3500 - 500 1500 1250 

31.12.200В 3000 5300 6500 1500 150 1000 1000 450 

Разом ? ? ? ? ? ? ? ? 

   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.200Г р. 

складає 845550 грн. з наступним розподілом за строками непогашення: 

1 група – 550000 грн.  

2 група – 240000 грн.  

3 група – 40000 грн.  

4 група – 15550 грн. 

Залишок резерву сумнівних боргів на 31.12 200Г р. складає 1890 грн. 

Протягом звітного періоду на підприємство надійшла оплата дебіторської 

заборгованості в сумі 26000 грн. Сума дебіторської заборгованості визнаної 

безнадійною склала 15800 грн. 

Необхідно: нарахувати резерв сумнівних боргів методом класифікації 

дебіторської заборгованості за термінами непогашення та відобразити його 

використання на рахунках бухгалтерського обліку та розрахувати залишок 

резерву на кінець звітного періоду. 

 

Завдання 17. Розрахунок резерву сумнівних боргів на підставі 

періодизації дебіторської заборгованості. 

Вихідні дані по завданню 17: 

Таблиця 3.7 – Склад дебіторської заборгованості 

Роки 

Дебіторська 

заборгованість термін 

сплати, якої не наступив 

Прострочена дебіторська заборгованість 

1-30 днів 
31-60 

днів 

61-90 

днів 

90 і більше 

днів 

200А 45000 23000 18000 10000 24000 

200Б 65000 45000 34000 25000 35000 

Разом 110000 68000 52000 35000 59000 

 

Таблиця 3.8  – Склад безнадійної заборгованості 

Роки 

Дебіторська 

заборгованість термін 

сплати, якої не наступив 

Прострочена дебіторська заборгованість 

1-30 днів 
31-60 

днів 

61-90 

днів 

90 і більше 

днів 

200А 2000 3000 - 15000 - 

200Б - - 4500 - 15000 

Разом 2000 3000 4500 15000 15000 
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Таблиця 3.9 – Поточні дані щодо дебіторської заборгованості за товари, 

 роботи, послуги 

Показник 

Дебіторська 

заборгованість 

термін сплати, 

якої не наступив 

Прострочена дебіторська 

заборгованість 

Разом 

1-30 днів 
31-60 

днів 

61-90 

днів 

90 і 

більше 

днів 

Сума 

дебіторської 

заборгованості 

18500 62000 55500 36000 43000 215000 

 

Необхідно: Розрахувати суму резерву сумнівних боргів та відобразити 

операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 18. На підприємство оптової торгівлі надійшов товар у 

кількості 100 од. Вартість товару 12000 грн., у т. ч. ПДВ – 2000 грн. 

Працівником підприємства були розкрадені товари у кількості 15 од. МВО 

визнала вину і відшкодувала суму спричиненої шкоди шляхом внесення 

грошових коштів у касу підприємства. 

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 19. На підприємство надійшло пластмасових виробів на суму 

18000 грн. без ПДВ. МВО склала акт на бій в сумі 240 грн. Норма природного 

убутку 0,6% від суми товару (18000 грн.). МВО визнала вину та відшкодувала 

збитки шляхом відрахування їх із заробітної плати. 

Необхідно: відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості. 

2. Що впливає на оцінку дебіторської заборгованості за товари та готову 

продукцію у поточному обліку? 

3. Дайте характеристику дебіторської заборгованості за товари, роботи та 

послуг та укажіть особливості її відображення у фінансовій звітності. 

4. Що таке чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості та до якого 

виду дебіторської заборгованості це поняття застосовується? 

5. Які первинні документи підтверджують факт відвантаження покупцеві 

готової продукції та виконаних робіт? 

6. Поясніть, що економічну сутність резерву сумнівних боргів. 

7. Які методи застосовуються для розрахунку резерву сумнівних боргів? У 

чому їх сутність? 

8. Дати економічну характеристику рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і 

замовниками». 

9. Що таке авансовий платіж? Яким чином відображають ці операції в обліку.  
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10. Які господарські операції може здійснювати підприємство через підзвітних 

осіб? 

11. Що вважається службовим відрядженням? Хто здійснює направлення 

працівника у відрядження і на який строк? 

12. Які витрати відшкодовуються працівникові, що перебуває у відрядженні? 

13. Що таке Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт 

звіт, який порядок його складання? 

14. Які трафні санкції існують при порушені умов видачі та звітування за 

підзвітними сумами? 

15. В яких випадках можуть виникати розрахунки за претензіями і в чому 

особливості їх обліку? 

16. На підставі яких документів і відображаються розрахунки за претензіями? 

17. Який встановлено порядок визначення розміру збитків від розкрадання і 

нестачі матеріальних збитків? 

18. Який установлено порядок обліку розрахунків з відшкодування 

підприємству завданих збитків? 

19. Дайте характеристику довгострокової дебіторської заборгованості та укажіть 

особливості її відображення у фінансовій звітності? 

20. Який порядок списання сумнівної та безнадійної дебіторської 

заборгованості? 

 

Тема 4. Облік основних засобів 

Визнання та оцінка основних засобів. Порядок визначення первісної 

вартості об’єктів основних засобів. Методи та порядок розрахунку амортизації 

основних засобів. Облік витрат поліпшення та ремонту основних засобів. 

Оцінка основних засобів на дату балансу.  

Облік інших необоротних матеріальних активів.  

Оцінка і відображення у фінансовому обліку оренди.  

Облік інвестиційної нерухомості. 

Мета. Основною метою цієї теми є розширення та поглиблення знань 

щодо оцінки, переоцінки основних засобів, вивчення методів амортизації та 

безпосередньо питань обліку основних засобів при їх придбанні, утриманні та 

вибутті. 

Знати:  

 методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про основні засоби, визначені в П(С)БО 7 “Основні 

засоби”, 14 «Оренда», 32 «Інвестиційна нерухомість». 

 проблеми, розв'язувані бухгалтерами в процесі формування інформації 

про основні засоби та інвестиційну нерухомість; 

 основи облікового процесу на стадіях первинного, поточного і 

підсумкового, синтетичного та аналітичного обліку основних засобів, 

ведення облікових регістрів. 

Уміти:  
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 вирішувати ситуаційні питання і завдання з оцінки, облікової 

реєстрації й узагальнення інформації про основні засоби та 

інвестиційну нерухомість; 

 застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку 

та складати кореспонденцію рахунків за фактами господарських 

операцій з активами підприємства; 

 правильно оформляти первинні та зведені документи, скласти облікові 

регістри та головну книгу за рахунками обліку основних засобів; 

 проводити оцінку та переоцінку активів підприємства відповідно до 

вимог П(С)БО. 

 

Приклади по темі 4 «Облік основних засобів» 

 

Приклад 1. Відображення в обліку придбання основних засобів.   

Ват “Форум” придбало обладнання, яке потребує монтажу, вартістю 1000 

грн. без ПДВ. При цьому було понесено витрати на доставку обладнання в сумі 

сплаченого рахунку АТП – 300 грн. з ПДВ. Для встановлення печі було 

витрачено матеріалів на суму 120 грн. Нараховано заробітну плату 

працівникам, які виконували монтаж, на суму 150 грн. Піч оприбутковано після 

монтажу як основний засіб. 

Необхідно: вказати кореспонденцію рахунків та визначити первісну 

вартість необоротного активу. 

Таблиця 4.1 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 1 
Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн 

Придбано обладнання 

Відображено ПДВ 

152 

641 

631 

631 

1000 

200 

Сума оплачена за доставку сторонам організації 

Відображено ПДВ 

152 

641 

685 

685 

250 

50 

Для встановлення обладнання витрачені матеріали 152 203 120 

Нарахована з/п монтажнику 152 661 150 

Введено основні засоби в експлуатацію 104 152 1520 

 

Приклад 2. Відображення в обліку продажу основних засобів. 

Підприємство продало станок контрактною вартістю 60000 грн. з ПДВ. 

Первісна вартість об’єкта складає 40000 грн., знос – 10000 грн.  

При продажі станку понесені наступні транспортні витрати: 

- отримано і сплачено рахунок за надані послуги організації «Зірочка» у 

розмірі 450 грн. без ПДВ;  

- нарахована заробітна плата робітникам за розбирання станка у сумі 1000 

грн., відрахування – 370 грн. 

Необхідно: відобразити операції в обліку. 

Таблиця 4.2 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 2 
№ Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн. 

1 Відображено виручку від реалізації станку 377 712 60000 

2 Відображено ПДВ 712 643 10000 
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3 Списано знос 131 104 10000 

4 Переведно станок до складу необоротних активів та 

груп вибуття, утримуваних для продажу 

286 

 

104 

 

30000 

5 Списано залишкову вартість станку 943 286 30000 

6 Отримано до сплати рахунок організації «Зірочка» 943 685 450 

7 Відображено ПДВ 641 685 90 

8 Нарахована з/п робітникам 943 66 1000 

9 Нарахування на з/п 943 65 370 

 

Приклад 3. Відображення в обліку ліквідації основних засобів. 

Первісна вартість обладнання – 25000 грн., знос – 15000 грн., сплачено 

рахунок організації «Сонечко» за розбирання обладнання - 300грн. без ПДВ. 

Оприбутковано підставку з обладнання у сумі 390 грн. 

Необхідно: відобразити операції в обліку. 

Таблиця 4.3 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 3 
№ Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн. 

1 Списано знос 131 104 15000 

2 Списано залишкову вартість 976 104 10000 

3 Сплачено рахунок організації «Сонечко» 976 685 300 

4 Відображено ПДВ 641 685 60 

5 Оприбутковано підставку 20 746 390 

 

Приклад 4. Підприємство придбало обладнання вартістю 200 000 грн. 

Планується, що строк його корисного використання складатиме 5 років, а 

потім воно буде реалізоване за 80000 грн. Витрати пов’язані з продажем 

складатимуть 5000 грн. 

Необхідно: розрахувати амортизацію із застосуванням різних методів 

нарахування амортизації 

Розв’язання:  

Розрахуємо ліквідаційну вартість (ЛВ): ЛВ = (80 000 – 5 000) = 75 000 

Розрахуємо вартість, яка амортизується (АВ): АВ = 200 000 – 75 000= 125000  

Річні амортизаційні відрахування = АВ / n = 125 000 / 5 = 25000  

де n – кількість років корисного використання об’єкту. 

Таблиця 4.4 – Розрахунок амортизації із застосуванням прямолінійного 

методу 

Рік Розрахунок 
Амортизаційні 

відрахування 

Знос 

(накопичена 

амортизація) 

Балансова вартість 

0 - - - 200 000 

1 1/5 х 125 000  25 000 25 000 175 000 

2 1/5 х 125 000 25 000 50 000  150 000 

3 1/5 х 125 000 25 000 75 000 125 000 

4 1/5 х 125 000 25 000 100 000 100 000 

5 1/5 х 125 000 25 000 125 000 75 000 
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Таблиця 4.5 – Розрахунок амортизації із застосуванням  методу 

зменшення залишкової вартості 

Рік Розрахунок 
Амортизаційні 

відрахування 

Знос 

(накопичена 

амортизація) 

Балансова вартість 

0 - - - 200 000 

1 17,8 % х 200 000 35 600  35 600 164 400 

2 17,8 % х 164 400 29 263 64 863 135 137 

3 17,8 % х 135 137 24 054 88 917 111 083 

4 17,8 % х 111 083 19 773 108 690    91 310 

5 17,8 % х 91 310 16 253 124 943 75 057 

 

Річні амортизаційні відрахування = Na x ПВ(або ЗВ) 

Na = 1 - n

ПВ

ЛВ
= 1 - 5

200000

75000
  17,8  % 

Таблиця 4.6 – Розрахунок амортизації із застосуванням методу 

прискореного зменшення залишкової вартості 

Рік Розрахунок 
Амортизаційні 

відрахування 

Знос 

(накопичена 

амортизація) 

Балансова вартість 

0 - - - 200 000 

1 2/5 (40 %) х 200 000 80 000 80 000 120 000 

2 2/5 (40 %) х 120 000 48 000 128 000 72 000 

3 2/5 (40 %) х 72 000 28 800 156 800 43 200 

4 2/5 (40 %) х 43 200 17 280 174 080 25 920 

5 - 25 920 200 000 - 

*Ліквідаційна вартість при цьому методі нарахуваня амортизації до уваги не 

береться. 

Річні амортизаційні відрахування = Na x 2 х ПВ(або ЗВ), 

де Na – норма амортизації, розрахована за прямолінійним методом 

 

Таблиця 4.7 – Розрахунок амортизації із застосуванням кумулятивного 

методу (методу суми цифр років)  

Рік Розрахунок 
Амортизаційні 

відрахування 

Знос 

(накопичена 

амортизація) 

Балансова вартість 

0 - - - 200 000 

1 5/15 х 125 000 41 667 41 667 158 333 

2 4/15 х 125 000 33 333 75 000 125 000 

3 3/15 х 125 000 25 000 100 000 100 000 

4 2/15 х 125 000 16 667 116 667 83 333 

5 1/15 х 125 000 8 333 125 000 75 000 

 

Річні амортизаційні відрахування = Na x ПВ(або ЗВ), 

Na і = [(n+1) – i] / [(n+1) x n / 2] ,  

де і – поточний рік; 

n – період корисного використання об’єкту. 
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Na і – норма амортизація на поточний рік  

 

Розрахунок амортизації у випадку зміни методу її нарахування чи 

строку корисного використання об’єкту. 

Здійснімо необхідні коригування, використовуючи дані таблиці 1, якщо 

відомо, що після двох років використання обладнання було переглянуто термін 

його корисної експлуатації з 5 до 4 років. 

 Нова сума вартості, яка амортизується, розраховується за формулою:  

АВ = БВ – ЛВ,  

де БВ – балансова вартість активу на кінець року, після якого було переглянуто 

термін корисного використання активу; 

ЛВ – ліквідаційна вартість. 

 АВ = 150 000 – 75 000 = 75 000 

 

Таблиця 4.8 – Розрахунок амортизації у випадку зміни строку корисного 

використання об’єкту 

Рік Розрахунок Амортизаційні 

відрахування 

Знос 

(накопичена 

амортизація) 

Баланс вартості 

0 --- --- --- 200 000 

1 1/5 х 125 000 25 000 25 000 175 000 

2 1/5 х 125 000 25 000 50 000 150 000 

3 1/2 х 75 000 37 500 87 500 112 500 

4 1/2 х 75 000 37 500 125 000 75 000 

 

 

Приклади відображення прямої фінансової оренди в обліку 

орендодавця 

 

Приклад 1. Орендодавець надав у фінансову оренду обладнання вартістю 

4000 грн. на термін 4 роки. Згідно з договором оренди орендар виплачує 

орендні платежі щорічно на початку року (2 січня), Орендна ставка відсотка, 

яку орендодавець використав для визначення суми орендної плати, складає 8 %. 

Термін корисного використання об’єкта – 5 років. Первісна вартість 

обладнання – 5000 грн., а нарахований знос – 1000 грн. Гарантована 

ліквідаційна вартість відсутня. Орендований актив в кінці строку оренди 

переходить у власність орендаря. 

Необхідно:  

1) визначити теперішню вартість ануїтету одиниці на початок; 

2) суму одного мінімального орендного платежу; 

3) загальну суму мінімальних орендних платежів, які орендар повинен 

сплатити орендодавцю; 

4) теперішню вартість мінімальних орендних платежів; 

5) фінансові доходи орендодавця. 
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У даній ситуації оренда є фінансовою, так як виконуються 1 і 3 умови 

віднесення оренди до фінансової. 

Розрахунок: 

1. Теперішня вартість ануїтету одиниці на початок: 

ТВА = (1 +(1-1/(1+і)
n-1

):і) = (1 + (1 –1/(1 + 0.08)
4-1

) : 0,08) = 3,5771. 

2. Сума одного мінімального орендного платежу: 

4000,00 : 3,5771 = 1118 грн. 

3. Загальна сума мінімальних орендних платежів, які орендар повинен 

сплатити орендодавцю: 

1118,00 х 4 = 4472,00 грн. 

4. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів: 

1118,00 х 3,5771 = 4000,00 грн. 

5. Загальна сума фінансового доходу: 

4472,00 – 4000,00 = 472,00 грн. 

Далі орендодавець розрахований фінансовий дохід розподіляє його між 4 

роками, використовуючи орендну ставку 8% (табл. 4.8). 

Таблиця 4.9 – Розрахунок фінансових доходів орендодавця у складі 

орендних платежів 
Дата 

 

Сума 

мінімальних 

орендних 

платежів 

(ануїтет), грн. 

Фінансові доходи, 

грн. 

 

Зменшення 

заборгованості 

щодо оренди 

обладнання, грн. 

Залишок 

заборгованості 

щодо оренди, грн. 

 - - - 4000,00 

02.01.200А  1118,00 0 1118,00 2882,00 

02.01.200Б 

 

1118,00 230,56 

(2882,00 х 8%) 

887,44 

(1118,00 – 230,56) 

1994,56 

(2882,00 – 887,44) 

02.01.200В 1118,00 159,56 

(1994,56 х 8%) 

958,44 

(1118,00 – 159,56) 

1036,12 

(1994,56 – 958,44) 

02.01.200Г 

 

1118,00 81,88 

(1118,00 – 1036,12) 

1036,12 

(1118,00 – 82,00) 

0 

Разом 4472,00 472,00 4000,00 - 

 

Таблиця 4.10 – Типова кореспонденція щодо обліку прямої фінансової 

оренди в орендодавця  
Дата Зміст операції Дт  Кт  Сума, 

грн. 

02.01.200А 

 

Відображення передачі об’єкта основних фондів у 

фінансову оренду за теперішньою вартістю суми 

мінімальних орендних платежів  

181 742 4800,00 

02.01.200А Відображення податкового зобов’язання з ПДВ 746 641 800,00 

02.01.200А Списання об’єкта основних фондів, переданих у 

фінансову оренду за залишковою вартістю 

976 

 

104 

 

4000,00 

02.01.200А Списаний знос 131 104 1000,00 
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02.01.200А Нарахована сума першого платежу  377 181 1118,00 

02.01.200А Отримана сума першого орендного платежу 311 377 1118,00 

02.01.200А Отримана сума ПДВ, яка відшкодовується орендарем 

відповідно до умови договору 

311 181 800,00 

31.12.200А Нарахування другого платежу в частині, що 

відноситься до сплати заборгованості за обладнання у 

200Бр. 

377 181 887,44 

02.01.200Б Відображення одержання другого платежу в частині, 

що відноситься до сплати заборгованості за 

обладнання 

311 

 

377 

 

887,44 

 

02.01.200Б Відображення одержання другого платежу у сумі 

фінансового доходу 

або  

Нарахована сума фінансового доходу 

Відображення одержання другого платежу у сумі 

фінансового доходу 

311 

 

 

373 

311 

732 

 

 

732 

373 

 

230,56 

 

 

230,56 

230,56 

31.12.200Б Відображення нарахування другого платежу в частині, 

що відноситься до сплати заборгованості за 

обладнання 

377 181 958,44 

... ... усі інші бухгалтерські записи починаючи з 

02.01.200В р. будуть аналогічними 

   

 

Таблиця 4.11 – Відображення операцій з фінансової оренди в обліку 

орендодавця при наявності гарантованої ліквідаційної вартості 
Дата Зміст операції Дт  Кт  Сума, 

грн. 

02. 01. 200А Відображення передачі об’єкта основних фондів у 

фінансову оренду за теперішньою вартістю суми 

мінімальних орендних платежів 

181 742 4800,00 

02.01.200А Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 746 641 800,00 

02.01.200А Списання об’єкта основних фондів, переданих у 

фінансову оренду за залишковою вартістю 

976 

 

104 

 

4000,00 

02.01.200А Списаний знос 131 104 1000,00 

02.01.200А Отримана сума ПДВ, яка відшкодовується 

орендарем відповідно до умови договору 

311 181 800,00 

31.12.200А Нарахована сума першого платежу в частині 

заборгованості орендаря за обладнання 

377 181 798,93 

31.12.200А Відображено сплату першого, платежу в частині 

заборгованості орендаря за обладнання 

311 377 798,93 

31.12.200А Відображено сплату першого, платежу в частині, що 

відноситься до фінансових доходів 

311 373 320,00 

31.12.200А Нараховано фінансові доходи за першим платежем 373 732 320,00 

31.12.200А Частину заборгованості, яка має бути оплачена у 

200Бр. переведено до складу поточної 

 

377 181 862,84 
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... ... усі інші бухгалтерські записи починаючи з 

30.12.200Б р. будуть аналогічними 

   

02.01.200Д Повернення орендованого обладнання орендодавцю 377 

152 

104 

181 

377 

152 

400,00 

400,00 

400,00 

Придбання об’єкта оренди орендарем  

31.12.200Г У випадку, якщо за умовами договору орендар 

придбав обладнання після закінчення строку оренди 

за 400 грн. 

311 

377 

 

377 

181 

 

400,00 

400,00 

 

 

Приклад 2. Орендодавець надав у фінансову оренду обладнання на строк 

4 роки. Згідно з договором оренди орендар виплачує орендні платежі авансом 

щороку на початку року, сума кожного з них - 1000 грн. Орендна ставка 

відсотка, яку орендодавець використав для визначення суми орендної плати, 

складає 8 %. Термін корисного використання об’єкта – 5 років. Справедлива 

вартість обладнання 4000 грн. Гарантована ліквідаційна вартість відсутня. 

Орендований актив в кінці строку оренди переходить у власність орендаря. 

Необхідно:  

1) визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів; 

2) загальну суму мінімальних орендних платежів, які орендар повинен 

сплатити орендодавцю 

3) загальну суму мінімальних орендних платежів; 

4) фінансові доходи орендодавця. 

Розрахунок: 

 

1. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів: 

ТВА = А х (1 +(1-1/(1+і)
n-1

):і)=1000 х (1 + (1 –1/(1 + 0.08)
4-1

) : 0,08) = 1000 

х 3,5771 = 3577,1. 

2. Зобов’язання орендаря за теперішньою вартістю складає – 3577,1 грн. 

3. Загальна сума мінімальних орендних платежів: 

1000 грн. х 4 = 4000 грн. 

4. Фінансові доходи орендодавця: 

4000 – 3577,1 = 422,9 грн. 

У даному прикладі теперішня вартість мінімальних орендних платежів 

менша ніж справедлива вартість обладнання. Отже, сума зобов’язання за 

фінансову оренду буде складати 3577,10 грн. 

Розподіл фінансових доходів орендодавця надамо у табл. 4.11. 

Таблиця 4.12 – Розрахунок фінансових доходів орендодавця у складі 

орендних платежів 
Дата 

 

Сума 

мінімальних 

орендних 

платежів 

(ануїтет), грн. 

Фінансові доходи, 

грн. 

 

Зменшення 

заборгованості 

щодо оренди 

обладнання, грн. 

Залишок 

заборгованості 

щодо оренди, 

грн. 

 - - - 3577,10 
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02.01.200А  1000,00 - 1000,00 2577,10 

02.01.200Б 

 

1000,00 206,16 

(2577,1 х 0,08) 

793,84 

 (1000-206,16) 

1783,26 

(2577,1-793,84) 

02.01.200В 1000,00 142,66 

(1783,26 х 0,08) 

857,34 

 (1000-142,66) 

925,92  

(1783,26-857,34) 

02.01.200Г 

 

1000,00 74,08 

(925,92 х 0,08) 

925,92 

 (1000-74,08) 

0 

Разом 4000,00 422,90 3577,10 - 

 

Приклад 3. Умови приклада 1, тільки орендні платежі здійснюються 

наприкінці періоду щорічно 31 грудня.  

Необхідно:  

1) визначити теперішню вартість ануїтету одиниці; 

2) суму одного мінімального орендного платежу; 

3) загальну суму мінімальних орендних платежів; 

4) теперішню вартість мінімальних орендних платежів за весь період; 

5) фінансові доходи орендодавця. 

Розрахунок: 

1. Теперішня вартість ануїтету одиниці на кінець за формулою: 

ТВА = ((1 -1/(1+і) 
n
): і) = ((1 -1:(1+ 0,08)

4
): 0,08) = 3,3121 

2. Сума одного мінімального орендного платежу: 

А = ТВА : ((1 -1/(1+і) 
n
): і) = 4000 : 3,3121 = 1208 грн. 

3. Загальна сума мінімальних орендних платежів, які орендар повинен 

сплатити орендодавцю: 

1208 х 4 = 4832 грн. 

4. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів за весь період: 

1208,00 х 3,3121 = 4000,00 грн. 

5. Загальна сума фінансових доходів 

4832 – 4000 = 832 грн. 

Мінімальна сума орендних платежів розподіляється таким чином (табл. 

4.12): 

Таблиця 4.13 – Розрахунок фінансових доходів орендодавця у складі 

орендних платежів 
Дата 

 

Сума 

мінімальних 

орендних 

платежів 

(ануїтет), грн. 

Фінансові доходи, 

грн. 

 

Зменшення 

заборгованості щодо 

оренди обладнання, 

грн. 

Залишок 

заборгованості 

щодо оренди, грн. 

02.01.200А - - - 4000,00 

31.12.200А 1208,00 320,00 

(4000,00 х 8%) 

888,00 

(1208,00 – 320,00) 

3112,00 

(4000,00 – 888,00) 

31.12.200Б 

 

1208,00 248,96 

(3112,00 х 8%) 

959,04 

(1208 – 248,96) 

2152,96 

(3112,00 – 959,04) 
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31.12.200В 1208,00 172,24 

(2152,96 х 8%) 

1035,76 

(1208,00 – 172,24) 

1117,20 

(2152,96 – 1035,76) 

31.12.200Г 

 

1208,00 90,80 

(1208,00 – 1117,20) 

1117,20 0 

Разом 4832,00 832,00 4000,00 - 

 

 

Приклад 4. Умови приклада 2. Тільки орендні платежі (сума кожного 

орендного платежу – 1000 грн.) здійснюються наприкінці періоду щорічно 31 

грудня.  

Необхідно:  

1) визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів; 

2) зобов’язання орендаря за орендоване обладнання; 

3) загальну суму мінімальних орендних платежів; 

4) фінансові витрати орендаря. 

Розрахунок: 

1. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів на кінець: 

ТВА = 1000 х ((1 -1/(1+і) 
n
): і) = 1000 х ((1 -1:(1+ 0,08)

4
): 0,08) = 1000 х 

3,3121 = 3312,1 грн. 

2. Зобов’язання орендаря складає – 3312,1 грн. 

3. Мінімальні орендні платежі за весь період: 

1000 грн. х 4 = 4000 грн. 

4. Фінансові доходи: 

4000 – 3312,1 = 687,9 грн. 

Мінімальна сума орендних платежів розподіляється таким чином (табл. 

4.13): 

Таблиця 4.14 – Розрахунок фінансових доходів орендодавця у складі 

орендних платежів 
Дата 

 

Сума мінімальних 

орендних платежів 

(ануїтет), грн. 

Фінансові 

доходи, грн. 

 

Зменшення 

заборгованості щодо 

оренди обладнання, 

грн. 

Залишок 

заборгованості 

щодо оренди, грн. 

02.01.200А - - - 3312,10 

31.12.200А 1000 265,00 

 (3312,1 х 0,08) 

735,00  

(1000-265,0) 

2577,10 

 (3312,1-735) 

31.12.200Б 1000 206,16  

(2577,1 х 0,08) 

793,84 

(1000-206,16) 

1783,26 

(2577,1-793,84) 

31.12.200В 1000 142,66  

(1783,26 х 0,08) 

857,34 

(1000-142,66) 

925,90 

(1783,26-857,34) 

31.12.200Г 1000 74,10  

(1000 - 925,90) 

925,90 0 

Разом 4000,00 687,90 3312,10 - 
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Приклади з обліку інвестиційної нерухомості 

Приклад 1. Підприємство придбало земельну ділянку, подальше 

використання якої поки не визначено. Собівартість придбаної ділянки 

становить 700 тис. грн. Через півроку справедлива вартість цієї ділянки зросла 

до 800 тис. грн. 

Господарські операції, пов’язані з придбанням та збільшенням 

справедливої вартості інвестиційної нерухомості відображено в таблиці 4.15. 

Таблиця 4.15 – Відображення господарських операцій 
№ 

з/п 
Зміст господарської операції Дт Кт Сума 

1. Придбано земельну ділянку 100  31  700 

2. Зростання справедливої вартості землі 100  719  100 

 

Приклад 2. 

Підприємство придбало будівлю вартістю 900 тис. грн., крім того ПДВ – 

180 тис. грн. Будівлю введено в експлуатацію і планується використовувати як 

інвестиційну нерухомість (надавати в оренду).  

Варіант 1. Облік за справедливою вартістю.   

На першу дату балансу після введення об'єкта в експлуатацію 

справедлива вартість становила 950 тис. грн.  

На другу дату балансу – 850 тис. грн.   

Варіант 2. Облік за первісною вартістю.  

За звітний період нараховано амортизацію в сумі 45 тис. грн. 

 
№ 

з/п 
Зміст господарської операції Дт Кт Сума 

1 Придбано будівлю  152 631 900000 

2 
Відображено податковий кредит з 

ПДВ  
641 631 180000 

3 Введено будівлю в експлуатацію 100 152 900000 

Варіант 1. Облік за справедливою вартістю  

4 
На першу дату балансу (950000 – 

900000)  
100 710 50000 

5 
На другу дату балансу (950000 – 

850000)  
940 100 100000 

Варіант 2. Облік за первісною вартістю 

6 Нараховано амортизацію  92 135 45000 
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Олександр ЗОЛОТУХІН, Олександр ЗОЛОТУХІН,Основи обліку 

інвестиційної нерухомості Яка нерухомість підлягає обліку згідно з ПБО 32 

? Вісник податкової служби України” № 33 вересень2009 р. 

http://consultant.parus.ua/_d.asp?r=05YHJ967b51c8b150068b0912015e63c7690e 

 

Зміст практичного заняття 

 

Завдання 1. Назвіть основні відмінності між: 

1) основними засобами та оборотними активами, 

2) основними засобами та товарно-матеріальними запасами, 

3) основними засобами та довгостроковими інвестиціями. 

 

Завдання 2. Проблемна ситуація. 

Керівництво ТОВ “Мрія” вирішило створити для працівників свого 

підприємства кімнату відпочинку. З цією метою був придбаний комплект 

м’яких меблів за ціною 3500 грн., телевізор SAMSUNG за ціною 3200 грн. та 

музичний центр за 1220 грн. Бухгалтер відніс матеріальні цінності до основних 

засобів, але зазначив, що за цими об’єктами амортизація не нараховується, 

оскільки вони не беруть участі у процесі виробництва. 

Необхідно: визначитися чи погоджуєтеся Ви з діями бухгалтера? 

Відповідь обґрунтувати. 

 

Завдання 3. Собівартість основних засобів. 

Компанія Bowl 4 Fun встановила автоматичне обладнання для підрахунку 

балів, вартість якого згідно з рахунком-фактурою дорівнює 180 000 грн. без 

ПДВ. Електромонтажні роботи, необхідні для установки обладнання, – 18 000 

грн. без ПДВ. Додаткові витрати на доставку склали 3 000 грн. без ПДВ. Під 

час установки один із компонентів обладнання через необережність був 

пошкоджений. Вартість ремонту цього компоненту склала 2 250 грн.  

Необхідно: визначити якою буде загальна вартість автоматичного 

обладнання для підрахунку балів, що підлягає внесенню в облік та відобразити 

операції на рахунках.  

 

Завдання 4. Собівартість основних засобів. 

Компанія Farha придбала станок за 11 500 грн., на умовах знижки 2/10, 

n/60, FOB пункт відвантаження*. Продавець попередньо сплатив транспортні 

витрати в сумі 260 грн., включивши цю суму в рахунок-фактуру, в результаті 

чого загальна вартість згідно з рахунком-фактурою склала 11 760 грн. без ПДВ. 

Необхідно встановити спеціальну сталеву підставку і підключити станок до 

електромережі, загальна вартість операції склала 795 грн. Додатково 375 грн. 

було сплачено за збирання станка і підготовку його до експлуатації. У процесі 

установки станка на сталеву підставку він був пошкоджений, сума збитку 

склала 190 грн. Крім того, при регулюванні станка була використана сировина 
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на суму 30 грн. Дане регулювання є звичайним для такого станка, необхідність 

в ньому виникла не в результаті пошкодження. 

Необхідно:  Розрахуйте собівартість станка, яка буде внесена в облік 

(*Компанія Farha придбала станок протягом строку дії знижки). 

 

Завдання 5. Облік собівартості активів. 

Згідно з плану будівництва нового заводу виробнича компанія А 

придбала велику земельну ділянку, на якій знаходиться стара будівля. Після 

переговорів ціна покупки склала 225 000 грн. за ділянку плюс 120 000 грн. за 

стару будівлю. Компанія сплатила 34 500 грн. за знос будівлі та 51 000 грн. за 

відновлення ландшафту. Крім цього, загальна вартість будівництва склала 

1 440 000 грн. – ця сума складається з 1 354 500 грн. за нову будівлю та 85 500 

грн. за освітлення та обладнання автостоянки біля будівлі. 

Необхідно: зробити запис для відображення в обліку витрат, що були 

понесені компанією і оплачені грошовими коштами. 

 

Завдання 6. Одночасне придбання декількох основних засобів. 

Компанія Ming Yue сплатила 368 250 грн. за об’єкт нерухомості та 19 600 

грн. за оформлення угоди. Об’єкт нерухомості включає в себе земельну 

ділянку, оціночною вартістю 166 320 грн., поліпшення земель, оціночною 

вартістю 55 440 грн. і будівлю оціночною вартістю 174 240 грн.  

Необхідно: розподілити загальну вартість придбання нерухомості на три 

придбаних активи і скласти відповідні записи. 

 

Завдання 7. Відображення в обліку безоплатного отримання основних 

засобів.  

Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів, що був в 

експлуатації. У первинному документі вказано, що витрати з доставки склали 

580 грн. без ПДВ (витрати понесені отримувачем). Первісна вартість об’єкта – 

56000 грн., знос – 29000 грн. Справедлива вартість об’єкта дорівнює його 

залишковій вартості. Об’єкт використовується в основному виробництві, строк 

корисного використання 6 років. Амортизація нараховується прямолінійним 

методом.  

Необхідно: вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на 

підставі даних у отримувача та розрахувати амортизацію. 

 

Завдання 8. Відображення в обліку внеску основних засобів до 

статутного капіталу підприємства 

Підприємство передало до статутного капіталу підприємства будівлю 

складу. Первісна вартість будівлі – 250 000 грн., знос будівлі складає 25 %. 

Погоджена із засновниками підприємства вартість будівлі складає 200 000 грн. 

Необхідно: Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку 

передавача і отримувача. 
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Завдання 9. Відображення в обліку надходження інших необоротних 

активів 

ПАТ “Антей” отримало інших необоротних активів в сумі 900 грн. без 

ПДВ. Витрати на доставку понесені в сумі 60 грн. в т. ч. ПДВ, сплачені 

сторонній організації, та нарахованої зарплати робітникам – 80 грн. На 

підприємстві прийнято нараховувати амортизацію: 50% - при введенні в 

експлуатацію, 50% - при списанні з балансу. 

Необхідно: вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, 

щодо оприбуткування та списання активу по закінченню строку корисного 

використання. 

 

Завдання 10. Відображення в обліку надходження інших необоротних 

активів 

У виробничий цех було передано малоцінний необоротний актив зі 

строком служби більше одного року вартістю 800 грн. По закінченню строку 

корисного використання при списані об’єкта підприємством були отримані 

матеріали на суму 60 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку 

при використанні 2-х варіантів нарахування зносу. 

 

Завдання 11. Відображення в обліку модернізації основних засобів 

Підприємство при проведенні модернізації конвеєрної лінії 

господарським способом понесло наступні витрати: акцептовано рахунок 

сторонньої організації, яка виконувала частину ремонтних робіт – 1200 грн. з 

ПДВ, нараховано заробітну плату – 500 грн.; списані комплектуючі вироби – 

850 грн.; списані запчастини на – 360 грн. та викориcтано паливо – 80 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 12. Відображення в обліку поточного ремонту основних засобів 

Підприємство при проведенні поточного ремонту будівлі цеху понесло 

наступні витрати: акцептовано рахунок сторонньої організації, яка виконувала 

частину ремонтних робіт – 480 грн. з ПДВ, нараховано заробітну плату – 300 

грн.; списані будівельні матеріали на суму – 350 грн.; списані МШП на суму 90 

грн. та нараховано амортизацію обладнання, що використовувалось для 

здійснення ремонту – 35 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 13. Відображення в обліку реконструкції основних засобів 

Підприємство провело реконструкцію будівлі підрядним способом. 

Вартість виконаних робіт сплачена підрядникам на умовах передоплати склав 

6600 грн. з ПДВ. 
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Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 14. Відображення в обліку поточного ремонту та модернізації 

основного засобу 

Підприємство відрихтувало на СТО крило легкового автомобіля, 

призначеного для перевезення адмінперсоналу, сплативши 1500 грн (у т. ч. 

ПДВ – 250 грн). Ще зробили капремонт вантажівки, який збільшує строк 

корисного використання, на загальну суму 14400 грн (в т. ч. ПДВ – 2400 грн). 

10%-ний ліміт дозволяє віднести до валових витрат тільки 8000 грн. Оплату 

здійснили, перерахувавши кошти на поточний рахунок СТО з банку після 

проведених робіт. Замовник та виконавець ремонту (платники ПДВ) сплачують 

податок на прибуток на загальних підставах. 

 

Завдання 15. Відображення в обліку ліквідації основних засобів 

Первісна вартість дерев’яного мосту – 1500 грн., сума зносу – 75% від 

первісної вартості, сплачено сторонній організації АТП-56 за розбирання мосту 

і перевезення матеріалів – 20 грн., оприбутковано дрова на суму 50 грн. 

Необхідно: відобразити в бухгалтерському обліку операції з ліквідації 

дерев’яного мосту на підставі наведених даних. 

 

Завдання 16. Відображення в обліку ліквідації основних засобів в 

наслідок надзвичайних подій 

В результаті підмиву підґрунтовими водами підлягає зносу частина 

водопровідних мереж. Первісна вартість частини мережі, що ліквідується, - 

5700 грн. Сума зносу мережі на момент ліквідації склала 55 % від первісної 

вартості. При ліквідації підприємство понесло витрати в сумі нарахованої 

зарплати – 800 грн. Оприбутковано труби водопровідні на суму 700 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 17. Відображення в обліку продажу основних засобів 

Підприємство реалізувало обладнання контрактною вартістю 42000 грн. з 

ПДВ. Первісна вартість реалізованого обладнання складає – 36000 грн., знос – 

8000 грн. Транспортні витрати власного автотранспорту з доставки верстатів 

покупцю в сумі 75 грн.  

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку, якщо перша подія передоплата. 

 

Завдання 18. Відображення в обліку реалізації об'єкта основних засобів, 

які раніше були дооцінені. 

Реалізовано об'єкт основних засобів. Ціна реалізації - 15100 грн., 

залишкова вартість - 11300 грн., знос - 1700 грн. Дооцінка об’єкта за час 

експлуатації склала 1000 грн.  
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Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку реалізацію 

об'єкта основних засобів, які раніше були дооцінені. 

 

Завдання 19. Переоцінка основних засобів 

Первісна вартість верстату, що використовується в основному 

виробництві 8050 грн. Строк корисного використання 5 років. Після 3-х років 

експлуатації виникла необхідність у проведенні переоцінки основного засобу. 

Експерт постановив, що його справедлива вартість становить 5400 грн. 

Амортизація нараховувалась прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість 

дорівнює 0.  

Необхідно: вказати кореспонденції рахунків та первинні документи, 

визначивши вартість основних засобів після переоцінки. 

 

Завдання 20. Переоцінка основних засобів. 

Вихідні дані:  

- залишкова вартість об'єкта - 13500 грн.;  

- справедлива вартість - 15000 грн.; 

- знос – 500 грн. 

Необхідно: 

1)визначити доцільність проведення переоцінки об'єкта основних засобів; 

2)відобразити її результати на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 21. Переоцінка основних засобів 

Устаткування придбано в грудні 200А року і в цьому ж місяці введено в 

експлуатацію. Вартість устаткування - 100000 грн. Термін використання - 10 

років. Метод амортизації - прямолінійний. Ліквідаційна вартість дорівнює 

нулю. Відобразимо переоцінку устаткування, якщо його справедлива вартість 

змінювалася таким чином (табл.4.14). 

Таблиця 4.15 – Вихідні дані до завдання 21 
Дата 31.12.0Б 31.12.0В 31.12.0Г 

Справедлива 

вартість 
120000 63000 64800 

 

Необхідно: Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку переоцінку 

об'єкта основних засобів. 

 

Завдання 22. Визначення справедливої вартості автомобіля при різному 

ступені фізичного зносу його частин. 

Підприємство визначає справедливу вартість автомобіля ГА316686. 

Справедлива вартість дорівнює добутку ринкової ціни і коефіцієнта 

придатності. Ринкова ціна – 16000 дол. Різні частини автомобіля мають різний 

ступінь фізичного зносу (табл. 4.15). Коефіцієнт придатності визначається як 

різниця одиниці і відсотка фізичного зносу.  

Таблиця 4.16 – Ступінь фізичного зносу різних частин автомобіля 
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№ 

з/п 

 

Найменування 

елемента 

 

Питома вага 

елемента у 

вартості, % 

Ознаки зносу 

 

Величина 

зносу, % 

 

Середньо-

зважений 

знос, % 

1 Кузов 30 
Подряпини, тріщини у фарбі, 

іржа 
30  

2 Двигун 30 
Сліди підтікання мастила, знос 

циліндра, кілець 
30  

3 Трансмісія 10 Знос підшипників 30  

4 
Шасі 

 
10 

Нерівномірність зносу 

гумового протектора 
40  

5 
Електро-

обладнання 
10 

Акумулятор потребує заміни, 

не лампочка повороту не 

горить 

50  

6 

Внутрішнє 

спорядження 

салону 

10 

Порізана, пописана оббивка, 

підлогове покриття зношене в 

місцях інтенсивного ходіння 

60  

 Усього 

 

100 х х ? 

 

Необхідно: 

1) визначити середньозважений знос; 

2) визначити справедливу вартість автомобіля. 

 

Завдання 23. Нарахування амортизації різними методами. 

Первісна вартість верстата універсального – 3000 грн., ліквідаційна 

вартість – 200 грн., термін корисного використання – 6 років. Запланований 

обсяг виробництва – 13800 шт. Протягом 6-ти років експлуатації верстату 

фактично виготовлено продукції:  

1-й рік – 2100 шт., 

2-й рік – 2500 шт., 

3-й рік – 2300 шт., 

4-й рік – 2600 шт.,  

5-й рік – 2200 шт., 

6-й рік – 2100 шт. 

Необхідно: визначити суму зносу верстату універсального за кожний рік 

експлуатації за прямолінійним, виробничим, кумулятивним методом, методом 

прискореного зменшення залишкової вартості. 

 

Завдання 24. Нарахування амортизації 

Підприємство придбало вантажний автомобіль за 27500 грн. (без ПДВ) 

Було визначено строк корисного використання 9 років. Перші три роки 

амортизація нараховувалась методом прискореного зменшення залишкової 

вартості, останні – методом прямолінійним. Вартість активів, які очікуються 

отримати після ліквідації 720 грн. Витрати на ліквідацію – 140 грн. 

Необхідно: нарахувати амортизацію та вказати кореспонденцію рахунків. 



47 

 

 

 

Завдання 25. Методи нарахування зносу 

2 січня 2005 року група Crossover Band придбала звукову апаратуру для 

концертів, вартістю 55 900 грн. За попередніми оцінками група 

користуватиметься цим обладнанням протягом 4 років, за цей час планує 

організувати близько 120 концертів. Передбачається, що через 4 роки апаратуру 

можна буде продати за 1 900 грн. В 2005 році група виступила на 40 концертах.  

Необхідно: розрахуйте суму зносу за 2005 рік  

1) прямолінійним методом нарахування зносу, 

2) методом нарахування зносу пропорційно обcягу виробництва 

продукції. 

 

Завдання 26. Розрахунок переглянутого зносу 

Див умову зад. 8. Припустимо, що група Crossover Band вибрала 

прямолінійний метод нарахування зносу, але на початку другого року 

з’ясувалося, що звукова апаратура не прослужить більше трьох років, оскільки 

кількість заяв на проведення концертів значно збільшилась. Ліквідаційна 

вартість залишилась без змін.  

Необхідно: розрахуйте переглянуту суму нарахованого зносу за другий та 

третій роки. 

 

Завдання 27. Методи нарахування зносу 

На початку січня 2004 року компанія LabTech придбала комп’ютерне 

обладнання за 147 000 грн. для експлуатації його в процесі основної діяльності 

протягом найближчих 4 років. За оцінками компанії ліквідаційна вартість цього 

обладнання складе 30 000 грн.  

Необхідно: складіть таблиці із вказаною сумою зносу та балансовою 

вартістю за кожен із 4 років експлуатації, з використанням 1) прямолінійного 

методу, 2) методу подвійного зменшення залишку. 

 

Завдання 28. Перегляд зносу 

Фітнес-клуб «Самміт» застосовує прямолінійний метод нарахування 

зносу на обладнання вартістю 21 750 грн., строк експлуатації якого оцінюється 

в 4 роки, а ліквідаційна вартість – в 2 250 грн. На початку третього року 

спеціалісти компанії визначили, що залишковий термін експлуатації 

обладнання складає ще 3 роки,  і після його закінчення ліквідаційна вартість 

складе 1 800 грн.  

Необхідно: розрахуйте 1) балансову вартість обладнання станом на 

кінець другого року експлуатації, 2) суму зносу за кожен із трьох останніх 

років експлуатації, виходячи із зміни оцінок. 

 

Завдання 29. Вплив методів нарахування зносу на прибуток 

Підприємство Мілан сплатило 235 200 грн. за обладнання, строк 

експлуатації якого становить 5 років, а ліквідаційна вартість – 52 500 грн. Під 
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час експлуатації обладнання протягом 5 років компанія планує отримати дохід 

в сумі 85 500 грн. щорічно, після вирахування всіх витрат, крім витрат з 

нарахування зносу.  

Необхідно: складіть таблицю із вказаними сумами прибутку до 

нарахування амортизації, витрат з нарахування зносу та чистого (до сплати 

податків) прибутку за кожен рік і за весь період, з використанням 1) 

прямолінійного методу нарахування зносу, 2) методу подвійного зменшення 

залишку.   

 

Завдання 30. Облік операцій з фінансової оренди у орендодавця 

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду 

обладнання з підприємством-орендарем на таких умовах:  

 об’єкт переходить у власність орендаря; 

 строк оренди – 4 роки починаючи з 1 січня 200Ар.; 

 орендна ставка відсотка – 12% річних; 

 мінімальні орендні платежі за 4 роки – 320000 грн., сплачуються 

один раз на рік 2 січня; 

 справедлива вартість орендованого об’єкту основних засобів:  

а) 340000 грн. 

б) 240000 грн. 

Необхідно: 

1) визначити суми фінансових доходів орендодавця та здійснити їх 

розподіл між відповідними звітними періодами; 

2) вкласти необхідні бухгалтерські записи з відображення операцій з 

фінансової оренди. 

 

Завдання 31. Облік операцій з фінансової оренди у орендодавця. 

Зберігаються умови попереднього завдання, але орендні платежі 

сплачуються 2 рази на рік в кінці кожного періоду. 

Необхідно: 

1) визначити суми фінансових доходів орендодавця та здійснити їх 

розподіл між відповідними звітними періодами; 

2) скласти необхідні бухгалтерські записи з відображення операцій з 

фінансової оренди. 

 

Завдання 32. Облік операцій з фінансової оренди у орендодавця. 

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду 

устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: 

1) строк  оренди 5 років; 

2) орендна ставка відсотка становить 15%; 

3) мінімальні орендні платежі одержують в кінці року; 

4) справедлива вартість об’єкту оренди – 860000 грн. 

Необхідно: 
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1) визначити суми фінансових доходів орендодавця та здійснити їх 

розподіл між відповідними звітними періодами; 

2) скласти необхідні бухгалтерські записи з відображення операцій з 

фінансової оренди. 

 

Завдання 33. Облік операційної оренди 

Орендодавець надає в оперативну оренду терміном на 8 місяців 

виробниче обладнання загальною вартістю 10000 грн., що зафіксовано в 

договорі оренди. Термін корисної експлуатації об’єкта оренди - 10 років. При 

укладанні договору оренди орендодавець звернувся до фірми для надання 

юридичних послуг. Витрати на юридичні послуги склали 60 грн., у тому числі 

ПДВ - 10 грн.  

Сума щомісячних орендних платежів становить 120 грн., у тому числі 

ПДВ - 20 грн., причому платежі сплачуються за фактом наданих орендних 

послуг. За період оренди амортизація об’єкта оренди склала 500 грн. У період 

експлуатації основних фондів орендар з метою збільшення майбутніх 

економічних вигод здійснив модернізацію об’єкта оренди підрядним способом, 

причому згідно з договором оренди орендодавець, відшкодовує витрати на 

модернізацію. Сума витрат на проведення модернізації склала 360 грн., у тому 

числі ПДВ - 60 грн.  

Необхідно: скласти необхідні бухгалтерські записи з відображення 

операційної оренди. 

 

Завдання 34. Облік операцій з фінансової оренди 

Відповідно до договору фінансової оренди (лізингу), ВАТ “Свіжий вітер” 

на замовлення ТОВ “Полюс” придбало у ЗАТ “Південь” основні засоби - 

технологічну лінію вартістю 1000000 грн. (у т. ч. ПДВ) та 16.01.200А р. 

передало її ТОВ “Полюс” терміном на 4 роки. Після його закінчення 

обладнання переходить у власність ТОВ “Полюс”.  

 На купівлю цього об’єкта фінансової оренди (лізингу) ВАТ “Свіжий 

вітер”, 11.01.200А р. залучив кредит банку “Аваль” у розмірі 1000000 грн. 

терміном на 4 роки під 20% річних. Кредитним договором передбачена 

щомісячна сплата відсотків 10 числа кожного наступного місяця.  

Договором оренди передбачено, що разом зі сплатою орендних платежів 

орендар повинен компенсувати орендодавцеві витрати на сплату ним відсотків 

за кредит від банку “Аваль”.  

АТ “Свіжий вітер” хоче отримати прибуток у розмірі 12% річних від 

операції фінансової оренди (лізингу), тому орендна ставка відсотка за цим 

договором становить 12% на рік. Договором передбачено сплату орендних 

платежів щокварталу - перший орендний платіж повинен бути сплачений 

16.04.200Ар., останній - 16.01.200Др. Обліковою політикою ТОВ “Полюс” 

визначений метод амортизації подвійного зменшеного залишку.  

Необхідно: 
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1) визначити суми орендних платежів і фінансового доходу та здійснити 

їх розподіл між відповідними звітними періодами; 

2) скласти необхідні бухгалтерські записи з відображення операцій з 

фінансової оренди. 

 

Завдання 35. Облік прямої фінансової оренди, при якій мається 

ліквідаційна вартість орендованого активу та за якої орендований актив у кінці 

строку оренди до орендаря не переходить.  

Між АТ “Хмара” та АТ “Дощ” укладено договір оренди, відповідно до 

якого АТ “Хмара” передає в оренду АТ “Дощ” строком на 6 років вантажний 

автомобіль, що перебуває у його власності. Строк корисного використання 

автомобіля становить 10 років з початку строку оренди. Первісна вартість 

автомобіля 550000 грн., а нарахований знос - 150000 грн. АТ “Хмара” бажає 

отримати прибуток у розмірі 10% річних від здійснення операції оренди, тому 

орендна ставка відсотка за цим договором становитиме 10%. Автомобіль 

передано в оренду 24.04.200А р. Договором передбачено сплату орендних 

платежів один раз на рік, перший платіж здійснюється 24.04.200Б р., а останній 

- 24.04.200Є р. Автомобіль передається в оренду за залишковою вартістю 

400000 грн. Договором передбачено, що в кінці строку оренди автомобіль 

повертається до орендодавця. Підраховано, що вартість, яку матиме автомобіль 

через 6 років в кінці строку оренди, становитиме 100000 грн. (ліквідаційна 

вартість).  

Необхідно: 

1) визначити суми мінімальних орендних платежів і фінансового доходу 

та здійснити їх розподіл між відповідними звітними періодами; 

2) скласти необхідні бухгалтерські записи з відображення операцій з 

фінансової оренди. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Економічний зміст основних засобів і принципи їх обліку. 

2. Класифікація основних засобів. 

3. Визнання основних засобів згідно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку (П(С)БО) 7 «Основні засоби». 

4. Які фактори враховуються при визначенні терміну корисного 

використання активу? 

5. Економічний зміст капітальних інвестицій 

6. Класифікація капітальних інвестицій. 

7. Облік витрат на капітальне будівництво. 

8. Джерела фінансування капітальних інвестицій. 

9. Основи оцінки основних засобів при надходженні. 

10. Документальне оформлення і облік надходження основних засобів. 

11. Документальне оформлення і облік переміщення та вибуття основних 

засобів. 

12.  Основні положення інвентаризації основних засобів.  
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13. Облік витрат на утримання і експлуатацію основних засобів. 

14. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів. 

15. Сутність амортизації та зносу. 

16. Амортизація як облікова категорія: обґрунтування вибору та значення для 

економіки підприємства. 

17. Теоретичні основи нарахування амортизації. 

18. Сутність прямолінійного методу нарахування амортизації. 

19. Сутність методу амортизації подвійного зменшення основних засобів. 

20. Сутність кумулятивного методу нарахування амортизації. 

21. Сутність виробничого методу нарахування амортизації. 

22. Чи можна переглядати термін корисного використання та методи 

амортизації нематеріальних активів? За яких умов? 

23. Порядок зміни методу нарахування амортизації. 

24. Документальне оформлення нарахування амортиизації основних засобів. 

25. Синтетичний та аналітичний облік зносу основних засобів. 

26. Облік операцій з фінансової оренди основних засобів. 

27. Облік орендованих і переданих в операційну оренду основних засобів. 

28.  Переоцінка основних засобів. 

29.  Зменшення корисності: причини, чинники і результати. 

30. Порядок визначення втрат від зменшення корисності. 

31. Поняття одиниці, яка генерує грошові потоки та її зменшення корисності. 

32. Облік втрат від зменшення корисності основних засобів. 

33. Відображення у фінансовій звітності інших необоротних матеріальних 

активів. 

34. Основна відмінність малоцінних необоротних матеріальних активів від 

малоцінних швидкозношуваних активів. 

35. Порядок обліку інших необоротних матеріальних активів. 

36. Знос (амортизація) інших необоротних матеріальних активів. 

37. Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості. 

38. Порядок визначення первісної вартості об’єктів інвестиційної 

нерухомості. 

39. Які обїкти не відносяться до інвестиційної нерухомості? 

40. Оцінка інвестиційної нерухомості на дату балансу. 

41. Облік інвестиційної нерухомості. 

 

 

Тема 5. Облік нематеріальних активів 

Визнання та первісна оцінка нематеріальних активів. Облік 

нематеріальних активів. Методи та порядок розрахунку амортизації 

нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Визнання та 

оцінка зменшення корисності активу. Відновлення корисності активу. 

Зменшення та відновлення корисності групи активів, яка генерує грошові 

потоки. 
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Мета. Поглиблення та розширення знань щодо оцінки, переоцінки 

нематеріальних активів, вивчення методів амортизації та безпосередньо питань 

обліку нематеріальних активів при їх придбанні, утриманні та вибутті. 

Знати:  

 методологічні засади формування в обліку інформації про 

нематеріальні активи, визначені в П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, 

14 «Оренда», 28 «Зменшення корисності». 

 проблеми, розв'язувані бухгалтерами в процесі формування інформації 

про нематеріальні активи; 

 основи облікового процесу на стадіях первинного, поточного і 

підсумкового, синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних 

активів, ведення облікових регістрів. 

Уміти:  

 вирішувати ситуаційні питання і завдання з оцінки, облікової 

реєстрації й узагальнення інформації про нематеріальні активи; 

 застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку 

та складати кореспонденцію рахунків за фактами господарських 

операцій з активами підприємства; 

 правильно оформляти первинні та зведені документи, складати 

облікові регістри та головну книгу за рахунками обліку 

нематеріальних активів; 

 проводити оцінку та переоцінку активів підприємства відповідно до 

вимог П(С)БО. 

 

Приклади по темі 5 «Облік нематеріальних активів» 

 

Приклад 1. Облік нематеріальних активів, придбаних за умови 

попереднього авансу 

Підприємством сплачено аванс за торгову марку в сумі 1800 грн з ПДВ і 

оприбутковано об’єкт нематеріальних активів.  

Необхідно: відобразити в обліку операції з придбання нематеріальних 

активів. 

Таблиця 5.1 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 1 
№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн. 

Д-т К-т 

1 Здійснено оплату за торгову марку 371 311 1800 

2 Включено суму ПДВ до податкового кредиту 641 644 300 

3 Оприбутковано право на торгову марку 154 631 1500 

4 Відображено ПДВ 644 631 300 

5 Прийнято об’єкт нематеріальних активів 

(право на торгову марку) в експлуатацію 

123 154 1500 

6 Взаємозалік заборгованостей 631 371 1800 

 

Зміст практичного заняття 
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Завдання по темі 5 «Облік нематеріальних активів» 

 

Завдання 1. На підприємстві “Людмила” у січні було придбано 

нематеріальний актив – комп’ютерну програму. Бухгалтер оприбуткував дану 

програму за первісною вартістю, до якої включив: купівельну вартість; суму 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню; суму зарплати консультанту з програмного 

забезпечення за встановлення програми; належну суму відрахувань на 

соцзаходи; суму нарахованих відсотків за користування кредитом, за рахунок 

якого була придбана програма. 

Необхідно: визначити правильність дій бухгалтера. Відповідь 

обґрунтувати. 

Завдання 2. Підприємство “Флора” отримало кредит під договір купівлі-

продажу певного товару у великому асортименту. За рахунок кредитних коштів 

також було придбано спеціальну комп’ютерну програму “1С: Торгівля” для 

обліку даного товару на складі. 

Вихідні дані: 

1. Отримано короткострокову позику під договір купівлі-продажу – 

10000 грн. 

2. Отримано (оприбутковано) комп’ютерну програму – 2000 грн. 

3. Перераховано кошти з поточного рахунку за комп’ютерну програму – 

2000 грн. 

4. Понесено витрати за консультацію по встановленню програми – 200 

грн. 

5. Нараховані проценти за користування позикою – 100 грн. 

6. Оприбутковано комп’ютерну програму  за первісною вартістю - ?  

Необхідно: вказати кореспонденцію рахунків та визначити первісну 

вартість нематеріального активу. 

 

Завдання 3. Підприємство передало до статутного капіталу підприємства 

нематеріальний актив. Первісна вартість активу – 100000 грн., знос складає 

дорівнює 40%. Погоджена із засновниками підприємства вартість 

нематеріального активу дорівнює 75000 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку 

передавача і отримувача. 

 

Завдання 4. Підприємство реалізувало нематеріальний актив за ціною 

реалізації 12600 грн. без ПДВ. Первісна вартість об’єкта складає 11800 грн., 

знос 3450 грн. Дооцінка активу за час експлуатації склала 2400 грн. 

Необхідно відобразити кореспонденції на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

 

Завдання 5. Патент було зараховано на баланс на початку року за 

первісною вартістю 10600 грн. термін корисного використання 5 років. На дату 
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проведення переоцінки, у кінці першого року, справедлива вартість патенту 

склала 9500 грн. Підприємство застосовує метод прямолінійного списання 

нарахування амортизації. На кінець другого року справедлива вартість патенту 

зрослі до 12700 грн. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку результати 

переоцінки нематеріальних активів. 

 

Завдання 6.  Необхідно провести першу й наступну нематеріальних 

активів, якщо відомо: 

- первісна вартість на 31.12.200А р. - 125800 грн.; 

- знос . на 31.12.200А р. - 6340 грн; 

- справедлива вартість на 31.12.200А р. – 161271 грн.; 

- справедлива вартість на 31.12.200Б р. – 127405 грн.  

Необхідно: відобразити кореспонденції на рахунках бухгалтерського 

обліку, якщо сума нарахованої амортизації за 200Б р склала 3100 грн. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Економічний зміст нематеріальних активів і завдання їх обліку. 

2. Характеристика нематеріальних активів. 

3. Умов визнання нематеріальних активів. 

4. Формування собівартості нематеріальних активів. 

5. Які витрати, пов’язані зі створенням нематеріального активу, не 

включаються до його балансової вартості? 

6. Документальне оформлення надходження, переміщення і вибуття 

нематеріальних активів. 

7. Методи нарахування амортизації нематеріальних активів. 

8. Нарахування накопиченої амортизації нематеріальних активів. 

9. Облік витрат на підтримання об'єктів нематеріальних активів у 

придатному для використання стані та одержання первісно визначеного 

розміру майбутніх економічних вигод від їх використання. 

10. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів. 

11. Як впливають результати переоцінки нематеріальних активів на інші 

статті балансу. 

12. Які фактори враховуються при визначенні терміну корисного 

використання нематеріального активу? 

13. Чому ліквідаційна вартість нематеріальних активів при розрахунку 

амортизаційної вартості прирівнюється до нуля? 

14. Чи можна переглядати термін корисного використання та методи 

амортизації нематеріальних активів? За яких умов? 

 

Тема 6. Облік виробничих запасів 

Визнання та первісна оцінка виробничих запасів, які надійшли на 

підприємство. Облік і розподіл транспортно-заготівельних витрат. Методи 

оцінки вибуття запасів. Оцінка запасів на дату балансу. Синтетичний і 
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аналітичний облік сировини і матеріалів, палива, готової продукції, товарів; 

особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Мета. Поглиблення та розширення щодо знань оцінки, переоцінки 

запасів, обґрунтування вибору методу оцінки надходження та вибуття запасів 

та питань особливості обліку запасів при їх придбанні, утриманні та вибутті. 

Знати:  

 методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про запаси, визначені П(С)БО 9 “Запаси”. 

 проблеми, розв'язувані бухгалтерами в процесі формування інформації 

про запаси; 

 основи облікового процесу на стадіях первинного, поточного і 

підсумкового, синтетичного та аналітичного обліку запасів, ведення 

облікових регістрів. 

Уміти:  

 вирішувати ситуаційні питання і завдання з оцінки, облікової 

реєстрації й узагальнення інформації про запаси; 

 застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку 

та складати кореспонденцію рахунків за фактами господарських 

операцій з активами підприємства; 

 правильно оформляти первинні та зведені документи, скласти облікові 

регістри та головну книгу за рахунками обліку запасів; 

 проводити оцінку та переоцінку активів підприємства відповідно до 

вимог П(С)БО. 

 

Приклади по темі 6 «Облік виробничих запасів» 

 

Приклад 1. Підприємством придбані запаси на суму 12000 грн., в т.ч. 

ПДВ – 2000 грн. Транспортні витрати (послуги сторонній організації за 

доставку запасів) склали 300 грн без ПДВ. Перша подія  - оприбуткування 

запасів. 

Таблиця 6.1 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 1 

 

 Зміст господарської операції 
Кореспондуючі рахунки Сума, грн 

Дебет Кредит 

1 Оприбутковано запаси 201 631 10000 

2 Відображена сума  ПДВ 641 631 2000 

3 Сплачені придбані запаси 631 311 12000 

4 Відображені витрати транспортування запасів 201 631 300 

5 Відображена сума ПДВ 641 631 60 

6 Сплачені транспортні послуги 631 311 360 

 

Приклад 2. Розрахунок та облік торгової націнки 
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Сума торгової націнки на реалізовані товари визначається як добуток 

продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка 

торговельної націнки.  

Середній відсоток торговельної націнки визначають діленням суми 

залишку торгових націнок на початок звітного місяця і торгових націнок у 

продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної 

(роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної 

(роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів. 

Розрахунок середнього відсотка торговельної націнки: 

Втн = (ТНп + ТНзв) / (Тп + Тзв), 

де Втн – середній відсоток торговельої націнки;  

ТНп – залишок торговельних націнок на початок звітного місяця:  

ТНзв – сума торговельних націнок за звітний місяць;  

Тп – продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця; 

Тзв – продажна вартість отриманих товарів у звітному місяці. 

 

Розрахунок торгової націнки, що припадає на реалізовані товари: 

Тн.реал = Треал × Втн, 

де  

Тн.реал – сума торговельної націнки на реалізовані товари;  

Треал – продажна вартість реалізованих товарів. 

 

Розрахунок собівартості реалізованих товарів: 

Среал = Треал – Тн.реал, 

де Среал – собівартість реалізованих товарів. 

 

 

На початок звітного періоду на АТ «Шапка мономаха» були наступні 

залишки на рахунках:  

Сальдо на рахунку 282 "Товари в торгівлі" –  4000 грн.,  

Сальдо на рахунку 285 "Торгова націнка" –  1100 грн.. 

Протягом місяця було придбано товар на суму 5000 грн. (без ПДВ), на 

придбаний товар нарахована торгова націнка в розмірі 2200 грн. Протягом 

місяця підприємство реалізувало товар, продажна вартість якого 18000 грн. (з 

ПДВ). 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Розрахунок: 

Втн =(1100+2200)/(4000+5000+2200)*100%=30% 

Тн.реал =(18000-3000)*0,3=4500 

Среал=18000-3000-4500=10500 

 

Таблиця 6.2 – Розв’язання практичної ситуації за прикладом 2 
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№ Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн.. 

1 Отримано товари 282 631 5000 

2 ПДВ 641 631 1000 

3 Оплачено рахунок за отримані товари 631 311 6000 

3 Нараховано торгову націнку 282 285 2200 

4 Виручка від реалізації товарів 361 701 18000 

7 Зменшено дохід на суму ПДВ 701 641 3000 

8 Списано торгову націнку 285 282 4500 

9 Собівартість реалізованих товарів 902 282 10500 

10 Отримано кошти за поставлені товари 311 361 18000 

 

Розрахунок собівартості реалізованих запасів  

 

Приклад 1. Компанія «Лакі», що торгує тільки одним видом продукції, 

має у своєму розпорядженні наступні дані про закупівлю та продаж за 

поточний рік: 

Таюлиця 6.3  – Вихідні дані за прикладом 1 
Дата Закупівля чи продаж Кількість, од Ціна, дол Сума, дол 

1.01 Залишок на початок періоду 120 6,00 720 

10.01 Реалізація 70 15 1050 

7.03 Закупівля 200 5,50 1100 

15.03 Реалізація 125 15 1875 

28.07 Закупівля 500 5,00 2500 

3.10 Закупівля 375 4,40 1650 

5.10 Реалізація 600 15 9000 

19.12 Закупівля 100 4,10 410 

  Разом: 1295 од.   

 У компанії «Лакі» застосовується постійна та періодична система обліку 

запасів. Товарно-матеріальні запаси на кінець періоду складаються з 500 

одиниць: 400 одиниць із закупівлі від 28 липня і 100 одиниць із закупівлі від 19 

грудня. Визначити собівартість товарно-матеріальних запасів на кінець періоду 

і собівартість реалізованих товарів за допомогою: 

- методу специфічної ідентифікації (будемо вважати, що із залишку в 

120 одиниць, за даним методом при реалізації не відповідає вимогам 

50 одиниць, які будуть реалізовані 5 жовтня); 

- методу середньозваженої вартості; 

- ФІФО. 

 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції пов’язані з 

придбанням та реалізацією запасів.  

Розв’язання: 

1.Метод ФІФО  

Таюлиця 6.4 – Постійна система обліку запасів 
Дата Залишок Закупівля  Реалізація 

Кількість,од Ціна,дол Сума  Кількість,од Ціна,дол Сума 

1.01 Залишок на початок періоду 120 од. по 6,00дол =720  

10.01 Реалізація    Дохід 70 15,00 1050 

     Собівартість 70од*6,00дол 420 

11.01 Залишок 50 од*6,00 дол=300дол 

7.03 Закупівля 200 5,50 1100     
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8.03 Залишок 50 од*6,00 дол+200од*5,5дол=1400дол  

15.03 Реалізація    Дохід 125 15,00 1875 

     Собівартість 50од*6,00дл+75од*5,5дл 712,50 

16.03 Залишок 125 од *5,50дол  =687,5дол  

28.07 Закупівля 500 5,00 2500     

29.04 Залишок 125од*5,50дол+500од*5,00дол=3187,5дол 

3.10 Закупівля 375 4,40 1650     

4.10 Залишок  125од*5,50дол+500од*5,00дол+375од*4,40дол=4837,5дол 

5.10 Реалізація    Дохід 600 15,00 9000 

     Собівартість 125од*5,50дол+100од* 

*5,00дол+375од*4,40дол 

2837,5 

6.10 Залишок 400од*5,00дол=2000дол 

19.12 Закупівля 100 4,10 410    

20.12 Залишок 400од*5,00дол+100од*4,10дол=2410дол 

31.12 Залишок на кінець періоду складається з наступних одиниць запасів: 

400 од по 5,00дол = 2000дол (з партії від 28.07) 

100 од по 4,10дол = 410дол (з партії від 19.12) 

2410 

 

Таблиця 6.5 – Відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку 
дата Зміст господарської операції Дт Кт Сума, дол 

1.01 Залишок на початок періоду: 120 * 6,00 = 720 

10.01 Реалізовано товари 30 702 1050 

 Відображено ПДВ 702 641 175 

 Списана собівартість реалізованих товарів 902 28 420 

7.03 Оприбутковано товари 28 631 1100 

 Відображено ПДВ 641 631 220 

15.03 Реалізовано товари 30 702 1875 

 Відображено ПДВ 702 641 312,50 

 Списана собівартість реалізованих товарів 902 28 712,50 

28.07 Оприбутковано товари 28 631 2500 

 Відображено ПДВ 641 631 500 

3.10 Оприбутковано товари 28 631 1650 

 Відображено ПДВ 641 631 130 

5.10 Реалізовано товари 30 702 9000 

 Відображено ПДВ 702 641 1500 

 Списана собівартість реалізованих товарів 902 28 2837,50 

19.12 Оприбутковано товари 28 631 410 

 Відображено ПДВ 641 631 82 

31.12 Залишок на кінець періоду 400од*5,00дол+100од*4,10дол 2410 

 

Таблиця 6.6 – Періодична система обліку запасів 
Дата Залишок Закупівля  Реалізація 

Кількість,од Ціна,дол Сума  Кількість,од Ціна,дол Сума 

 Вибуття і надходження за даний період складають: 

1.01 Залишок на початок періоду 120 од.по6,00дол =720  

10.01 Вибуття    Дохід 70 15,00 1050 

     Собівартість 70од*6,00дол 420 

11.01 Залишок 50од*6,00дол=300дол (з партії від 1.01) 

7.03 Закупівля 200 5,50 1100     

8.03 Залишок 50од*6,00дол+200од*5,5дол=1400дол (з партії від 1.01 та 7.03) 

15.03 Реалізація    Дохід 125 15,00 1875 

     Собівартість 50од*6,00дл+75од*5,5дл 712,50 

16.03 Залишок 125од*5,50дол =687,5дол (з партії від7.03) 

28.07 Закупівля 500 5,00 2500     

29.04 Залишок 125од*5,50дол+500од*5,00дол=3187,5дол (з партії від 7.03 та 28.07) 

3.10 Закупівля 375 4,40 1650     

4.10 Залишок 125од*5,50дол+500од*5,00дол+375од*4,40дол=4837,5дол (з партій від 7.03; 28.07 та 3.10) 

5.10 Реалізація    Дохід 600 15,00 9000 

     Собівартість 125од*5,50дол+100од* 

5,00дол+375од*4,40дол 

2837,5 

6.10 Залишок 400од*5,00дол=2000дол ( з партії від 28.07) 
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19.12 Закупівля 100 4,10 410    

20.12 Залишок 400од*5,00дол+100од*4,10дол=2410дол (з партій від 28.07 та 19.12) 

31.12 Залишок на кінець періоду складається з наступних одиниць запасів: 

400 од по 5,00дол = 2000дол (з партії від 28.07) 

100 од по 4,10дол = 410дол (з партії від 19.12) 

2410 

 

Таблиця 6.7 – Відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку 
дата Зміст господарської операції Дт Кт Сума, дол 

1.01 Залишок на початок періоду: 120 * 6,00 = 720 

10.01 Реалізовано товари 30 702 1050 

 Відображено ПДВ 702 641 175 

 Списана собівартість реалізованих товарів 902 28 420 

7.03 Оприбутковано товари 28 631 1100 

 Відображено ПДВ 641 631 220 

15.03 Реалізовано товари 30 702 1875 

 Відображено ПДВ 702 641 312,50 

 Списана собівартість реалізованих товарів 902 28 712,50 

28.07 Оприбутковано товари 28 631 2500 

 Відображено ПДВ 641 631 500 

3.10 Оприбутковано товари 28 631 1650 

 Відображено ПДВ 641 631 130 

5.10 Реалізовано товари 30 702 9000 

 Відображено ПДВ 702 641 1500 

 Списана собівартість реалізованих товарів 902 28 2837,50 

19.12 Оприбутковано товари 28 631 410 

 Відображено ПДВ 641 631 82 

31.12 Залишок на кінець періоду 400*5,00+100*4,10 2410 

 

 

 

Зміст практичного заняття 

 

Завдання по темі 6 «Облік виробничих запасів» 

 

Завдання 1. Підприємство придбало паливо договірна вартістю 3600 

грн. без ПДВ. Крім того, підприємство-покупець понесло витрати та сплатило 

рахунок транспортної організації за доставку в сумі 120 грн. з ПДВ. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку, якщо  

а) перша подія передоплата,  

б) перша подія отримання запасів. 

 

Завдання 2. Підприємство на умовах передоплати придбало 

будматеріали на суму 9000 грн. (з ПДВ) та комплектуючих виробів на суму 

4500 (без ПДВ). Транспортно-заготівельні витрати склали 300 грн. з ПДВ. 

(сплачено рахунок сторонній організації). Залишок будматеріалів на початок 

періоду 2000 грн., комплектуючих виробів – 600 грн. та ТЗВ – 150 грн. Списано 

у виробництво будівельних матеріалів на суму 5600 грн.,  комплектуючих 

виробів на суму 2700 грн. 
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Необхідно: визначити середній відсоток ТЗВ, списати їх на виробництво 

та відобразити господарські операції у бухгалтерському обліку.  

 

Завдання 3. Підприємство “Юнікс” безоплатно передало запчастини в 

сумі 2100 грн., звичайна ціна яких – 2200 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку отримувача. 

 

Завдання 4. Підприємство придбало матеріали в сумі 9000 грн. (з ПДВ). 

Транспортно-заготівельні витрати склали 300 грн. без ПДВ (сплачено рахунок 

сторонній організації), заробітна плата з відрахуваннями вантажникам склала 

200 грн. При транспортуванні матеріал втратив частково свою первісну якість. 

Було прийняте рішення про його уцінку. Сума уцінки за даними акту–опису 

складає  100 грн.  

Необхідно: Відобразити господарські операції у бухгалтерському обліку.  

 

Завдання 5. Згідно з установчими документами сума внеску 

підприємства становить 2500 грн., яка повинна бути погашена сировиною та 

матеріалами в кількості 10 шт. Залишки МШП на складі підприємства 

становлять 25 шт. вартістю 200 грн. за одиницю. 

Необхідно: відобразити господарські операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку отримувача (емітента). 

 

Завдання 6. Відображення в обліку невідфактурованих товарів. 

 04.10.200А р. Підприємство отримало ТМЦ “А” без рахунку-фактури 

постачальник, які достовірно оцінені згідно з наявними документами (без ПДВ) 

– 5000грн. 

02.11.200А р. Отриманий рахунок-фактура та податкова накладна 

постачальника на ТМЦ “А” – 6000грн. (в т.ч. ПДВ 1000 грн.) 

06.11.200А р. Підприємство отримало товар “Б” без рахунка-фактури, 

який попередньо оцінений без супровідних документів – 750 грн. 

07.11.200А р. Реалізований товар “Б” за договірною вартістю 1000грн. та 

ПДВ – 200 грн. 

08.11.200А р. Отриманий від постачальника рахунок-фактура та 

податкова накладна на товар “Б”: 

 а) 900грн., ПДВ – 180 грн.;  

 б) 750грн., ПДВ – 150 грн.; 

 в) 600грн., ПДВ – 120 грн. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку визначені 

вище операції. 

 

Завдання 7.  Залишок запасних частин на початок місяця на підприємстві 

становить 150 од. на суму 1350 грн. Протягом місяця відбулися наступні 

господарські операції: 
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5.12.04 – оприбутковано запасні частини придбані на оптовій базі в 

кількості 170 од. по ціні 12 грн. з ПДВ. Рахунок бази погашено 

короткостроковим векселем. 

7.12.14 – списано 190 од. запчастин на поточний ремонт 

загальновиробничого обладнання. 

10.12.04 - оприбутковано 50 од. запчастин придбані підзвітною особою 

на суму 600 грн. без ПДВ. 

12.12.04 – 160 од. списано на монтаж придбаного обладнання. 

18.12.04 – оприбутковано 180 од. запчастин від магазина “Цвях” за ціною 

15 грн. з ПДВ. Рахунок магазину не сплачено. 

28.12.04 – реалізовано 90 од. запчастин. Вартість реалізації 24 грн. з ПДВ 

за одиницю. 

Необхідно: визначити вартість запасів, що вибули та залишок на кінець 

місяця відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку 

якщо: 

а) підприємством використовується метод середньозваженої собівартості; 

б) підприємством використовується метод ФІФО. 

 

Завдання 8. Застосування різних методів оцінки вибуття виробничих 

запасів та порівняння їх впливу на основні показники фінансових звітів. 

Таблиця 6.8 – Вихідні дані по завданню 8 

Дата Показник Кількість, шт. 
Ціна за один., 

грн. 

01.0А. Залишок на початок 140 11 

14.0А. Придбано 150 15 

17.0А. Подано (продажна вартість 25 грн.) 110 ? 

24.0А. Придбано 120 17 

29.0А. Продано (продажна вартість 27 грн.) 160 ? 

31.0А. Залишок на кінець ? ? 

 

Необхідно:  
1) розрахувати вартість запасів, що вибули, використовуючи методи 

передбачені П(С)БО 9 „Запаси”; 

2) порівняти вплив різних методів оцінки запасів на показники фінансової 

звітності (у формі таблиці 6.4); 

3) визначити, як буде впливати на ці показники зниження ціни? Відповідь 

обґрунтувати.  

 

Таблиця 6.4 – Методи оцінки вибуття запасів 

Методи оцінки 

Показники 

собівартість реалізованих 

запасів 
залишок на кінець валовий прибуток 

Середньозважена    

ФІФО    

…    
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Завдання 9. Відображення в обліку виробничих запасів, що зберігаються 

на відповідальному зберіганні. 

Підприємство А у четвертому кварталі 200Ар. При інвентаризації ТМЦ 

було виявлено надлишки на суму 20300 грн. у цьому ж кварталі відповідно до 

договорів збереження було оприбутковано товари на суму 47000 грн., за якими 

термін збереження закінчився. За зберігання ТМЦ, підприємство А нарахувало 

послуги,  на суму 1200 грн. в т.ч. ПДВ 200 грн. 

 Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку визначені 

вище операції. 

 

Завдання 10. Підприємство реалізувало запасні частини контрактною 

вартістю 4200 грн. з ПДВ. Собівартість реалізованих запчастин склала 2500 

грн. Крім того підприємство-продавець понесло витрати з нарахування 

заробітної плати робітникам за розвантаження продукції в сумі 100 грн. 

Транспортні витрати власного автотранспорту з доставки запасів покупцю в 

сумі 80 грн.  

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку, якщо: а) перша подія передоплата; б) перша подія 

реалізація запасів. 

 

Завдання 11. При проведенні інвентаризації на підприємстві було 

встановлено: 

– нестача запчастин на сума 350 грн. з вини комірника.  

– нестача палива на суму фактичної вартості 300 грн. норма 

природного убутку становить 130 грн., решта нестачі віднесена на МВО. Винна 

особа відшкодувала суму нанесеного збитку грошовими коштами в касу 

підприємства. 

– надлишок пакувальних матеріалів на суму фактичної вартості 70 грн.  

Необхідно: розрахувати суму, що підлягає відшкодування винною 

особою та відобразити господарські операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

 

Завдання 12. На початок звітного періоду на складі підприємства 

“Наталі” зберігалися товари, купівельна вартість яких  - 8000грн.,торгова 

націнка на товар – 2000 грн. Протягом звітного періоду придбано товар на суму 

18000 грн., торгова націнка на зазначений товар склала 5000 грн. Протягом 

місяця підприємство реалізувало товар, продажна вартість якого склала 15000 

грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 13. Підприємство здійснює роздрібну торгівлю, облік ведеться 

за цінами продажу. Залишок товарів на початок місяця у магазині – 60000 грн., 

у тому числі торгова націнка – 18000 грн. протягом місяця оприбутковані та 
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оплачені постачальнику товари на суму 80000 грн. (без ПДВ). На придбані 

товари нараховано торгову націнку у сумі 2400 грн.  

Протягом кварталу підприємство реалізувало товар за продажними 

цінами на суму 70000 грн. (в т.ч. ПДВ), а також отримало аванс за товар, який 

не був відвантажений, в сумі 12000 грн. аванс зарахований на поточний 

рахунок. Протягом звітного періоду понесені наступні витрати: зарплата 

адміністративного персоналу - 300 грн., зарплата продавцям – 600 грн.; 

амортизація основних засобів адміністративних приміщень – 187,50 грн., 

амортизація основних засобів торгового призначення – 200 грн.; одержані 

юридичні послуги – 120 грн. (в т.ч. ПДВ); оплачена і проведена реклама – 810 

грн. з ПДВ; використані пакувальні матеріали – 300грн.; штрафи – 170 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку та визначити кінцевий результат від реалізації товарів.  

 

Завдання 14. Залишки печива на складі в ПП ”Корона” на початок 3-го 

кварталу – 1000 грн. Протягом 3-го кварталу підприємство придбало печиво на 

суму 6000 грн. без ПДВ. 

При транспортуванні печиво частково втратило свою первісну якість в 

результаті чого виникла необхідність в його уцінці. Комісією було прийнято 

рішення уцінити печиво на суму 500 грн. Протягом кварталу ПП “Корона” 

реалізувало печиво за продажною вартістю 6600 грн. Облік товарів на 

підприємстві здійснюється за купівельними цінами. Собівартість реалізованого 

печива 5300 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 15. Облік товарів реалізованих із знижкою. 

Підприємство “АВС” здійснює реалізацію мобільних телефонів, облік 

яких ведеться за ціною продажу. В червні 200Ар. одному з постійних клієнтів 

було реалізовано 15 од. за ціною 800 грн. за одиницю з торговельною знижкою 

20 %. За розрахунком розмір середнього відсотка торгової націнки за червень 

становить 33 %. 

Необхідно:  

1)розрахувати продажну вартість телефонів, реалізованих із торговельною 

знижкою; 

2)розрахувати собівартість реалізованих телефонів; 

3)скласти відповідні бухгалтерські записи.  

 

Питання для самоконтролю: 

1. Визначення та визнання запасів. 

2. Принципи, які формують облік запасів. 

3. Класифікація запасів для цілей бухгалтерського обліку. 

4. Назвіть відмінності запасів та основних засобів. 

5. Формування первісної вартості запасів, придбаних за грошові кошти. 
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6. Як визначається первісна вартість запасів, виготовлених власним 

виробництвом? 

7. Методи оцінки вибуття запасів. Надати їм коротку характеристику 

(недоліки і переваги). 

8. Оцінка запасів на дату балансу. 

9. Як документально оформляється надходження матеріалів від 

постачальників? 

10. Невідфактуровані поставки: формування вартості запасів та їх облік. 

11.  Складський облік запасів. Звітність МВО. 

12. Як оформляється відпуск запасів зі складу у виробництво і яких вимог 

при цьому має дотримуватись МВО? 

13. Якими первинними документами оформляється реалізація готової 

продукції? 

14. Синтетичний і аналітичний облік готової продукції. 

15. Дати економічну характеристику рахунка 20 „Виробничі запаси”. 

16. Дати коротку характеристику рахунка 22 "Малоцінні та 

швидкозношувані предмети". 

17. Дати коротку характеристику рахунка 28 "Товари". 

18.  Сутність торгової націнки та її облік. 

19. Способи списання торгової націнки та вплив торгової націнки на 

фінансові результати. 

20. Особливості обліку палива та паливо-мастильних запасів. 
 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій 

Класифікація фінансових активів. Порядок їх визнання і первинної 

оцінки. Припинення визнання фінансових активів. Визнання, класифікація, 

первісна оцінка фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій на дату 

балансу. Облік фінансових інвестицій. Особливості обліку фінансових 

інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. 

Мета. Знайомство з економічною сутністю фінансових активів, 

особливостями визнання, оцінки та обліку поточних і довгострокових 

фінансових інвестицій в цінні папери, що дають право власності та в боргові 

цінні папери. 

Знати:  

 основні положення нормативно-правових документів, які регулюють 

облік фінансових активів, зокрема фінансових інвестицій; 

 методологічні засади формування в обліку інформації про фінансові 

активи, зокрема фінансові інвестицій. 

 проблеми, розв'язувані бухгалтерами в процесі формування інформації 

про фінансові активи; 

 основи облікового процесу на стадіях первинного, поточного і 

підсумкового, синтетичного та аналітичного обліку фінаносвих 

активів, зокрема фінансових інвестицій, ведення облікових регістрів. 

Уміти:  
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 вирішувати ситуаційні питання і завдання з оцінки, облікової 

реєстрації й узагальнення інформації про фінансові активи; 

 застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку 

та складати кореспонденцію рахунків за фактами господарських 

операцій з активами підприємства; 

 правильно оформляти первинні та зведені документи, скласти облікові 

регістри та головну книгу за рахунками обліку фінаносвих активів, 

зокрема фінансові інвестицій; 

 проводити оцінку та переоцінку активів підприємства відповідно до 

вимог П(С)БО. 

 

Приклади до темі 7 «Облік фінансових інвестицій» 

 

Приклад 1. Розрахунок вартості фінансових інвестицій, облік яких ведуть 

за методом участі у капіталі. 

Підприємство А придбало 20000 акцій підприємства Б за ціною 10 грн. за 

одну акцію, що складає 40% від всіх випущених акцій, т. б. підприємство Б для 

підприємства А є асоційованим. Впродовж звітного періоду підприємство Б 

отримало прибуток в розмірі 120000грн. і сплатило 30000 грн. дивідендів. 

Провело дооцінку активів на суму 24000 грн. 

Підприємство А веде облік за методом участі в капіталі. Розглянемо як 

змінилася первісна вартість фінансових інвестицій за методом участі в капіталі 

(табл.7.1) 

Таблиця 7.1 – Розрахунок балансової вартості фінансових інвестицій за 

методом участі у капіталі 

Показники 
Сума, тис 

грн. 

1. Первісна (балансова) вартість фінансової інвестиції на дату придбання  200,0 

2. Частка інвестора в чистому прибутку підприємства Б за рік (120 000 * 40%) 48,0 

3. Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу (24 000 * 40%) 9,6 

4. Частка інвестора в дивідендах (30 000 * 40%)  12,0 

5. Вартість інвестицій на дату балансу (200 + 48 + 9,6 - 12) 245,6 

*У випадку, якщо у звітному періоді об’єкт інвестування отримав збитки та інше 

зменшення власного капіталу, то розрахунок балансової вартості фінансових інвестицій 

матиме інший вигляд. 

 

Приклад 2. Розрахунок вартості фінансових інвестицій, облік яких ведуть 

за методом участі у капіталі. 

Вихідні дані зберігаються з приклада 1. Крім того, підприємство Б 

одержало збитки за звітний період у сумі 10000 грн. зменшення додаткового 

капіталу на цьому підприємстві склало 15000 грн.  

Розглянемо як змінилася первісна вартість за методом участі в капіталі в 

даному прикладі (табл. 7.2). 
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Таблиця 7.2 – Розрахунок балансової вартості фінансових інвестицій за 

методом участі у капіталі 

Показники 
Сума, тис. 

грн. 

1. Первісна (балансова) вартість фінансової інвестиції на дату придбання  200,0 

2. Частка інвестора в чистому збитку підприємства Б за рік (10 000 * 40%) 4,0 

3. Частка інвестора в сумі зменшення додаткового капіталу (15 000 * 40%) 6,0 

4. Вартість інвестицій на дату балансу (200 – 4 - 6) 190,0 

 

Приклад 3. Сальдо на початок періоду на субрахунку 425 “Інший 

додатковий капітал” у інвестора 10 тис. грн., а частка інвестора в сумі 

зменшення іншого додаткового капіталу складає 25 тис. грн., то на суму різниці 

15 тис. грн. (25,0 – 10,0) зменшується нерозподілений прибуток або 

збільшується непокритий збиток. 
*Увага! Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в 

обліку тільки до суми, яка не призводить до від’ємного значення вартості фінансових 

інвестицій. Якщо внаслідок зменшення фінансові інвестиції досягли нульової вартості, то в 

цьому випадку їх відображають в БО за нульовою вартістю.  

 

Приклад 4. Оцінка фінансових інвестицій за методом участі в капіталі за 

нульовою вартістю. 

Балансова вартість інвестицій, які обліковуються методом участі в 

капіталі, на початок звітного періоду - 20 тис. грн., частка інвестора в капіталі 

об'єкта інвестування – 40%. Чисті збитки звітного періоду асоційованого 

підприємства дорівнюють 80 тис. грн. Інших змін у складі власного капіталу не 

було.  

Необхідно: розрахувати балансову вартість фінансових інвестицій, які 

обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу. 

У бухгалтерському обліку інвестора буде здійснений запис: 

Д-т 961 К-т 141 - 20 тис. грн., хоча сума, пропорційна до частки інвестора 

становить 32 тис. грн. (80 х 0,4).  

Отже, балансова вартість інвестиції дорівнюватиме нулю. 

Якщо наступного року асоційоване підприємство отримає прибуток у 

сумі 12 тис. грн., дивіденди не нараховуватимуться і не сплачуватимуться, то 

вартість фінансової інвестиції у балансі становитиме 4,8 тис. грн. (12 х 0,4).  

 

Приклад 5. Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації 

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 10000 грн. за 

9268 грн. Дисконт – 732 грн. Встановлена фіксована % ставка – 8%. Виплату 

відсотків здійснюють в кінці року. Облігації погашаються через 3 роки. 

Ефективна ставка відсотка = %11
2/)100009268(

)3/732(%)8*10000(





. 
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Таблиця 7.3 – Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в 

облігації 
Дата Сума відсотка 

за фіксованою 

ставкою, грн. 

Сума відсотка за 

ефективною 

ставкою, грн. 

Сума амортизації 

дисконту, грн. (гр. 

3 – гр. 2) 

Амортизована 

собівартість 

інвестиції, грн. 

Дата 

придбання 

   9268 

1 рік 800 1020 (9268*11%) 220 (1020-800) 9488 (9268+220) 

2 рік 800 1044 (9488*11%) 244 (1044-800) 9732 (9488+244) 

3 рік 800 1068 (9732*11%) 268 (1068-800) 10000 (9732+268) 

 

Приклад 6. Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації 

Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 10000 за 10300 

грн. Встановлена фіксована % ставка – 8%. Премія – 300 грн. Виплату відсотків 

здійснюють в кінці року. Облігації погашаються через 3 роки. 

Ефективна ставка відсотка = %89,6
2/)1030010000(

)3/300(%)8*10000(





.  

Таблиця 7.4 – Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації 

Дата 

Сума відсотків 

за фіксованою 

ставкою, грн. 

Сума відсотка за 

ефективною ставкою, 

грн. 

Сума 

амортизації 

премії, грн. (гр. 2 

– гр. 3) 

Амортизована 

собівартість 

інвестицій, грн. 

1 2 3 4 5 

Дата 

придбання 

   10300 

1 рік 800 710 (10300*6,89%) 90 (800-710) 10210 (10300-90) 

2рік 800 703 (10210*6,89%) 97 (800-703) 10113 (10210-97) 

3рік 800 687 (10113*6,89%) 113 (800-687) 10000 (10113-113) 

 

 

Завдання до темі 7 «Облік фінансових інвестицій» 
 

Завдання 1. Придбання фінансових інвестицій за грошові кошти 

1. Підприємство А є одним із засновників підприємства Б. Його частка в 

статутному капіталі останнього складає 30000 грн. або 25%. В серпні 2001 року 

до реєстрації підприємства Б підприємство А перерахувало в статутний капітал 

підприємства Б з поточного рахунку грошові кошти в розмірі 30% внеску. 

2. Підприємство А придбало безпроцентну (цільову) облігацію 

підприємства Б за номінальною вартістю 10000 грн. із строком погашення: 

а) 1,5 років; 

б) 8 місяців з дати придбання. 

При придбанні облігацій підприємство А скористалося послугами 

брокера на фондовій біржі – 600 грн., у т.ч. ПДВ. Послуги брокера оплачені в 

том же періоді. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з 

придбання фінансових інвестицій. 
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Завдання 2. Придбання фінансових інвестицій в обмін на цінні папери 

власної емісії. 

Підприємство А на первісному ринку цінних паперів для продажу 

впродовж року придбало акції підприємства Б в обмін на емітовані власні акції. 

При придбанні акцій підприємство А скористалося послугами брокера на 

фондовій біржі. Вартість послуги 720 грн. (без ПДВ). Номінальна вартість 

акцій, переданих в оплату підприємством А, - 13000 грн. Справедлива вартість 

акцій (поточна вартість на фондовому ринку) – 15000грн. Номінальна вартість 

акцій підприємства Б – 9000 грн., їх справедлива вартість 15000грн. У 

відповідності з засновницькими документами розмір статутного капіталу 

підприємства А – 1500000 грн. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з 

придбання фінансових інвестицій. 

 

Завдання 3. Придбання фінансових інвестицій шляхом обміну на інші 

активи 

1. Підприємство А передавало в статутний капітал підприємства Б 

будівлю складу. Первісна вартість будівлі 80000 грн., знос – 10000 грн. 

Узгоджена з засновниками підприємства Б справедлива вартість будівлі 

визначена в сумі 90000 грн. Балансова вартість у податковому обліку та 

залишкова вартість будівлі в фінансовому обліку співпадають. Розмір 

статутного капіталу підприємства Б – 250000 грн. 

2. Підприємство А на вторинному ринку цінних паперів у підприємства 

В придбало акції підприємств Б номінальною вартістю 10000 грн. В якості 

компенсації вартості акцій підприємства А відвантажило підприємству В 

партію товарів, справедлива вартість яких – а) 10800 грн.; б) 15600 грн., а 

балансова вартість а) 10000 грн. б) 11500 грн. 

3. Підприємство А отримало від підприємства В вексель в погашення 

заборгованості за реалізовані товари: вартість товарів 24000 грн., в т.ч. ПДВ – 

4000, собівартість товарів 15000 грн., а потім передало отриманий вексель 

торговцеві цінними паперами Г в обмін на облігації підприємства Б. 

Справедлива вартість векселя дорівнює його номінальній вартості. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з 

придбання фінансових інвестицій. 

 

Завдання 4. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю на 

дату балансу. 

У черві поточного року підприємство А придбало акції підприємства Б в 

кількості 1000 шт. за ціною 20 грн. за акцію та акції підприємства В у кількості 

500 шт. за ціною – 10 грн. за одну акцію. Придбані акції відносяться до легко 

реалізуємих цінних паперів. В кінці року ринкова вартість фінансових 

інвестицій змінилася. Акції підприємства Б оцінювалися за ціною 18 грн., а 

підприємства В – 11 грн. за одну акцію. 
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Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку переоцінку 

фінансових інвестицій. 

 

Завдання 5. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі 

Підприємство А (інвестор) придбало 33000 акцій підприємства Б 

вартістю 363000 тис.грн. Номінальна ціна однієї акції 10 грн. Відомо, що 

загальна кількість акцій, які емітовані підприємством Б – 60000 шт. Впродовж 

року підприємство Б одержало прибуток 197000 грн., з яких 15000 грн. – 

прибуток від реалізації товару підприємству А (інвестору). Підприємство А 

(інвестор) товар не реалізувало. Крім того, підприємство Б (дочірнє 

підприємство) нарахувало 30000 грн. дивідендів. Сума переоцінки основних 

засобів, яка вплинула на збільшення іншого додаткового капіталу склала 10000 

грн.  

Необхідно: 

1)визначити балансову вартість акцій; 

2)відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку 

фінансових інвестицій. 

 

Завдання 6. Оцінка інвестицій за методом участі в капіталі у разі інших 

змін у власному капіталі об’єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого 

прибутку (збитку) та операцій з акціями власної емісії). 

Структуру власного капіталу зазначеного підприємства-інвестора та 

об’єкта інвестування на початок та кінець звітного періоду подано в табл. 7.5. 

Припустимо також, що: 

- змін нерозподіленого прибутку в обох підприємствах не було; 

- чистий фінансовий результат звітного періоду дорівнює нулю;  

- інвестору належить 30 % простих акцій об’єкта інвестування; 

- первісна вартість фінансової інвестиції в об’єкт інвестування становить 

47 тис. грн. 

 

Таблиця 7.5 – Окремі показники балансу підприємства-інвестора та 

об’єкта інвестування (тис. грн) 

Показники Балансу 

 

До застосування методу участі 

в капіталі 

 

Після застосування методу 

участі в капіталі 

 
на початок 

звітного 

періоду 

на кінець 

звітного 

періоду 

на початок 

звітного 

періоду 

 

на кінець 

звітного 

періоду 

Підприємство – інвестор 

Довгострокові фінансові 

інвестиції, які обліковуються за 

методом участі в капіталі 

47 

 

47 

 

47 

 
? 

 

Власний капітал  

Статутний капітал 100 100 100 ? 

Додатковий вкладений капітал 80 80 80 ? 

Інший додатковий капітал 60 60 60 ? 

Резервний капітал 5 5 5 ? 
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Показники Балансу 

 

До застосування методу участі 

в капіталі 

 

Після застосування методу 

участі в капіталі 

 
на початок 

звітного 

періоду 

на кінець 

звітного 

періоду 

на початок 

звітного 

періоду 

 

на кінець 

звітного 

періоду 

Нерозподілений прибуток 30 30 30 ? 

Неоплачений капітал - - - - 

Вилучений капітал - - - - 

Усього  за розділом І 

пасиву Балансу 
275 275 275 ? 

Підприємство – об’єкт інвестування 

Власний капітал  

Статутний капітал 80 80 80 80 

Додатковий вкладений капітал 40 40 40 40 

Інший додатковий капітал 50 70 50 70 

Резервний капітал 2 2 2 2 

Нерозподілений прибуток 8 8 8 8 

Неоплачений капітал - - - - 

Вилучений капітал - - - - 

Усього  за розділом І пасиву 

Балансу 
180 200 180 200 

 

Необхідно: 

1)визначити балансову вартість фінансових інвестицій; 

2)відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з коригування 

балансової вартості фінансових інвестицій. 

 

Завдання 7. Оцінка балансової вартості фінансових інвестицій за методом 

участі в капіталі на інші зміни у власному капіталі об’єкта інвестування (крім 

змін за рахунок чистого збитку). 

Вихідні дані подані у табл. 7.6. Крім того, припустимо, що викуп об’єктом 

інвестування акцій власної емісії не змінив величину частки інвестора в 

статутному капіталі об’єкта інвестування і вона дорівнює 30 %.  

Таблиця 7.6 – Окремі показники балансу підприємства-інвестора та об’єкта 

інвестування (тис. грн.) 

Показники Балансу 

 

До застосування методу 

участі в капіталі 

Після застосування методу 

участі в капіталі 

на початок 

звітного 

періоду 

на кінець 

звітного 

періоду 

на початок 

звітного 

періоду 

на кінець звітного 

періоду 

Підприємство-інвестор 

Довгострокові фінансові 

інвестиції, які 

обліковуються за методом 

участі в капіталі 

40 

 

40 

 

40 

 
? 

Власний капітал  

Статутний капітал 100 100 100 ? 

Додатковий вкладений - - - - 
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Показники Балансу 

 

До застосування методу 

участі в капіталі 

Після застосування методу 

участі в капіталі 

на початок 

звітного 

періоду 

на кінець 

звітного 

періоду 

на початок 

звітного 

періоду 

на кінець звітного 

періоду 

капітал 

Інший додатковий капітал 5 5 5 ? 

Резервний капітал 5 5 5 ? 

Нерозподілений прибуток 85 85 85 ? 

Неоплачений капітал - - - - 

Вилучений капітал - - - - 

Усього за розділом І 

пасиву Балансу 
195 195 195 ? 

Підприємство – об’єкт інвестування 

Власний капітал  

Статутний капітал 80 80 80 80 

Додатковий вкладений 

капітал 
40 40 40 40 

Інший додатковий капітал 50 50 50 50 

Резервний капітал 2 2 2 2 

Нерозподілений прибуток 8 8 8 8 

Неоплачений капітал - - - - 

Вилучений капітал - (25) - (25) 

Усього  за розділом І 

пасиву Балансу 
180 155 180 155 

 

Необхідно: 

1) визначити балансову вартість фінансових інвестицій; 

2) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з коригування 

балансової вартості фінансових інвестицій. 

 

Завдання 8. Облік внутрішніх операцій з продажу материнським 

підприємством товару дочірньому підприємству. 

Інвестор реалізував об’єкту інвестування в кінці звітного періоду товари 

на суму 28800 грн., у т.ч. ПДВ. Собівартість реалізованих товарів становила 

11000 грн. До закінчення звітного періоду зазначені товари не були реалізовані 

об'єктом інвестування третій стороні. Частка інвестора у статутному капіталі  

дочірнього підприємства становить 70%. 

Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з 

обліку внутрішніх операцій з продажу материнським підприємством товару 

дочірньому. 

 

Завдання 9. Облік облігацій за амортизованою вартістю за методом 

ефективної ставки відсотка. 

Підприємство 1 грудня 200А року придбало 200 облігацій. Номінальна 

вартість облігації 100 грн. Дата погашення через 5 років. Фіксована ставка 
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відсотка за облігацією – 8%. Виплата відсотка здійснюється щорічно 30 

листопада. Вартість придбання облігації: 

а) 80 грн. за одну облігацію; 

б) 130 грн. за одну облігацію. 

Необхідно:  

1) зробити розрахунок амортизації дисконту (премії); 

2) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування 

амортизації дисконту (премії). 

  

Питання для самоконтролю: 

1. Фінансові активи: поняття та класифікація. 

2. Методи первісної оцінки фінансових активів. 

3. Порядок визнання фінансових активів. 

4. Припинення визнання фінансових активів. 

5. Коротка характеристика методу оцінки за справедливою вартістю. 

6. Поняття справедливої вартості.  

7. Фінансові інвестиції: економічна суть і значення. 

8. Види фінансових інвестицій. 

9. Принципи обліку фінансових інвестицій.  

10. Методи обліку фінансових інвестицій на дату балансу. 

11. Коротка характеристика методу участі в капіталі. 

12. Облік довгострокових фінансових інвестицій пов'язаним сторонам за 

методом обліку участі в капіталі. 

13. Облік інвестицій непов’язаних сторін. 

14. Облік поточних фінансових інвестицій. 

15. З якою метою випускаються облігації? Які основні характеристики 

облігацій? 

16. Яка природа знижок і премій за облігаціями? 

17. Як визначається продажна (ринкова) ціна облігацій ? Що таке поточна 

облікова вартість облігацій? 

18. Яка різниця між номінальною і ринковою ставкою відсотків по 

облігаціях? 

19. Коротка характеристика методу оцінки за амортизаційною вартістю.  

20. За який період амортизуються знижки і премії за облігаціями? 

21. Особливості обліку облігацій, випущених за номінальною вартістю. 

22. Особливості обліку облігацій, випущених зі знижкою (дисконтом). 

23. Зменшення корисносі фінансових активів. 

 

 

Тема 8. Облік витрат виробництва 

Загальні підходи до формування та обліку виробничих витрат 

підприємства. Синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва. 

Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг). Порядок розподілу та облік загальновиробничих витрат. 
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Мета. Надати коротку характеристику виробничим витратам, засвоїти 

особливості оцінки та обліку виробничих витрат підприємства, ознайомитися із 

методикою формування собівартості готової продукції, робіт, послуг й 

собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг. Визначити порядок 

розподілу та обліку загальновиробничих витрат. 

Знати:  

 методологічні засади формування в обліку інформації про виробничі 

витрати, визначені в П(С)БО 16 "Витрати". 

 проблеми, розв'язувані бухгалтерами в процесі формування інформації 

про виробничі витрати, собівартості готової продукції, робіт, послуг й 

собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг; 

 основи облікового процесу на стадіях первинного, поточного і 

підсумкового, синтетичного та аналітичного обліку виробничі витрати, 

собівартості готової продукції, робіт, послуг й собівартості 

реалізованої продукції ведення облікових регістрів. 

Уміти:  

 вирішувати ситуаційні питання і завдання з оцінки, облікової 

реєстрації й узагальнення інформації про виробничі витрати; 

 застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку 

та складати кореспонденцію рахунків за фактами господарських 

операцій з виробничими витратами підприємства; 

 правильно оформляти первинні та зведені документи, складати 

облікові регістри та головну книгу за рахунками обліку виробничих 

витрат. 

 

Приклади до темі 8 «Облік витрат виробництва» 

Приклад 1. На підприємстві зі складу було відпущено виробничі запаси, 

МШП на потреби виробництва на суму 3000 тис. грн..  

Підприємством було понесено наступні витрати: 

- нараховано заробітну плату виробничим робітникам на суму 700 тис. 

грн., 

- проведено відрахування на соц. страхування у сумі 250 тис. грн., 

- для потреб виробництва використано послуги сторонньої організації в 

сумі 1000 грн. без ПДВ 

Підприємство сплатило  орендну плату, яка складає 20 тис. грн. 

Оприбутковано на склад готову продукцію. 

Таблиця 8.1 – Розв’язання практичної ситуації по прикладу 1 
№ 

п/п 

Зміст господарської операції Кор. рахунки Сума, 

тис. грн. Дт Кт 

1 Відпущено зі складу виробничі запаси, МШП на потреби 

виробництва 

23 20,22 3000 

2 Нараховано заробітну плату виробничим робітникам  23 66 700 

3 Проведено відрахування на соц. страхуваня  23 65 250 

4 Включено до собівартості продукції витрати на послуги 

стороннім організаціям 

23 631 1000 
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5 Відображено ПДВ 641 631 200 

6 Списано вартість орендної плати 23 91 20 

7 Оприбутковано на склад готову продукцію 26 23 4970 

                             
Приклад 2.  Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат  в табл.  

 

Таблиця 8.2 – Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат  

№ 

з/п 
Показник Усього 

На 

одиницю  

бази 

розподілу 

(1 ма-

шино-

година) 

Включення загальновиробничих витрат 

до 

витрат на вироб-

ництво продукції, 

робіт, послуг 

(рахунок 23 

«Вироб- 

ництво»), грн 

собівартості 

реалізованої 

продукції, робіт, 

послуг (рахунок  

90 «Собівар- 

тістьреалі- 

зації»), грн 

1 2 3 4 5 6 

1 База розподілу за нормальною 

потужністю, машино-години 20000    

 Загальновиробничі витрати за 

нормальною потужністю, грн 140000    

 з них: 

 

   

2 змінні 

(ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3 = ряд. 2 гр. 4) 100000 5   

3 постійні 

(ряд. 3 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3 = ряд. 3 гр. 4) 40000 2   

 База розподілу за фактичною 

потужністю, машино-години: 

 

   

4 1-й звітний період 16000    

5 2-й звітний період 21000    

 Фактичні загальновиробничі витрати, 

грн: 

 

   

6 1-й звітний період 136200    

 з них: 

 

   

7 змінні 

(ряд. 2 гр. 4  ряд. 4 гр. 3) 96000  96000  

8 постійні — усього 

(ряд. 6 гр. 3 – ряд. 7 гр. 3) 40200    
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9 постійні — розподілені 

(ряд. 4 гр. 3  ряд. 3 гр. 4) 32000  32000  

10 постійні — нерозподілені 

(ряд. 8 гр. 3 – ряд. 9 гр. 3) 8200   4100 

11 2-й звітний період 155900    

 з них: 

 

   

12 змінні 

(ряд. 2 гр. 4  ряд. 5 гр. 3) 115500  115500  

13 постійні — усього 

(ряд. 11 гр. 3 – ряд. 12 гр. 3) 40400    

14 постійні — розподілені 

(ряд. 5 гр. 3  ряд. 3 гр. 4), але не більше 

суми фактичних постійних 

загальновиробничих витра 40400  40400  

15 постійні — нерозподілені 

(ряд. 13 гр. 3 – ряд. 14 гр. 3) 0   0 

 

 

 

Зміст практичного заняття 

Завдання по темі 8 «Облік витрат виробництва» 

 

Завдання 1. Визначити собівартість замовлення.  

Необхідно визначити загальну вартість незавершеного виробництва 

окремо по замовленнях №45 та №47 на кінець періоду. Загальновиробничі 

витрати розподіляються пропорційно прямій основній зарплаті робітників. 

За звітний період на виробництво підприємство понесло наступні 

витрати: 

1) списана сировина та матеріали (ТЗВ становлять 5 %) на замовлення 

- №45 – 9200 грн. 

- №47 – 2700 грн. 

2) нарахована заробітна плата робітникам 

-    №45 – 1400 грн. 

-    №47 – 1800 грн. 

3) нарахована амортизація на обладнання цеха – 350 грн, 

4) нарахована зарплата 

- начальнику цеха – 800 грн. 

- адміністрації – 3000 грн. 

5) сплачені витрати на опалення приміщення цеху в сумі 3600 грн. в т.ч. ПДВ. 

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку та визначити собівартість замовлення. 
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Завдання 2. Зробити розподіл загальновиробничих витрат у спеціальному 

розрахунку (табл.8.3). 

 

Таблиця 8.3 – Розподіл загальновиробничих витрат 
№ 

Показники 

Разом На 

одиницю 

продукції 

 

Включення загально 

виробничих витрат до: 

Виробнича 

собівартість 

(р-к 23) 

Собівартість 

реалізованої 

продукції  

(р-к 90) 

1 2 3 4 5 6 

1 База розподілу за норм. 

потужністю, шт. 

Загальновиробничі витрати за 

нормальною потужністю, грн. із 

них: 

 

7200 

 

70000 

   

2 змінні 10000 ?   

3 постійні 60000 ?   

4 База розподілу за фактичним 

обсягом виробництва, шт. 

7200    

5 Фактичні загальновиробничі 

витрати, грн., з них:  

    

6 змінні 12000    

7 постійні 72000    

8 Постійні розподілені ?    

9 Постійні нерозподілені ?    

 

Завдання 3. Розподіл загальновиробничих витрат за об’єктами витрат 

(табл. 8.4). 

Таблиця 8.4 – Розподіл загально виробничих витрат за об’єктами обліку 

витрат 
Об'єкт обліку витрат Зарплата 

робітників, 

зайнятих у 

виробництві 

Загально-

виробничі 

витрати 

(розподілені) 

% розподілу 

1 2 3 4  

Флексоупаковка для 

макаронів 

940   

Флексоупаковка для 

морозива 

940   

Етикетка для миючих 

засобів 

870   

Разом ?   

 

Необхідно: Зробити розподіл загальновиробничих витрат за об’єктами 

витрат пропорційно встановленій базі розподілу (зарплата виробничих 

робітників) і відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського 

обліку. 
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Завдання 3. Визначення собівартісті  гоотвої продукції 

Підприємство здійснює виробництво 2 видів продукції – «А» і «Б».   

Базою розподілу загальновиробничих витрат є обсяг виробництва у 

натуральному вираженні. Нормальна виробнича потужність підприємства за 

звичайних умов праці становить за місяць 5000 одиниць продукції. 

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю становлять 40000 грн, із 

них:  

-  сума змінних загальновиробничих витрат за нормальною потужністю 

становить 30000 грн.; 

- сума постійних загальновиробничих витрат за нормальною потужністю 

становить 10000 грн. 

Протягом звітного періоду підприємство понесло наступні витрати: 

1) використання матеріалів для виробництва продукції «А» – 8000 грн. та 

«Б» – 11000 грн.; 

2) витрати на оплату праці робітникам виробництва продукції «А» - 7000 

грн. та «Б» - 8500 грн. та адміністративному персоналу – 6000 грн; 

3) витрати на електроенергію для управлінських цілей – 1260 грн. з ПДВ; 

4) витрати на водопостачання для адміністративного призначення – 850  

грн.; 

5) витрати на опалення (за договором здійснюється щомісяця) 

адміністративних приміщень – 3000 грн. з ПДВ;    

- сума змінних загальновиробничих витрат за фактичною потужністю 

становить 25000 грн.: 

6) витрати на оплату праці бригадиру цеху – 4000 грн. та інженеру-

наладчику – 4500 грн.; 

7) витрати на електроенергію для виробництва – 3600 грн.; 

8) витрати на водопостачання для виробництва – 3255 грн.; 

9) витрати на удосконалення технологій виробництва 6500 грн.; 

- сума постійних загальновиробничих витрат за фактичною потужністю 

становить 11000 грн.: 
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10) витрати на оплату праці технічного персоналу – 5000 грн.; 

11) амортизація основних засобів, які використовуються для виробництва 

продукції «А» - 450 грн. та продукції «Б» - 700 грн. 

12) витрати на охорону праці та техніку безпеки – 3000 грн. 

Фактична сума загальновиробничих витрат у звітному періоді становила 

– 36000 грн.  

Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку та визначити собівартість готової продукції. 

 

Питання для самоконтролю: 
1. Принципи обліку виробничих витрат. 

2. Структура та основні терміни П(С)БО 16 «Витрати». 

3. Класифікація виробничих витрат. 

4. Обєкти витрат та обєкти калькуляції. 

5. Поняття виробничої собівартості. 

6. Коротка характеристика рахунку 23 «Виробництво». 

7. Порядок документального оформлення оприбуткування готової 

продукції з виробництва на склад. 

8. Облік готової продукції на складах і в бухгалтерії. 

9. Загальна схема визначення собівартості готової продукції та виконання 

робіт, послуг. 

10. Особливості розподілу загальновиробниих витрат. 

11. Облік загальновиробничих витрат. 

12. Яким чином повязані виробничі витрати, загальновиробничі витрати, 

собівартість готової продуукції та собівартість реалізованої продукції. 

13. З яких елементів складається собівартість реалізованох готової 

продукції. 
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