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ТЕМА1.ОСНОВИПОБУДОВИФІНАНСОВОГООБЛІКУ 

 

1.1 Сутністьіметафінансовогооблікутафінансовоїзвітності 

1.2 Регулюваннябухгалтерськогооблікуіфінансовоїзвітності 

1.3 Організаціябухгалтерськогооблікунапідприємстві 

1.4 Організаціядокументооборотуізберіганнядокументів 

 
 

1Сутністьіметафінансовогооблікутафінансовоїзвітності 

 

Фінансовий облік – комплексний синтетичний облік всієї господарської 

іфінансовоїдіяльностіпідприємства,якийвціломухарактеризуєфінансово-майновий 

стан підприємства, результати діяльності та рух коштів відповідно 

довимогзаконодавства. 

Нормативно-правовабаза,якарегулюєпорядокведенняфінансовогообліку: 

1) ЗаконУкраїни«ПробухгалтерськийобліктафінансовузвітністьвУкраїні»ві

д16.07.99р.№996-ХІV; 

2) Положення(стандарти)бухгалтерськогообліку; 

3) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 

тагосподарськихопераційпідприємствтаорганізацій,затв.наказомМФУвід 

30.11.99р.№291(додаток1); 

4) Інструкціяпозастосуваннюпланурахунківбухгалтерськогооблікуактивів,к

апіталу,зобов’язаньтагосподарськихопераційпідприємствтаорганізацій,затв.наказо

мМФУвід30.11.99 р.№ 291; 

Об’єктамифінансовогооблікує: 

- активи – ресурси, які контролюються підприємством внаслідок 

минулихподій,використанняяких,якочікується,призведедоотриманняекономічних

вигодв майбутньому; 

- зобов’язання–

заборгованістьпідприємства,якавиниклавнаслідокминулихподійіпогашенняякоївм

айбутньому,якочікується,призведедозменшенняресурсівпідприємства,яківтілюют

ьвсобіекономічнівигоди; 

- власний капітал – частина в активах підприємства, яка залишається 

післявирахуванняйогозобов’язань; 

- господарська операція – дія чи подія, які викликають зміни в 

структуріактивів,зобов’язаньівласномукапіталі. 

Головною метою ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

єнадання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та 

неупередженоїінформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштівпідприємства. 

Напротивагуфінансовомуоблікууправлінськийоблікзабезпечуєінформацієюв

нутрішніхкористувачів. 

Внутрішньогосподарськийоблік–цесистемаобробкитапідготовкиінформації 

про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у 

процесіуправлінняпідприємством. 
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Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку 

наведенавтаблиці1.1. 

 

Таблиця1.1-Порівнянняфінансовоготауправлінськогообліку 

Ознакапорівняння Фінансовийоблік Управлінськийоблік 

1.Обов’язковість 
веденняобліку 

Потрібновестизгідно 
чинногозаконодавства 

Зарішеннямадміністрації 

2. Метаобліку Складанняфінансових 

документів для 

зовнішніхкористувачів 

Наданнядопомоги 

адміністраціївплануванні,у

правлінні іконтролі 

3.Користувачі

інформацією 

Великагрупа 

користувачів,члениякоїво

сновномуневідомі 

Великагрупакористувачів,ч

лени якоївідомі 

4. 

Базиснаст

руктура 

Основнарівність:активи 

=власнийкапітал+з

обов’язання 

Різнавзалежностівідметиви

користанняінформацією 

5.Основні 
положення 

Загальніпринципи 
бухгалтерськогообліку 

Все,щокорисноуправлінцям 

6.Прив'язкавчасі «Історичний»характер Порядзінформацієюісто

ричногохарактеру– 
оцінкитапланинамайбутнє 

7.Видивираження 
інформації 

Восновномувгрошовому 
виразі 

Інформаціяяквгрошовому, 
так і внатуральномувиразі 

8.Ступіньточностіі

нформації 

Невелика 

кількістьприблизн

ихоцінок 

Багатоприблизнихоцінок 

9.Частотазвітності Квартальнатарічна Залежитьвідзавдань(як 

правило,потижневата

подекадна) 

10.Терміни 
наданнязвітів 

Іззапізненнямвдекілька 
тижнівабонавітьмісяців 

Відразупозакінченнізвітного 
періоду 

11. 

Об’єктизві

тності 

Підприємствовцілому Центривідповідальності 

12.Ступінь 
відповідальності 

Згіднозчинним 
законодавством 

Фактичноніякої 

 

Результатомведенняфінансовогооблікунапідприємствієскладанняфінансової

звітності. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію 

профінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства.Метою складанняфінансової звітності є 

наданнякористувачамдляприйняттярішеньповної,правдивоїтанеупередженоїінфор

маціїпрофінансовийстан,результати діяльностітарухкоштів підприємства. 

Фінансовазвітністьпідприємствамаєтакийсклад(табл.1.2): 
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Таблиця1.2–Складфінансовоїзвітності 

Формазвітності Призначеннязвітності(П(С)БО,якийрегламентує) 

1. Баланс(ф.№1) Інформаціяпрофінансовийстанпідприємстванапевну 
дату(П(С)БО2«Баланс») 

2.Звітпрофінансовір

езультати(ф.№2) 

Інформаціяпродоходи,витратитафінансовірезультатидіял

ьностіпідприємствазазвітнийперіод(П(С)БО3 
«Звітпрофінансовірезультати») 

3.Звітпро 

рухгрошовихкоштів

(ф. 

№3) 

Інформаціяпронадходженняівибуттягрошовихко

штіввнаслідокопераційної,інвестиційноїта 

фінансовоїдіяльностіпротягомзвітного 

періоду(П(С)БО 4«Звітпрорухгрошовихкоштів») 

4.Звітпровласнийк

апітал (ф.№4) 

Інформаціяпрозміниувласномукапіталіпідприємства 

протягомзвітногоперіоду(П(С)БО5«Звітпровласнийкапіт

ал») 

5.Примітки(ф. №5) Викладобліковихполітиктапоясненняінформації,наведен

оїувідповіднихзвітах(П(С)БО1«Загальні 
вимогидофінансовоїзвітності») 

6.Інформаціязасегм

ентами(ф.№6) 

Інформація за окремими напрямками 

діяльностіпідприємства(П(С)БО29«Фінансовазвітністьза 

сегментами») 

 

Необхідною умовою об’єктивного та правдивого відображення 

діяльностіпідприємстваєподанняінформаціїузвітності,щозабезпечуєїїякісніхаракте

ристики (рис.1.1). 

Привимірюванні,оцінцітареєстраціїгосподарськихопераційіпривідображенні

їхрезультатівуфінансовійзвітностіслідкеруватисяпевнимиправилами,якіназивають

сяпринципами.Бухгалтерськийоблікіфінансовазвітністьповиннідотримуватисятак

ихпринципів: 

- автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається 

якюридичнаособа,щовідокремленавідвласників.Томуособистемайноізобов'язанняв

ласниківнеповиннівідображатисьуфінансовійзвітностіпідприємства; 

- безперервностідіяльності,щопередбачаєоцінкуактивівізобов'язаньпідприє

мства,виходячизприпущення,щойогодіяльністьтриватимедалі; 

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на 

певніперіодичасузметою складанняфінансовоїзвітності; 

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки 

активів,виходячи звитрат наїхвиробництвотапридбання; 

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для 

визначенняфінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи 

звітного періоду звитратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При 

цьому доходи івитрати відображаються в обліку і звітності у момент їх 

виникнення, незалежновідчасунадходженняісплатигрошей; 
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- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна 

міститивсю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, 

яка можевплинути нарішення,щоприймаютьсянаїїоснові; 

- послідовності,якийпередбачаєпостійне(ізрокуврік)застосуванняпідприємс

твомобраноїобліковоїполітики.Змінаобліковоїполітикиповиннабути 

обґрунтованаірозкритауфінансовій звітності; 

- обачності,згіднозякимметодиоцінки,щозастосовуютьсявбухгалтерському

обліку,повиннізапобігатизаниженнюоцінкизобов'язаньтавитратізавищенню 

оцінки активівідоходівпідприємства; 

- превалюваннязмістунадформою,заякимопераціїповинніобліковуватисьві

дповіднодоїхсутності,анелишевиходячизюридичноїформи; 

- єдиногогрошовоговимірника,якийпередбачаєвимірюваннятаузагальнення

всіх операцій підприємствау його фінансовій звітності в єдинійгрошовій одиниці. 
 

Якісніхарактеристикифінансовоїзвітності 

 
 

 Інформаціярозраховананаоднозначне 
 

Дохідливість 
 

 тлумаченняїїкористувачамизаумови,що 
вонимаютьдостатнізнаннятазацікавленіу  

 сприйняттіцієїінформації 
 

 Інформація впливає на прийняття 

рішенькористувачами,даєзмогувчаснооці

нити 
 

Доречність 
 

 минулі,теперішнічимайбутніподії, 
підтвердитичискоригуватиїхніоцінки,  

 зроблені уминулому 

 

 Інформаціянеміститьпомилокта 
 

Достовірність 
 

 перекручень,якіздатнівплинутинарішення 
користувачівзвітності  

  

 

 Фінансова звітність повинна 

надаватиможливістькористувачампорі

внювати 
 

Порівнюваність 
 

 фінансовізвіти підприємствазарізніперіодита 

фінансовізвітирізнихпідприємств. 
 

 

 
Рис.1.1. Якісніхарактеристикифінансовоїзвітності 

 

Самедотриманняпринципівбухгалтерськогооблікуіфінансовоїзвітностісприяют

ьзабезпеченнюінформацією користувачів. 

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що

 потребуютьінформаціїпро 

діяльністьпідприємствадляприйняттярішень. 

Фінансовазвітністьзабезпечуєінформаційніпотребикористувачівщодо: 

- придбання,продажутаволодінняціннимипаперами; 
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- участівкапіталіпідприємства; 

- оцінкиякостіуправління; 

- оцінкиздатностіпідприємствасвоєчасновиконуватисвоїзобов'язання; 
- забезпеченостізобов'язаньпідприємства; 

- визначеннясумидивідендів,щопідлягаютьрозподілу; 

- регулюваннядіяльностіпідприємства; 

- іншихрішень. 

Переліккористувачівфінансовоїзвітностітаїхпотребинаведеновтаблиці 
1.3. 

 

Таблиця1.3–Користувачіфінансовоїзвітностітаїхінформаційніпотреби 

Користувачі Інформаційніпотреби 

1.Інвестори - відносноздатностіпідприємствасплачуватидивіденди; 

- дляприйняттярішеннявідноснопридбання,утриманнячи 

продажуінвестицій 

2.Працівники - відносностабільностітаприбутковостіпідприємства; 

- збереженняробочихмісць,оплатапрацііпенсійнезаб

езпечення 

3. Банки -відносносвоєчасностіповерненнякредитівтаотримання 
відсотків 

4.Постачальники 
таіншікредитори 

-відносносвоєчасностісплатирахунків 

5.Покупціта 
замовники 

-відносноможливостіотриманнянеобхіднихтоварів, 
робіт,послуг 

6.Уряд - відносносвоєчасностііповнотисплати податків; 

- длявизначеннянаціональногодоходуірозподілуре

сурсів 

7.Суспільство -відносновпливудіяльностіпідприємствана 
благополуччясуспільства(заробітнаплата,екологіятощо) 

 

Звітнимперіодомдляскладанняфінансовоїзвітностієкалендарнийрік. 

Баланспідприємстваскладаєтьсянакінецьостанньогоднязвітногоперіоду. 
Проміжна(місячна,квартальна)звітність,якаохоплюєпевнийперіод,складаєть

сянаростаючимпідсумкомзпочаткузвітного року. 

Першийзвітнийперіодновоствореногопідприємстваможебутименшимза 

12місяців,аленеможебутибільшимза15місяців.Звітнимперіодомпідприємства,щолі

квідується,є періодз початкурокудомоментуліквідації. 

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, 

крімвипадків,передбаченихзаконодавством.Відкритіакціонернітовариства,підприє

мства – емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та 

фондовібіржі,інвестиційні фонди, інвестиційнікомпанії, кредитні спілки, 

недержавніпенсійніфонди,страховікомпаніїтаіншіфінансовіустановизобов'язаніне

пізніше1червнянаступногозазвітнимрокуоприлюднюватирічнуфінансову 
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звітністьтаконсолідованузвітністьшляхомпублікаціїуперіодичнихвиданняхабо 

розповсюдженняїїувиглядіокремихдрукованихвидань. 

 
 

1.2.Регулюваннябухгалтерськогооблікуіфінансовоїзвітності 

 

Державнерегулюваннябухгалтерськогооблікутафінансової 

звітностівУкраїніздійснюєтьсязметою: 

- створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та 

складанняфінансовоїзвітності, які єобов'язковими для всіх підприємств та 

гарантують ізахищаютьінтересикористувачів; 

- удосконаленнябухгалтерськогооблікутафінансовоїзвітності. 

Державну політику у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

вУкраїні здійснюють Міністерство фінансові України, Національний банк 

України,ДержавнеказначействоУкраїни,міністерстватаіншіцентральніорганивико

навчоївлади вмежахповноважень,передбаченихзаконодавством. 

Регулюванняпитаньметодологіїбухгалтерськогооблікутафінансовоїзвітності

здійснюєтьсяМіністерствомфінансівУкраїни,якезатверджуєнаціональніположення

(стандарти)бухгалтерськогообліку,іншінормативно-

правовіактищодоведеннябухгалтерськогооблікутаскладанняфінансовоїзвітності. 

Методологічнарадазбухгалтерськогооблікуутворюєтьсязвисококваліфікован

их науковців, спеціалістів міністерств та інших центральнихорганів виконавчої 

влади,підприємств,представників громадських організаційбухгалтерівтааудиторів 

України. 

Національнеположення(стандарт)бухгалтерськогообліку–нормативно-

правовийакт,затвердженийМіністерствомфінансівУкраїни,щовизначаєпринципита

методиведеннябухгалтерськогооблікуіскладанняфінансовоїзвітності,що 

несуперечатьміжнароднимстандартам. 

Структура положення П(С)БО визначається обсягом та змістом питань, 

яківінрозглядає. Втойжечаскожнеположення(стандарт)бухгалтерськогообліку: 

- включаєзагальніположення,якіпояснюютьйогомету,сферузастосування; 

- міститьвизначеннявсіхосновнихтермінів,яківикористовуютьсявстандарті; 

- визначає порядок оцінки та деталізації інформації відповідних об’єктів 

уфінансовій звітності. 

Порядокведеннябухгалтерськогооблікутаскладанняфінансовоїзвітностів 

банках встановлюється Національним банком Українивідповідно до 

ЗаконуУкраїни«ПробухгалтерськийобліктафінансовузвітністьвУкраїні»танаціона

льнихположень(стандартів) бухгалтерського обліку. 

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітностіпровиконаннябюджетівтагоспрозрахунковихопераційбюджетнихустанов

установлюєтьсяДержавнимказначействомУкраїнивідповіднодонаціональних 
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положень (стандартів) бухгалтерського обліку за погодженням з 

МіністерствомфінансівУкраїни. 

Порядокведеннябухгалтерськогооблікуфінансово-

господарськоїдіяльностіінвестора,пов'язаноїзвиконаннямробіт(послуг),передбачен

ихугодою про розподіл продукції, визначається такою угодою 

відповіднодовимогзаконодавстваУкраїни. 

Міністерства,іншіцентральніорганивиконавчоївлади,умежахсвоєїкомпетенці

ї,відповіднодогалузевихособливостейрозробляютьнабазінаціональнихположень(ст

андартів)бухгалтерськогооблікуметодичнірекомендаціїщодоїхзастосування. 

Длявідображеннягосподарськихопераційпідприємствами,установами,органі

заціями використовуєтьсяПлан рахунків (табл.1.5). 

 

Таблиця1.5–

Планирахунків,яківикористовуютьсянапідприємствах,установахорганізаціях 

Назва Сферазастосування 

1.Планрахунківбухгалтерськогообліку,ак

тивів,капіталу,зобов’язаньігосподарськи

х операцій підприємств 

іорганізацій,затв.наказом МФУвід 

30.11.99р.№291 

Підприємства, організації та 

іншіюридичні особи (крім банків 

ібюджетнихустанов),а 

такожвиділені на окремий баланс 

філії,відділення та 

іншівідособлені 
підрозділиюридичнихосіб 

2. План рахунків бухгалтерського 

облікуактивів,капіталу,зобов’язаньігоспо

дарськихопераційсуб’єктівмалогопідпри

ємництва,затв.наказомМФУвід 
19.04.2001р.№186 

Суб’єктималогопідприємництва 

3.Планрахунківбухгалтерськогооблікуб

юджетнихустанов,затв.наказомДержавн

огоказначействаУкраїнивід 
10.12.99р.№114 

Установи та організації, 

основнадіяльність яких ведеться за 

рахуноккоштівдержавногота/абоміс

цевого 
бюджетів 

4.ПланрахунківбухгалтерськогооблікуН

БУ, затв. постановою НБУ від 

21.11.97р.№388 

Національнийбанк 

5. Планрахунківбухгалтерськогообліку 

комерційних банків України, 

затв.постановоюНБУвід21.11.97р.№3

88 

Комерційнібанки 

 

Планрахунківбухгалтерськогообліку,активів,капіталу,зобов’язаньігосподарс

ькихопераційпідприємствіорганізаційзабезпечуєскладанняфінансовоїзвітності. 
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1.3. Організаціябухгалтерськогооблікунапідприємстві 

 

Організаціяфінансовогооблікузнаходитьсявкомпетенціївласникапідприємст

ва чи уповноваженої ним особи згідно з діючим законодавством таустановчими 

документами. Це означає, що власник чи виконавчий орган, 

якийздійснюєкерівництвопідприємством,несевідповідальністьзаорганізаціюбухга

лтерськогооблікуізабезпеченняфіксуванняфактівздійсненнявсіхгосподарськихопе

раційвпервиннихдокументах,збереженнядокументів,регістрів 

тазвітностінапротязівстановленоготерміну, аленеменшетрьохроків. 

Керівникпідприємствазобов'язанийстворитинеобхідніумовидляправильного 

ведення бухгалтерського обліку,забезпечити неухильне виконаннявсіма 

підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерськогообліку, 

правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення 

таподаннядооблікупервиннихдокументів. 

ЗакономУкраїни«Пробухгалтерськийобліктафінансовузвітність»підприємст

вам надана можливість вибирати одну із 4-х форм організації 

облікунапідприємстві: 

1) введеннявштатпідприємствапосадибухгалтерачиствореннябухгалтерськ

оїслужбиначолізголовнимбухгалтером; 

2) користуванняпослугамиспеціалістапобухгалтерському 

обліку,якийзареєстрований як підприємецьбезстворенняюридичноїособи; 

3) ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку 

централізованоюбухгалтерієючиаудиторською фірмою; 

4) самостійневеденнябухгалтерськогооблікуіскладаннязвітностібезпосеред

ньо власником чи керівником. Дана форма організації 

бухгалтерськогооблікузвичайнозастосовуєтьсянаневеликихприватнихпідприємств

ах.Цюформузабороненовикористовуватинапідприємствах,звітністьякихповиннаоп

рилюднюватися (акціонерні товариства, банки, довірчі товариства, 

інвестиційніфонди,в бюджетнихустановахтощо). 

Підприємствосамостійновизначаєобліковуполітикуівибираєформубухгалтерсь

кого обліку. 

Обліковаполітика–

цесукупністьпринципів,методівіпроцедур,яківикористовуютьсяпідприємствомдляск

ладанняінаданняфінансовоїзвітності. 

Згідноз  принципомпослідовностіповиннебутипостійне  

(зрокуврік)застосуванняобліковоїполітики,якаможезмінюватисяякщо: 

- змінюютьсястатутнівимоги; 

- змінюютьсявимогиоргана,якийзатверджуєП(С)БО; 

- новіположенняобліковоїполітикизабезпечатьдостовірневідображенняподі

й чиопераційуфінансовійзвітності. 

Невважаєтьсязміноюобліковоїполітикивстановленняобліковоїполітики 

для: 

1) подійабооперацій,яківідрізняютьсязазмістомвідпопередніхподійабо 

операцій; 

2) подійабооперацій,якіневідбувалисяраніше. 
Положення,якінеобхідновисвітлювативобліковійполітиціпідприємства: 
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1) межаістотності.Істотноюінформацієювважаєтьсяінформація,відсутність

якоїможевплинутина рішення користувачівфінансовоїзвітності; 

2) порядок визначення операційного циклу з метою класифікації 

активів.Операційний цикл – це проміжок часу між придбанням запасів для 

здійсненнядіяльностііотриманнямкоштіввідреалізаціївиробленоїзнихпродукціїчит

оварів,послуг; 

3) порядок визнання основних засобів та інших необоротних 

матеріальнихактивів, термінів їх корисного використання, методів нарахування 

амортизації таліквідаційноївартості; 

4) порядоквизнаннянематеріальнихактивів,термінівїхкорисноговикористан

нятаметодівнарахуванняамортизаціїзврахуваннямнорм,встановленихстандартами

бухгалтерського обліку; 

5) методиоцінки вибуттязапасів; 

6) порядоквизначеннярезервівсумнівнихборгів; 

7) необхідністьствореннярезервівдлязабезпеченнямайбутніхвитратіплатежі

в(оплатавідпусток,додатковепенсійнезабезпечення,виконаннягарантійнихзобов’яз

аньтощо); 

8) перелікіскладстатейкалькулювання(дляуправлінськогообліку)тощо. 
Формабухгалтерськогообліку–певнасистемаобліковихреєстрів,порядку і 

способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержаннямєдиних засад 

та з у рахуванням особливостей своєї діяльності і технології 

обробкиобліковихданих.Виділяютьжурнальну,меморіально-

ордерну,спрощену,комп’ютернуформибухгалтерськогообліку. 

Журнальнуформубухгалтерськогооблікурекомендовановестизгідноз 

«Методичнимирекомендаціямипозастосуваннюрегістрівбухгалтерськогообліку» 

від29.12.2000р.№356. 

Методичні рекомендації по застосуваннюрегістрів бухгалтерського 

облікуспрямовані наузагальненняурегістрах 

бухгалтерськогообліку(крімрегіструпозабалансового обліку) методом подвійного 

запису інформаціїпро наявність ірух активів, капіталу, зобов'язань тафакти 

фінансово-господарської діяльностіпідприємств і організацій таінших юридичних 

осіб (крім банків і 

бюджетнихустанов),їхфілій,відділень,представництвнезалежновідформвласності,

організаційно-правовихформівидівдіяльності,нанакопиченняаналітичних даних 

про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, 

витрат,фінансовихрезультатів. 

Меморіально-

ордернаформаведеннябухгалтерськогооблікуодержаланазвувідмеморіальногоорд

еру,складаннямякогозавершуєтьсяобробкадокументів.Передбачаєскладанняпрово

докнакожендокументокремоюдовідкоюумеморіальнихордерах.Дляздійсненняопер

аційзоднаковоюкореспонденцієюрахунківвідкриваютьсяокремівідомості,заякимив

кінцімісяця визначаютьсяпідсумкийскладаються підсумковімеморіальніордери. 

Маліпідприємствавикористовуютьоднуздвохформведеннябухгалтерського 

обліку. 

а)простуформубухгалтерськогообліку; 
б)спрощенуформубухгалтерськогообліку. 
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Проста форма бухгалтерського обліку передбачає використання 

Журналуоблікугосподарськихопераційізастосовуєтьсямалимипідприємствамизнез

начнимдокументооборотом(кількістюгосподарськихоперацій),яківиконуютьнемат

еріаломісткіроботиіпослуги. 

Спрощена форма бухгалтерського обліку використовується 

суб’єктамималого підприємництва, діяльність яких пов’язана з виконанням 

матеріаломісткихробітіпослугіякіздійснюютьбільшукількістьоперацій.Цюформув

икористовуютьпідприємства,якімаютьосновнізасоби,виробничізапаси,товариігото

вупродукцію.Вонапередбачаєузагальненняінформаціїпрогосподарськіоперації 

утакихрегістрахбухгалтерського обліку. 

Основними перевагами комп'ютерної форми ведення обліку, порівняно 

зпаперовою,є: 

- вбудованібухгалтерськізнання(упрограмузакладеноправилаформування 

тих чи інших бухгалтерських проводок по господарських 

операціях,тобтоформабухгалтерськогооблікунаповнюєтьсяспецифічнимибухгалте

рськими знаннями); 

- паралельне ведення обліку за декількома стандартами (на базі одних і 

тихжеодноразововведенихданихможнаотримуватидекількасистемоцінокіпоказник

ів,що розраховуютьсязарізнимиметодиками); 

- забезпечення отримання необхідної внутрішньої та зовнішньої звітності 

завимогою управлінського персоналу (використання комп'ютерної техніки 

дозволяєотримуватиінформаціюзбажанимступенемдеталізаціїубудь-

якиймоментчасу). 

Підприємствосамостійнорозробляєсистемуіформиуправлінськогообліку, в 

якому застосовується більшдетальне групуваннявитрат і доходівурозрізі: 

- центріввідповідальності; 

- господарськихігеографічнихсегментівдіяльності; 
- видівдіяльності; 

- технологічнихпроцесів. 
При цьому керівництво підприємства обирає різні методи 

калькулюваннявитрат,показники іформи внутрішньоїзвітності,терміниїхподання. 

 

1.4. Організаціядокументооборотуізберіганнядокументів 

 

Підприємствосамостійнозатверджуєправиладокументооборотутавизначаєп

равапрацівниківнапідписуваннядокументів. 

Документооборот–

церухдокументівнапідприємствізмоментуїхотримання(створення)до 

завершеннявиконання(передачівархів). 

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, 

атакожзберіганняпервиннихдокументів,обліковихрегістрів,бухгалтерськоїзвітност

і підприємствами(крім банків) незалежно від форм власності, установ 

таорганізацій, основна діяльність якихфінансується за рахунок коштів 

бюджетурегламентуєтьсяПоложеннямпродокументальнезабезпеченнязаписівубух

галтерськомуобліку,затв.наказомМФУ від24.05.95р. 
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Первинні документи – це документи, створені у письмовій або 

електроннійформі,щофіксуютьтапідтверджуютьгосподарськіоперації,включаючир

озпорядженнятадозволиадміністрації(власника)наїхпроведення. 

Первинні документи повинні бути складені у моментпроведення 

кожноїгосподарськоїопераціїабо,якщоценеможливо,безпосередньопісляїїзаверше

ння. При реалізації товарів за готівку допускаєтьсяскладання 

первинногодокумента не рідше одного разу на день напідставі 

данихкасовихапаратів,чеківтощо.Дляконтролютавпорядкуванняобробкиінформаці

їнаосновіпервиннихдокументівможутьскладатисязведенідокументи.Первиннідоку

менти,створенів електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерськомуобліку 

за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи 

таелектронний документообіг. 

Облікові регістри – це носії спеціального формату (паперові, електронні) 

увигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені 

дляхронологічного, систематичного або комбінованогонагромадження, 

групуваннятаузагальненняінформаціїзпервинних 

документів,щоприйнятідообліку. 

Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки 

первиннихдокументівзаформою ізмістом. 

Перенесенняінформаціїзпервиннихдокументівдообліковихрегістрівповинно

здійснюватисяв міруїї надходженнядомісцяобробки(бухгалтерія,обчислювальна 

установка), проте не пізніше терміну, що забезпечує 

своєчаснувиплатузаробітноїплати,складаннябухгалтерськоїістатистичноїзвітності,

декларацій ірозрахунків. 

 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Сутністьфінансовогообліку; 

2. Об’єктифінансовогообліку; 
3. Якиминормативно-

правовимидокументамирегламентуєтьсяведенняфінансового обліку? 

4. Назвітьвідмінностіміжфінансовиміуправлінськимобліком;5.С

кладфінансовоїзвітності; 

6. Назвітьпринципискладанняфінансовоїзвітності; 

7. Вчомуполягаютьякісніхарактеристикифінансовоїзвітності; 

8. Хтоєкористувачамифінансовоїзвітності; 

9. Щонеобхіднодлязабезпеченняналежноговеденняфінансовогообліку? 

10. Назвітьформиорганізаціїбухгалтерськогооблікунапідприємстві; 

11. Якіположеннявисвітлюютьсявобліковійполітиціпідприємства; 

12. Дайтехарактеристикуформамбухгалтерськогообліку; 
13. Якіетапивключаєдокументооборот? 

14. Якповиннізберігатисядокументи 
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ТЕМА2. ОБЛІКГРОШОВИХКОШТІВ 

 

1. Визначеннягрошовихкоштів 

2. Облікнаявностітарухугрошовихкоштіввкасі 

2.1. Загальнийпорядокведеннякасовихоперацій 

2.2.2. Документуваннякасовихоперацій 

2.2.3. Облікопераційзготівковимикоштами 

2.3. Облікопераційнапоточнихрахункахвбанках 

2.3.1. Загальніположеннящодоздійсненняопераційнарахункахв 

банках  

2.3.2. Формибезготівковихрозрахунків 

2.3.3. Облікбезготівковихрозрахунків 

2.4. Облікгрошовихкоштіввдорозітагрошовихдокументів 

 

2.1. Визначеннягрошовихкоштів 

 

Грошовікошти–цеготівковікошти,коштинарахункахвбанкутадепозити 

дозапитання. 

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні 

фінансовіінвестиції,яківільноконвертуютьсяупевнісумигрошовихкоштівіякіхаракт

еризуютьсянезначнимризикомзміни вартості. 

Готівка – це грошові знаки національної валюти України – банкноти 

тамонети. 

Платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за 

реалізованупродукцію(товари,виконаніроботи,наданіпослуги)ізаопераціями,якібез

посередньо не пов’язані з реалізацією продукції та іншого майна, 

називаютьсяготівковими розрахунками. 

Розрахунки можуть здійснюватися не тільки в готівковій, а й в 

безготівковійформі. 

Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з 

рахункупідприємства-платниканарахунокпідприємства-

отримувача.Фінансовимпосередникомуцихрозрахункахвиступаєбанк,якийнадаєпо

слугисвоїмклієнтам-підприємствам. 

Заекономічнимзмістомбезготівковірозрахункибуваютьтоварногоінетоварног

о характеру. До товарних відносяться розрахунки між підприємствамиза 

реалізовані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, 

донетоварних–

розрахункизбюджетомзплатежівіподатків,погашеннябанківськихпозик,відсотків,р

озрахункиздебіторами,крімрозрахунківзатоварними операціями. 

Порядокбезготівковихрозрахунківсуворорегламентованийзаконодавством. 

Здійснення розрахункових операцій через банк знижує потребу вготівці, сприяє 

концентрації в банку вільних грошових коштів для кредитування,забезпечує їх 

збереження і ефективніше використання, оптимізує й прискорюєгрошовий 

обігдержави. 

Основнимизавданнямибухгалтерськогооблікугрошовихкоштівє: 
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- правильнаорганізація,своєчаснеізаконнепроведеннябезготівковихіготівков

ихрозрахунковихоперацій; 

- своєчаснетаправильнедокументуванняопераційзрухугрошовихкоштівірозр

ахунків; 

- забезпеченнязбереженнягрошовихкоштівіціннихпаперівукасіпідприємств

а; 

- контрользавитраченнямгрошовихкоштів; 

- своєчаснетаточневеденнярозрахунківздебіторамитастягненнязаборговано

сті; 

- періодичнепроведенняінвентаризаціїгрошовихкоштівідебіторськоїзаборго

ваності. 

Оцінка грошових коштів, які знаходяться в касі та на рахунках у 

банках,будеоднаковою.Грошовікоштивнаціональнійвалютівідображаютьсявбухга

лтерськомуоблікузаномінальноювартістю. 

Грошовікоштивіноземнійвалютівідповіднодопринципуєдиногогрошового 

вимірника для відображення в обліку також повинні бути виражені внаціональній 

валюті. Важливу роль при оцінці грошових коштів відіграє принципобачності, що 

передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів 

оцінкигрошовихкоштів,якіповиннізапобігатизавищеннюоцінкиактивів.ЗгідноП(С)

БО 21 «Вплив змін валютних курсів» грошові кошти в іноземній валюті 

ємонетарноюстаттею. 

 
 

2. Облікнаявностітарухугрошовихкоштіввкасі 

 

2.2.1. Загальнийпорядокведеннякасовихоперацій 

 

Нормативно-правовабаза, якарегламентуєобліккасовихоперацій: 

1) ПоложенняпроведеннякасовихопераційвнаціональнійвалютівУкраїні,зат

в.постановоюПравлінняНБУ№637 від15.12.2004 р.; 

2) Інструкціяпроорганізаціюроботипоготівковомуобігуустановамибанків,за

тв.ПостановоюПравлінняНБУ №69 від19.02.01р.; 

3) УказПрезидентаУкраїни«Прозастосуванняштрафнихсанкційзапорушенн

янормз регулюванняобігуготівки»№436/95 від12.06.1995 р.; 

Каса підприємства – приміщення або місце, що призначене для 

здійсненняготівковихрозрахунків,атакожприймання,видачітазберіганняготівкових

коштівтаіншихцінностей. 

У касі підприємства можуть зберігатися цінності (рис. 

2.1).Веденнякасовихоперацій напідприємствіздійснює: 

- касир,якщоцяпосадапередбаченаштатнимрозкладом; 

- бухгалтер чи інший працівник, на якого покладаються обов’язки 

касиразгіднописьмовогорозпорядженнякерівникапідприємства,якщоштатнимрозк

ладомпосадакасиранепередбачена. 
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Цінностівкасі 

  

 Готівка  - внаціональнійвалюті 

- віноземнійвалюті 

 

 

 

   

 Грошовідок

ументи 

 - путівкивсанаторії,будинкивідпочинку 
- поштовімарки 

- проїзніквитки 

 

 

   

 

 Бланки

сувороїз

вітності 

 - трудовікнижкитадодаткидоних 

- власніакції 

- квитанціїподорожніхлистівавтотранспорту 

 

 

 

 Цінні 

папери,придб

ані 

уіншихпідпр

иємств 

- акції 
- облігації 

- векселі  

 

Рисунок2.1-Цінності, якіможутьзберігатисявкасі 

 

Вобохвипадкахзцимпрацівникомукладаєтьсядоговірпроповнуіндивідуальну 

матеріальну відповідальність, а також керівник знайомить його підрозпискуз 

Положеннямпроведеннякасовихопераційвнаціональнійвалюті. 

Касирузабороняєтьсяпередовірятивиконаннясвоїхобов’язківіншимособам. 

Виключенням є ті випадки, коли касир відсутній на роботі по 

поважнимпричинам.Тодіобов’язкикасирапокладаютьсянаіншогокасира,апривідсу

тності такого – на іншого працівника згідно письмового наказу 

керівникапідприємства.Зцимпрацівникомтакожукладаєтьсядоговірпроповнуматер

іальнувідповідальністьдомоментувиходунароботу«основного»касира. 

Приміщення каси має бути ізольоване, а двері до каси під час 

здійсненняоперацій – замкнені з внутрішнього боку. Доступ до приміщення каси 

особам, якінемаютьвідношеннядоїїроботизабороняється. 

Всяготівкаповинназберігатисяувогнетривкихметалевихшафах,вокремихвипа

дках–укомбінованихізвичайнихметалевихшафах,якіпіслязакінчення роботи 

замикаються ключем і опломбовуються сургучною печаткоюкасира. 

Суб’єкти підприємницької діяльності при необхідності отримують 

готівковікоштизвласнихрахунківубанкувмежахнаявнихнанихкоштівнацілі,зазначе

ніучекунаотриманняготівки. 

На кінець робочого дня підприємства можуть тримати в своїй касі готівку 

умежахліміту. 
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Лімітзалишкуготівки–

цеграничнасумарозміруготівки,якаможезалишатисявкасіпідприємстванакінецьроб

очогодняівстановлюєтьсяустановоюбанку. 

Розрахуноклімітукасиздійснюєтьсяпідприємствамисамостійно.Дорозрахунк

у приймається строк здавання підприємством готівкової виручки для 

їїзарахуваннянарахункивбанках,визначенийвідповіднимдоговоромбанківськогора

хунку.Крім того,длявизначення лімітукасидоувагибереться: 

- режиміспецифікароботипідприємства; 

- віддаленістьвідбанку; 

- обсягкасовихоборотівзавсімарахунками; 

- тривалістьопераційногочасубанку; 
- наявністьдомовленостіпідприємствазбанкомнаінкасаціютощо. 

Встановленийліміткасизатверджуєтьсявнутрішніминаказамипідприємства. 

Якщо підприємством ліміт каси не встановлено, то ліміт каси 

вважаєтьсянульовим.Втакомувипадкувсяготівка,яказнаходитьсявкасінакінецьробо

чого днявважаєтьсяпонадлімітною. 

Терміниздаванняготівкидляїїзарахуваннянарахункивбанкахвизначаються 

підприємствомі встановлюються запогодженням звідповіднимбанкомта 

зазначаються в договорах банківського рахунку між підприємством табанком. 

Готівковікоштиневважаютьсяпонадлімітнимивденьїхнадходження,якщовон

ибулизданівсумі,щоперевищуєвстановленийліміткаси,дообслуговуючихбанківнеп

ізнішенаступногоробочогоднябанку(протягомопераційногочасуйогороботи)абобу

ливикористаніпідприємством(безпопередньогоздаванняїхдобанкуіодночасногоотр

иманнязкасибанкуназазначеніпотреби)наступногоднянагосподарськіпотреби. 

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті грошові 

кошти,що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в 

сумі, 

щоперевищуєвстановленийліміткаси,дообслуговуючихбанківнаступногоробочого

днябанку(протягомопераційногочасуйогороботи)тапідприємстваабо були 

використані підприємством (без попереднього здавання їх до банку іодночасного 

отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня 

нагосподарськіпотреби. 

Готівкаможевикористовуватисяпідприємстваминагосподарськіопераційніпо

треби. 

Однак Положенням про ведення касових операцій в національній 

валютівстановленітакіобмеження: 

1) підприємствозобов’язаневикористовуватиготівку,отриманувбанкузгідно 

з цілями, вказаними в чеку. У випадку порушення – нараховується 

штрафнасумуготівки,використаноїнезацільовимпризначенням; 

2) сумаготівковогоплатежуодногопідприємстваіншомунеповиннаперевищу

вати10тис.грн.протягомробочогоднязаоднимчикількомаплатіжнимидокументами.

Кількістьпідприємств,зякимипроводятьсярозрахунки,необмежується.Уразіпоруше

ннясумавиплаченоїготівкипонад10 
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тис.грн.додаєтьсядозалишкуготівкивкасінакінецькожногодняіпорівнюєтьсяізвстан

овленимлімітомзмоментуздійсненняпорушенняідомоментуйоговиявленняконтрол

юючимиорганами. 

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою підприємств 

воплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за 

рахуноккоштів,одержанихзакорпоративнимикартками. 

Протевказаніобмеженнянестосуютьсярозрахунківпідприємств(підприємців)

зфізичнимиособами,бюджетамитадержавнимицільовимифондами, малих і 

середніх підприємств при використанні готівкових коштів, щоодержані ними за 

рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції 

тарозвиткудлярозвиткумалихісередніхпідприємств.Обмеженнятакожнепоширюют

ьсянадобровільніпожертвування,благодійнудопомогу,нарозрахункизаспожитуелек

троенергію,атакожуразівикористаннякоштів,виданихнавідрядження; 

3) підприємство,якемаєзаборгованістьпередбюджетом,зобов'язанепроводит

и оплату праці виключно готівкою, отриманою з рахунку в 

банку.Віншомувипадкузастосовуютьсясанкції.Прицьомувиплати,непов'язанізопла

тоюпраці,дозволяються; 

4) видачаготівкипідзвітпроводитьсязаумовиповногозвітуванняпідзвітноїос

обизапопереднійаванс.Підзвітніособизобов'язаніподатидобухгалтерії 

підприємства разом із невикористаним залишком готівки 

авансовийзвітпровитрачанняодержанихукасісумутакістроки: 

- завідрядженнями–

протягомтрьохробочихднівпісляповерненнязвідрядження; 

- на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки 

тазаготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, – протягом десяти 

робочихднівзднявидачіготівкипідзвіт; 

- на всі інші виробничі (господарські) потреби – наступного робочого 

дняпіслявидачіготівкипідзвіт. 

У разі придбання працівникомпідприємства за власні готівкові 

коштитоварів(продукції,послуг)абовикористанняцихкоштівувідрядженнідляпотр

ебпідприємствавінзвітуєза витраченікоштиувищевказаномупорядку; 

5) підприємства, що здійснюють операції з металобрухтом, 

розраховуютьсяз підприємствами-здавачами, підприємцями та фізичними 

особами за 

прийнятийметалобрухтубезготівковійформі.Дляоплатицимипідприємствамизазак

уплений у фізичних осіб металобрухт здійснюються перекази готівки 

черезустанови банківтапідприємствапоштового зв'язку. 

 

Документуваннякасовихоперацій 

 

Касовіопераціїоформлюютьсядокументами,типовіформиякихзатверджені 

МіністерствомстатистикиУкраїнизазгодоюНБУтаМФУі якіповинні 

застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх 

відомчоїпідпорядкованостітаформивласності: 

- КО-1«Прибутковийкасовийордер»; 
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Прибутковийкасовийордер Видатковийкасовийордер 

Журналреєстраціїприбутковихівидатковихкасовихордерів 

Касовакнига 

Звіткасира 

Журнал1.1,Відомість1.1 

Баланс Головнакнига 

- КО-2«Видатковийкасовийордер»; 

- КО-3, 3а «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових

 касовихдокументів»; 

- КО-4«Касовакнига»; 

- КО-5«Книгаоблікуприйнятихтавиданихкасиром грошей» 

Загальнасхемадокументооборотупокасовихопераціяхнаведенанарис. 

2.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок2.2.Схемадокументооборотупокасовихопераціях 

 

Готівкові кошти, які надходять до каси підприємствау вигляді 

виручки,позареалізаційних надходжень чи із банку, оформлюються в кожному 

випадкуприбутковимкасовимордером(КО-1). 

Заповнюютьсяприбутковікасовіордери(ПКО)іквитанціїдонихбухгалтером, 

потім реєструються в журналі реєстрації прибуткових і видатковихкасових 

ордерів (ф. №КО-3 чи №КО-3а) підписуються головним бухгалтером 

чиособою,уповноваженоюкерівником підприємства тапередаютьсякасиру. 

Касирперевіряєправильністьзаповненнявсіхреквізитівприбутковогокасового

ордера:дату,номер,суму,підставу,підписи,печатку,штамптощо,приймає готівку, 

підписує прибутковий касовий ордер та квитанцію до 

нього.Потімквитанціядоприбутковогокасовогоордеру,завіренапечаткоюпідприємс

тва (печатка ставиться так, щоб більша частина відтиску опинилася 

наквитанції),видаєтьсяособі,яка внеслагрошіідодаєтьсядо звітукасира. 

Принадходженніготівкивкасузпоточногорахункувбанкутакожобов’язково 

оформлюється прибутковий касовий ордер і квитанція до нього, 

якадодаєтьсядовипискибанку.ПідставоюдлязаповненняПКОприотриманні 
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коштівзбанкуєгрошовийчек,якийвиписуєтьсянаім’якасираабоіншоїуповноваженої

особи,черезякуотримуютьсякошти. 

Для одержання в банку чекової книжки необхідно заповнити заяву, в 

якійзазначаєтьсяпрізвище,ім'я,по-

батьковікасиратазразокйогопідпису.Заяваповинна бути завірена печаткою 

підприємства, підписами керівника та головногобухгалтера. За цією заявою касир 

одержує чекову книжку на 25 або 50 

чеків.Зберігаєтьсячековакнижкавкасіпідприємства.Накорінцічекувказуєтьсяпрізви

ще,ім'ятапобатьковіособи,якійдорученоодержанняготівки.Підписуються чеки 

керівником підприємства та головним бухгалтером. 

Жоднихвиправленьучекахнедопускається. 

Якщовкасіпідприємствазнаходятьсягрошовікошти,непідтвердженіприбутко

вим касовим ордером, то вони вважаються неоприбуткованими в касі 

ізараховуютьсяв дохідпідприємства. 

Видаютьсягрошовікоштинапідставі   видаткових   касових   

ордерів(ф.№КО-2)чиналежнимчиномоформленихплатіжних(розрахунково-

платіжних)відомостей,підписанихкерівникоміголовнимбухгалтеромпідприємства. 

Видатковийкасовийордервиписуєтьсябухгалтером,реєструєтьсявжурналіреє

страціїприбутковихівидатковихкасовихордерівіпередаєтьсякасирудлявиконання. 

Касирвидаєгрошовікоштипідрозпистількиособі,якавказанаувидатковому 

касовому ордері, при наявності паспорта чи документу, який йогозамінює (права 

водія, військовий квиток тощо). Якщо грошові кошти видаютьсяпо довіреності–

паспортнеобхіднийідовіреній особі. 

Привідсутності підпису отримувачаувитратних документах останні 

неприймаютьсяврозрахунокдлявизначеннязалишкуготівки вкасі. 

Вибуттяготівковихкоштівдляздаванняїхдокасустановбанківздійснюється 

також із складанням видаткових касових ордерів. Документ, якимоформлюється 

внесення грошей в банк – об’ява на внесок готівкою. Документ,який підтверджує 

внесення грошей в банк – квитанція до об’яви внесок готівкою.Відразу ж після 

видачі готівки касир підписує видатковий касовий ордер, а надоданихдо нього 

документах,ставитьштамчи підпис«Оплачено». 

Прийманняівидачаготівковихкоштівпокасовимордерамможутьздійснюватис

ятількивденьїхскладання.Увипадку,якщопризаповненнідопущенапомилка,токасов

ийордероформлюєтьсязнову,оскількиніяківиправленняв 

касовихдокументахнедопускаються. 

Всіфактинадходженнятавибуттяготівковихкоштівнапідприємствіобліковуют

ьсяв касовійкнизі(ф.№КО-4). 

Касова книга – це документ бухгалтерського обліку встановленої 

форми,якийвикористовуєтьсядляздійсненняоблікуготівкивкасіпідприємства. 

Касову книгу можна вести також в електронній формі. При цьому 

необхіднодотримуватися всіх правил, які пред’являються до заповнення касової 

книги 

напаперовихносіях.Листикасовоїкнигиповиннібутипронумеровані,прошнурованіі

скріпленіпечаткоюпідприємства.Наостаннійсторінціслід 
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1 

2 

3 

4 

Порядокперевіркизвітівкасира 

Записуютьсякореспондуючірахунки,сумигрупуютьсязаод

нимрахункоміпроводятьсязаписи вЖурналі1іВідомості1.1 

Перевіряєтьсяправильністьпідрахованихпідсумківзнадход

женняівитрачання,залишкуна кінецьдня 

Перевіряєтьсядостовірністьзаписів(ідентичністьзаписівузвіті 

тадоданихдокументах 

Звіряєтьсязалишокнапочатокдняіззалишкомнакінецьдняп

опередньогозвіту 

вказатикількістьпронумерованих,прошнурованихлистів,якізавіряютьсяпідписами 

керівникаіголовногобухгалтера. 

Записивкасовійкнизіздійснюютьсякасиромвдвохпримірниках(черезкопіювал

ьнийпапір)заопераціямиотриманнячивидачіготівкизакожнимприбутковимкасовим

ордеромтавидатковимдокументомвденьїхнадходження.Якщопризаповненнікасово

їкнигидопущенапомилка,топомилковийзаписзакреслюєтьсяінаднимробитьсяправи

льнийзапис,якийзавіряється 

підписамикасираіголовногобухгалтера. 

Щоденно, в кінці робочого дня касир підраховує підсумки операцій за 

день,виводить залишок готівки в касі на наступне число і передає відривну 

частинулистакасовоїкниги(звіткасира)зівсімаприбутковимиівидатковимидокумен

тами в бухгалтерію підприємства під розписку на першому 

примірникукасовоїкниги. 

Звітикасираперевіряєтьсябухгалтеромвтакомупорядку(рис.2.3). 
 
 

 

Рисунок2.3-Порядокперевіркизвітівкасира 

 

Укінцімісяцябухгалтерзбираєвсікасовізвітизпідшитимидонихпервинними 

документами за датами в зростаючому порядку та зшиває в 

окремупапку.Контрользаправильнимведеннямкасовоїкнигиздійснюєголовнийбухг

алтер підприємства. 

 

Облік операційзготівковимикоштами 

 

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів в 

касіпідприємствавикористовується рахунок30 «Каса».Вінмає такісубрахунки: 

301 «Касавнаціональнійвалюті»; 
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302 «Касавіноземнійвалюті». 

Задебетомрахункувідображаютьнадходженняготівки,закредитом–

виплатагрошовихкоштівізкаси підприємства. 

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, 

оплатапослуг зв’язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки 

«Операційнакасавнаціональній валюті» та«Операційна касавіноземнійвалюті». 

Аналітичнийоблікможездійснюватисяурозрізіопераційноїкаси,закожнимкас

иром,завидами валют. 

Кореспонденціярахунківзоблікуготівкинаведенавтаблиці2.1.Таб

лиця2.1-Обліккасовихоперацій 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

Оприбуткуваннягрошовихкоштіввкасу 

1. Отриманоготівковікоштизбанку 30 31 

2.Погашеноготівкоюкороткостроковийвексель 30 34 

3.Погашенодебіторськузаборгованість 30 361 

4. Отриманоготівковікоштивкасуякпогашенняіншої 
дебіторськоїзаборгованості: 

  

-від підзвітнихосіб 30 372 

-дивідендивідасоційованих,дочірніхпідприємств 30 373 

-відвиннихосіб зазавданізбитки 30 375 

-від іншихдебіторів 30 377 

5.Отриманобезповоротнуфінансовудопомогу 30 425 

6.Отриманоцільовефінансування 30 48 

7. Отриманодовгостроковуфінансовудопомогуна 
зворотнійоснові 

30 55 

8. Поверненозайвоотриманузаробітнуплату 30 66 

9.Одержанокоштивід:   

-реалізаціїіноземноївалюти 30 711 

-реалізаціїіншихоборотнихактивів 30 712 

-штрафівтанеустойок 30 715 

10.Одержанодивідендитавідсоткивідіншихпідприємств 30 73 

11.Отриманодохідвід реалізаціїнеоборотнихактивів 30 742 

Видачагрошовихкоштів ізкаси 

1.Ізкасинапоточнийрахунокпереданаготівка 31 30 

2.Переданоготівкуінкасатору,відправленочерезпоштове 
відділеннядлянаступногозарахуваннянарахунокбанку 

333 30 

3.Виданоізкасипідзвітнимособам 372 30 
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Продовженнятаблиці2.1 

1 2 3 

4. Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику 
підприємства 

377 30 

5.Здійсненопередоплатузаперіодичнівидання 39 30 

6. Викупленопідприємствомакціївласноїемісії 45 30 

7.Здійсненовнескиучасникамидостатутногокапіталу 46 30 

8. Погашеновидані:   

-довгостроковівекселі 51 30 

-короткостроковівекселі 62 30 

9. Погашеноготівкою:   

-довгостроковіпозики 50 30 

-короткостроковіпозики 60 30 

10. Погашеноготівкоюпоточнузаборгованістьза 
довгостроковимизобов’язаннями 

61 30 

11.Оплаченоготівкоюзаборгованістьпостачальникам 63 30 

12.Погашеназаборгованістьзаєдинимсоціальним внеском 65 30 

13. Виплаченозаробітнуплату 66 30 

14. Оплаченіізкасинарахованідивіденди 67 30 

15.Оплаченагрошовимикоштамиіншакредиторськаза

боргованість 

685 30 

16.Оплаченоготівкоювитрати 90-95, 
97,99 

30 

Відображеннярезультатівінвентаризаціїкаси(проводитьсянеменше 
1-горазуна квартал) 

1.Оприбуткуваннянадлишківготівки 30 719 

2.Відображеннянестачіготівки 375 30 

3.Погашеннянестачіготівки:   

-грошовимикоштами 30 375 

-із заробітноїплати 661 375 

 

ОбліккасовихопераційздійснюєтьсявЖурналі1таВідомості1.1. 
ВБалансізалишокготівковихгрошовихкоштіввідображаютьсявактивівІІрозді

лі «Оборотніактиви». 

 
 

2.3Облікопераційнапоточнихрахункахвбанках 

 

Загальніположеннящодоздійснення операційнарахункахвбанку 

 

Банкивідкриваютьрахункиюридичнимтафізичнимособамзгіднозінструкцією 

«Про порядок відкриття та використання рахунків у національній 

таіноземнійвалютах»затв.постановоюПравлінняНБУвід 12.12.2003р.№492. 
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Банк, в якому відкрито рахунки підприємств, організацій, установ усіх 

формвласності та який здійснюєдля них на договірних засадах будь-яку з 

операцій 

чипослуг,передбаченихЗакономУкраїни«Пробанкиібанківськудіяльність»,називає

тьсяобслуговуючим. 

Розрахункиможутьздійснюватисячерезтаківидирахунків: 

- поточний–рахунок,якийвідкриваєтьсявуповноваженихустановахбанків 

підприємствами всіх видів і форм власності, а також їх 

відокремленимипідрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх 

видів операцій зацими рахунками відповідно до чинного законодавства України 

як в національній,так ів іноземнійвалюті; 

- акредитив – рахунок з якого банк за дорученням свого клієнта 

виконуєплатіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи і 

наданіпослуги. Акредитив – цеумовне грошове зобов’язання банку, яке видається 

нимза дорученням клієнта на користь його контрагента за договором, згідно з 

якимбанк,якийвідкривакредитив(банк-

емітент),можепровестипостачальникуплатіж або надати повноваження іншому 

банку виконувати такі платежі за умовинадання їм документів, передбачених в 

акредитиві, і при виконанні інших умовакредитиву.Зазвичай використовується 

для підвищення гарантованості оплатипокупцемсвоїхзобов’язань; 

- валютний – рахунок, який відкривається для зберігання грошових 

коштіввіноземнійвалюті; 

- депозитний – рахунок, на якому здійснюються операції за 

депозитнимдоговором(крімрозрахункових івидачіготівки); 

- картковий–

банківськийрахунок,наякомупроводятьсяопераціїзаплатіжними картками. 

Відноситься до поточних рахунків і відкривається 

клієнтамустановбанківнаумовахдоговорупровідкриттякартрахункутаздійсненняоп

ераційіззастосовуваннямплатіжнихкарток.Картковийрахунокможнавідкриватиівін

оземній валюті; 

- кредитний–

рахунок,наякомупроводитьсяотриманнякредитнихресурсівтаїхвикористання; 

- тимчасовий–рахунок,якийвідкриваєтьсядлязарахуваннякоштівзметою 

формуваннястатутного капіталу та забезпечення спільної 

діяльностізаучастііноземнихінвесторів. 

Навідкриттяіобслуговуваннябанківськогорахункуукладаєтьсядоговір. 
Юридичнітафізичніособи-суб'єктипідприємницькоїдіяльностімаютьправо 

відкривати необмежену кількість рахунків за своїм вибором і згодою банківдля 

зберіганнягрошовихкоштівіздійсненняусіхвидівбанківськихоперацій. 

 

Формибезготівковихрозрахунків 

 

Загальніпринципиорганізаціїбезготівковихрозрахунківунаціональнійвалюті

України,їхформи,зразкипервиннихдокументівтапорядокїхобігувизначає 

Інструкція «Про безготівкові розрахунки в національній валюті», 

затв.постановоюправлінняНБУ№22 від21.01.2004 р. 
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Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів з 

рахунківплатниківнарахункиотримувачівкоштів,атакожперерахуваннябанкамизад

орученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в 

касубанку, на рахунки отримувачівкоштів. Ці розрахунки проводяться банком 

напідставірозрахунковихдокументівнапаперовихносіяхчивелектронномувигляді. 

Приздійсненнірозрахунковихопераційпідприємствоможевикористовувати 

такі видиплатіжнихінструментів: 

- меморіальнийордер; 

- платіжнедоручення; 

- платіжнавимога-доручення; 

- платіжнавимога; 

- розрахунковийчек; 

- акредитив; 

- банківськіплатіжнікарточки. 

Бланки розрахункових документів визначені Інструкцією про 

безготівковірозрахункив національній валютіУкраїни. 

Меморіальнийордер–

розрахунковийдокумент,якийскладаєтьсязаініціативоюбанкудляоформленняопера

ційзісписаннякоштівзрахункуплатника, внутрішньобанківських операцій 

відповідно до нормативно-правовихактівНаціональногобанкуУкраїни. 

Платіжнедоручення–

розрахунковийдокумент,щоміститьписьмоведорученняплатникаобслуговуючомуб

анкупросписаннязісвогорахункузазначеноїсуми 

коштівтаїїперерахуваннянарахунокодержувача. 

Платник має право зазначати в платіжному дорученні дату валютування, 

якане може бути пізніше 10 календарних днів після складання платіжного 

доручення.Банкплатниканеприймаєплатіжногодоручення,якщодатавалютуванняв

изначенапізніше10календарнихднівпісляскладанняплатіжногодоручення.Банкотри

мувачадонастаннядативалютування,щозазначенавелектронномурозрахунковомудо

кументі,зараховуєпереказанікоштинавідповіднийрахунокінепізнішенаступногороб

очогоднязгіднозпорядком,передбаченимудоговорі,повідомляєотримувачапронадх

одженнянайогоадресукоштівтадатуїх 

валютування. 
Банк, що обслуговує отримувача, зобов'язаний зарахувати кошти на 

рахунокотримувачанапочатокопераційногодня, 

якийвизначенийдатоювалютування. 

Якщо дата валютування припадає на неробочий день, то банк 

отримувачазараховуєкоштинайогорахунокнапочатокпершогоробочогодня,наступн

огозаднем,який визначенийдатою валютування. 

Операціюзперерахуваннякоштівзвідповідногорахункунарахунокотримувача

банкотримувачаоформляємеморіальнимордером,уреквізиті 

«Призначення платежу» якого зазначає номер і дату електронного 

розрахунковогодокумента,атакожповторюєтекстреквізиту«Призначенняплатежу»

цьогоелектронного розрахунковогодокумента. 

Платіжне доручення від платника банк приймає до виконання заумови, 

щойого суманеперевищуєсуму,якаєнарахункуплатника. 
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Платіжні вимоги-доручення можуть застосовуватися в розрахунках 

усімаучасниками безготівковихрозрахунків. 

Верхнячастинавимоги-

дорученняоформляєтьсяотримувачемкоштівзаформою, наведеною в Інструкції, 

згідно з вимогами до заповненняреквізитіврозрахункових документів, і 

передається безпосередньо платнику не менше ніж удвохпримірниках. 

Доставку вимог-доручень до платника може здійснювати банк 

отримувачачерезбанк платниканадоговірних умовах. 

Уразізгодиоплатитивимогу-дорученняплатникзаповнюєїїнижнючастину (від 

рукичиіз застосуванням технічних засобів – незалежно від того, якзаповнено 

верхню частину цього розрахункового документа) і подає до банку, щойого 

обслуговує. 

Сума, яку платник погоджується сплатити отримувачу та зазначає в 

нижнійчастині вимоги-доручення, не може перевищувати суму, яку вимагає до 

сплатиотримувачіяказазначенауверхній частинівимоги-доручення. 

Платіжна вимога-доручення повертається без виконання, якщо 

сума,щозазначенаплатником,перевищуєсуму,щоєнайогорахунку.Банкплатникапри

ймає вимогу-доручення від платника протягом 20 календарних днів з 

датиоформленняїїотримувачем. 

Причининеоплатиплатникомвимоги-

дорученняз'ясовуютьсябезпосередньоміжплатником та 

отримувачемкоштівбезвтручаннябанку. 

Розрахункизадопомогоючеківвикористовуютьсявбезготівковихрозрахунка

хпідприємствтафізичнихосібзметоюскороченнярозрахунківготівкоюзаотриманіто

вари (виконаніроботи,наданіпослуги). 

При акредитивній формі розрахунків банк за дорученням свого 

клієнта(заявникаакредитива) зобов'язаний: 

• виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, 

виконаніроботи танаданіпослуги; 

• надатиповноваженняіншому(виконуючому)банкуздійснитицейплатіж. 

Умовитапорядокпроведенняакредитивноїформирозрахунківпередбачаються

удоговоріміжзаявникомнаакредитивтабенефіціаром.Акредитивибуваютьвідкличні

табезвідкличні,атакожпокритітанепокриті. 

Розрахункибанківськимиплатіжнимикартками(БПК)регулюютьсяПоло

женням «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з 

їхзастосуванням», затвердженим постановою Правління НБУ №479 від 

24.09.99р.Банківськіплатіжнікарткиможутьзастосовуватися: 

- дляздійсненнябезготівковихрозрахунків; 

- дляотриманняготівковихкоштів; 

- для видачізаробітноїплатипрацівникам. 

 

Облікбезготівковихрозрахунків 

 

Здійсненіопераціїпорухукоштівнарахункубанкреєструєувиписцібанку. 
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Випискабанку–цедокумент,якийвидаєтьсябанкомпідприємству 

тавідображаєрухгрошовихкоштів нарахунку. 

Церегістраналітичногооблікузаопераціяминарахункувбанкутаєпідставоюдля

здійсненнябухгалтерськихзаписів.Випискабанкуповиннаміститидату,номерирахун

ківдебіторівікредиторів,кодиоперацій,суми. 

Післяотриманнявипискибанкубухгалтерздійснюєїїконтирування. 

Контируваннявипискипередбачає: 

1) їїнумерацію; 
2) перевіркунаявностіпервиннихдокументів,напідставіякихзарахованіабо 

списанікошти; 

3) перевірку відповідності сум у виписці сумам, зазначених

 увиправдовуючи документах; 

4) здійсненнякореспонденціїрахунків. 

При цьому бухгалтер повинен враховувати, що банк, зберігаючи 

грошовікошти підприємства, вважає себе його боржником і на цю суму має 

кредиторськузаборгованість.Томузалишоккоштівтаїхнадходженнябанкзаписуєзак

редитом, видачу коштів – за дебетом. На полях перевіреної виписки 

вказуютьсякоди кореспондуючих рахунків. Дані з виписок переносяться до 

Журналу 1 таВідомості 1.2, після чого заповнюється головна книга та складається 

фінансовазвітність. Облік безготівкових розрахунків ведеться на рахунку 31 

«Рахунки вбанках». За дебетом рахунку 31 відображається надходження 

грошових коштів, закредитом–

їхвикористання.Субрахунки312«Поточнірахункивіноземнійвалюті»та314«Іншірах

ункибанкувіноземнійвалюті»призначенідляузагальненняінформаціїпронаявністьта

рухгрошовихкоштіввіноземнійвалюті.Аналітичнийоблікзарахункомможевестисьз

авидамирахунків,відкритих у банківських установах. Він повинен надавати 

можливість 

щоденновизначатизалишкигрошовихкоштівнарахункахвбанках,їхрухзапевнийпері

од, виявляти накопичення грошових коштів на рахунках в банках, їх рух запевний 

період. 

Основніопераціїзоблікуопераційнарахункахвбанкувідображенівтабл. 

2.2. 
 

Таблиця 2.2-Облікопераційнарахункахвбанку 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

Надходження коштівнапоточнірахунки 

1.Одержанодовгостроковудебіторськузаборгованість 31 18 

2. Одержанокоштинапоточнийрахунокзкаси 31 30 

3.Одержанокоштивідпокупцівізамовниківнапоточнийрахуно

к 

31 36 

4.Погашеноіншудебіторськазаборгованість 31 37 

5.Перепроданоакціївласноїемісії 31 45 
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1 2 3 

6.Надійшливнески учасниківнапоточнийрахунок 31 46 

7.Одержанонапоточнийрахунокцільовінадходження 31 48 

8. Одержанозбанку:   

-довгостроковікредити 31 50 

-короткостроковікредити 31 60 

9. Одержанофінансовудопомогуназворотнійоснові 31 55 

10.Повернутокоштинарахунокпідприємства:   

-з бюджету 31 64 

-зфондівстрахування 31 65 

11. Одержаноавансовіплатежівід покупців ізамовників 31 681 

12. Одержанодоходимайбутніхперіодів 31 69 

13.Зарахованонарахунокпідприємства:   

-виручкувід реалізаціїтоварів, робіт,послуг 31 70 

-дохідвідреалізаціїоборотнихактивів(виробничих 
запасів,МШП) 

 

31 
 

71 

-дохідвід спільноїдіяльності 31 72 

-сумиотриманихдивідендів 31 73 

-дохідвідреалізаціїнеоборотнихактивів 31 74 

14.Одержаносумистраховоговідшкодуваннявідстрахової 
організації 

 

31 
 

75 

Використаннякоштівпоточногорахунку 

1Виданозпоточногорахункуготівкоюдокаси 30 31 

2.Одержанорозрахунковучековукнижку,виставлено 313 31 

акредитив   

3.Повернутогрошовікоштипокупцямізамовникам 36 31 

4 Сплачено з поточного рахунку авансові 

платежіпостачальникаміпідрядникам 

371 31 

5.Викупленоакціївласноїемісіїуакціонерів 45 31 

6.Використанокоштицільовогофінансування 48 31 

7. Погашенобанкудовгостроковупозику 50 31 

8.Погашенозаборгованістьзадовгостроковимвекселем 51 31 

9.Погашенозаборгованістьзаоблігаціями 52 31 

10. Погашенодовгостроковузаборгованістьзоренди 53 31 

11.Погашеноіншідовгостроковізобов’язання 55 31 

12.Погашенобанкукороткостроковупозику 60 31 

13.Оплаченопоточнузаборгованістьзадовгостроковими 
зобов’язаннями 

61 31 

14.Погашенозаборгованістьзакороткостроковимвекселем 62 31 

15.Погашенозаборгованістьпередпостачальникамиі 
підрядниками 

63 31 
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1 2 3 

16.Погашенозаборгованістьпередбюджетом 64 31 

17.Погашенозаборгованістьпередфондамистрахування 65 31 

18.Перерахованосумизаробітноїплатинаособисті 
рахункипрацівників 

661 31 

19.Перерахованодивідендиучасникам 671 31 

20.Перерахованозпоточногорахункукоштизаіншою 
кредиторськоюзаборгованістю 

68 31 

21.Оплаченовитратигрошовимикоштамизпоточного 
рахунку 

91-95, 
97,99 

31 

 

При журнальній формі операції за кредитом рахунку 31 відображаються 

вЖурналі 1, за дебетом – у Відомості 1.2. В Балансі залишок коштів на рахунках 

вбанкувідображаєтьсяв активі в ІІрозділі «Оборотніактиви». 

 
 

2.4.Облікіншихкоштів 

 

До інших коштіввідносятьсягрошові документи такоштив 

дорозі.Догрошових документів (в національній та іноземній валюті) відносяться 

документи,які знаходяться в касі підприємства – поштові марки, оплачені проїзні 

документи,путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо. Грошові 

кошти вдорозі включають кошти, які внесені до каси банків, ощадні каси чи 

поштовівідділеннядляподальшого їхзарахуваннянарахункивбанках. 

Для узагальнення інформації про наявність і рух інших грошових 

коштіввикористовуютьрахунок33«Інші кошти»,який маєтакісубрахунки: 

331«Грошовідокументивнаціональнійвалюті»;33

2«Грошовідокументивіноземнійвалюті»; 

333«Грошовікоштивдорозівнаціональнійвалюті»;334

«Грошовікошти вдорозівіноземній валюті» 

Задебетомвідображаютьнадходженнягрошовихдокументівукасупідприємств

атагрошовихкоштіввдорозі,закредитом–

вибуттягрошовихдокументівтасписаннякоштіввдорозіпісляїхзарахуваннянавідпов

іднірахунки.Аналітичний облік грошовихдокументівведетьсяза їхвидами. 

Облікіншихгрошовихкоштівпоказанийвтаблиці2.3. 
 

Таблиця2.3-Кореспонденціярахунківзоблікуіншихгрошовихкоштів 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

Облікгрошовихдокументів(331,332) 

1.Придбаногрошовідокументи(поштовімарки, 

проїзнідокументи тощо) 

331 30,372 
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1 2 3 

2. Виданопроїзнідокументиврахунокзаробітноїплати 66 331 

3.Використано(списано)грошовідокументи 92,93, 
94,99 

331 

4.Оплаченопідприємствомпутівки 331 301,311 

5.Виданопрацівникампутівкизарахунокпідприємства 949 331 

6. Вартістьпутівокпогашенадокаси 301 331 

Облікгрошовихкоштіввдорозі(333,334) 

1.Переданодобанкуготівкудлязарахуваннянапоточний 
рахунок 

333 301 

2. Зарахованокоштинапоточнийрахунок 311 333 
 

ОблікіншихгрошовихкоштіввЖурналі1та Відомості1.3. 

УБалансігрошовікоштитаїхеквівалентивідображаютьсяускладіоборотнихакт

ивіввстатті«Грошовікоштитаїхеквіваленти»Вкінцірокупідприємство складає Звіт 

про рух грошових коштів (ф. №3), який призначенийдля відображення руху 

грошових коштів в частині надходжень та виплат 

окремозаопераційною,інвестиційною тафінансовоюдіяльністю. 

 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1Дайтевизначеннякасовихоперацій; 
2. Назвітьпервиннікасовідокументи; 

3. Дайте характеристику рахункам, які використовуються для

 облікукасовихоперацій; 

4. Назвітьформибезготівковихрозрахунків; 

5. Якздійснюєтьсявідкриттярахунківвбанках? 

6. Якздійснюєтьсядокументальнеоформленняопераційнапоточнихрахунках

в банку? 

7. Якірахункивикористовуються дляоблікугрошовихкоштіввбанку? 

8. Якіактививідносяться доіншихкоштів? 

9. Дайтехарактеристикурахунку33«Іншікошти»; 
10. Вякихобліковихрегістрахздійснюєтьсяобліккасових,безготівковихрозра

хунківтаіншихгрошовихдокументів? 



32 
 

32 

 

ТЕМА3.ОБЛІКФІНАНСОВИХІНВЕСТИЦІЙ 

 

3.1. Визначеннятакласифікаціяфінансовихінвестицій 

3.2. Облікпоточнихфінансовихінвестицій 

3.3. Облікдовгостроковихфінансових інвестицій 

 

3.1. Визначеннятакласифікаціяфінансовихінвестицій 

 

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з 

метоюзбільшенняприбуткузарахуноквідсотків,дивідендів,атакожзметоюзбільшен

някапіталучиотриманняіншихвигіддляінвестора.Дофінансовихінвестицій 

відносятьсяінвестиціїв: 

- акції; 

- облігації; 

- депозитнісертифікати; 

- казначейськізобов’язання; 
- іншіцінніпапери; 

- капітал іншихпідприємств. 

МетодологічніосновиоблікуфінансовихінвестиційрегламентуютьсяП(С)БО1

2«Фінансові інвестиції». 

Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції – це інвестиції на 

термін,який не перевищує 1 року і які можуть бути вільно реалізовані в який-

небудьмомент. 

Серед поточних фінансових інвестицій виділяють фінансові інвестиції, 

яківизнаютьсяеквівалентамигрошовихкоштів,тобтокороткостроковівисоколіквідні

фінансовіінвестиції,яківільноконвертуютьсявпевнісумигрошовихкоштівіякіхаракт

еризуютьсянезначним ризиком зміниїхвартості. 

Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції терміном 

погашеннябільше 1 року, а також інвестиції, які не можуть бути реалізовані в 

будь-якиймоментчасу. 

Розрізняють: 

1) інвестиції, які надають право власності (інвестиції в акції

 іншихпідприємств,внески достатутного капіталутощо); 

2) інвестиції,якіутримуютьсяпідприємствомдоїхпогашення(борговіцінніпап

ери,довгостроковівекселітощо). 

 
 

3.2. Облікпоточнихфінансовихінвестицій 

 

Бухгалтерський облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій 

іеквівалентів грошових коштів здійснюється на рахунку 35«Поточні 

фінансовіінвестиції». 

Задебетомрахункавідображуєтьсяпридбання(надходження)поточнихфінансо

вихінвестицій,закредитом–зменшенняїхвартості тавибуття. 

Рахунок35«Поточніфінансовіінвестиції»має2субрахунки: 
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351 «Еквіваленти грошових 

коштів»;352«Іншіпоточніфінансовіінвес

тиції». 

Аналітичнийоблікведетьсязавидамифінансовихінвестицій. 

ЗгіднозП(С)БО12«Фінансовіінвестиції»поточніфінансовіінвестиціїпервісно 

оцінюються та відображаються в обліку за собівартістю. 

Собівартістьвключаєцінупридбаннятавсідодатковівитрати,якібулипонесеніприпри

дбанні фінансових інвестицій (комісійні 

винагороди,мито,податки,збори,обов’язковіплатежітаіншівитрати,безпосередньоп

ов’язанізпридбаннямфінансових інвестицій). 

Взалежностівідформисплатизапридбаніфінансовіінвестиції,їхсобівартістьви

значаєтьсяпо-

різному.Якщофінансовіінвестиціїпридбанішляхомобмінунаіншіцінніпаперичицін

ніпаперивласноїемісії,їхсобівартістюєсправедливавартістьпереданихвоплатуцінни

хпаперів. 

Якщо інвестиції придбані шляхом обміну на інші активи, їх 

собівартістьприрівнюєтьсясправедливійвартостіотриманихактивів.Прицьомудохо

ди(дивіденди,відсотки)визнаютьсяяк фінансовийдохідінвестора. 

Кореспонденціюрахунківзоблікупоточнихфінансовихінвестиційнаведено в 

таблиці3.1. 

 

Таблиця3.1-Кореспонденціярахунківзоблікупоточнихфінансовихінвестицій 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

1.Переведенодовгостроковуфінансовуінвестицію в 
поточну 

 

35 
 

14 

1.Оприбуткованофінансовіінвестиції   

-придбаніза грошовікошти 35 30,31 

-вобміннадовгостроковийвексель 35 182 

-врахунокпогашеннядебіторськоїзаборгованості 35 36,37 

-яквнесокдостатутногокапіталу 35 46 

2.Придбаніфінансовіінвестиції 35 685 

3.Придбанофінансовіінвестиціїзарахунок   

-довгостроковихпозик 35 50 

-короткостроковихпозик 35 60 

3. Відображено суму амортизації дисконту, на 

якузбільшенобалансовувартістьфінансовихінвестиці

й 
дисконт 

 

35 

 

733 

4.Відображенозбільшеннябалансовоївартостіфінансової 

інвестиціїнасумурізниціміжсправедливоюіпервісноювартіст

юнадатубалансу 

35 746 

5.Переведенопоточнуфінансовуінвестиціюв 
довгострокову 

14 35 
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Продовженнятаблиці3.1 

1 2 3 

6.Відображенодохід від реалізаціїпоточнихфінансових 
інвестицій 

377 741 

7.Відображенособівартістьреалізованихфінансових 
інвестицій 

971 35 

8. Списанідоходивід реалізаціїфінансовихінвестиційна 
фінансовірезультати 

741 793 

9. Списанівитратинафінансовірезультати 793 971 

10.Відображенозменшеннябалансовоївартостіфінансовоїінве

стиції,якуоціненона датубалансуза справедливою 
вартістю 

975 35 

 

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до 

їхпогашенняабообліковуютьсязаметодомучастівкапіталі)надатубалансувідобража

ються за справедливою вартістю. Тому при необхідності 

здійснюєтьсяпереоцінкафінансовихінвестицій. 

В балансі фінансові інвестиції відображаються у складі оборотних коштів 

засправедливоювартістю. 

Еквівалентигрошовихкоштів(рахунок351)відображаютьсязастаттею 

«Грошовікоштитаїхеквівалентивнаціональнійвалюті, віноземнійвалюті. 

Іншіпоточніфінансовіінвестиції(рахунок352)відображаютьсязастаттею 
«Поточніфінансовіінвестиції». 

 
 

3.3. Облікдовгостроковихфінансових інвестицій 

 

Облікфінансовихінвестицій,якінадаютьправовласності 

 

Дляузагальненняінформаціїпронаявністьтарухдовгостроковихінвестицій 

(вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних 

тамісцевихпозик,статутнийкапіталіншихпідприємств,створенихнатериторіїкраїни 

та за кордоном тощо, призначено рахунок 14 «Довгострокові 

фінансовіінвестиції». 

Рахунок14«Довгостроковіфінансовіінвестиції»має3субрахунки: 

141«Інвестиціїпов’язанимсторонамзаметодом 

облікуучастівкапіталі»;142«Іншіінвестиціїпов’язанимсторонам»; 

143«Інвестиціїнепов’язанимсторонам». 

За дебетом відображається вартість довгострокових фінансових 

інвестицій,за кредитом – їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також 

одержаннядивідендіввідоб’єктуінвестування,якщооблікінвестиційздійснюєтьсяза

методомучастів капіталі. 

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій і 

об’єктамиінвестування.Побудовааналітичногооблікуповинназабезпечуватиможли

вість 
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отриманняінформаціїпродовгострокові 

фінансовівкладеннявоб’єктиякнатериторіїкраїни,такізакордоном. 

Довгострокові фінансові інвестиції, які надають право власності, 

первіснооцінюються і відображаються в обліку за собівартістю (вартість 

придбання, всівитрати, пов’язані з придбанням). Бухгалтерський облік фінансових 

інвестиційзалежить від ступеню впливу і контролю інвестора за операційною і 

фінансовоюдіяльністю. 

Вплив і контроль залежить від кількості з правом голосу у співвідношенні 

іззагальноюкількістювипущенихакційпідприємства,вякевноситься капітал. 

Суттєвийвплив–

повноваженнябратиучастьуприйняттірішеньзфінансової,господарськоїтакомерцій

ноїполітикиоб'єктаінвестуваннябезздійсненняконтролюцієїполітики.Свідченнямсу

ттєвоговпливу,зокрема,можутьбути: 

1) володіннядвадцятьмаабобільшевідсоткамиакцій(статутногокапіталу)підп

риємства; 

2) представництвоврадідиректорівабоаналогічномукерівномуорганіпідприє

мства; 

3) участьуприйняттірішень; 

4) взаємообмінуправлінськимперсоналом; 

5) забезпечення підприємства необхідною техніко-

економічноюінформацією. 

Методиоцінкиіоблікудовгостроковихфінансовихінвестиційвказанівтаблиці3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Методи оцінки і обліку довгострокових

 фінансовихінвестицій 

Рівеньвпливуінвестора Методоцінкиіоблікуінвестицій 

1.Інвесторнемаєсуттєвого 

впливучиконтролю(менше2

0% голосів) 

Фінансовіінвестиціївідображаютьсязас

праведливоювартістю 

2.Інвестормаєсуттєвийвпливна 

підприємство,алене 

здійснюєконтроль(від20%до 

50%голосів) 

Фінансовіінвестиціївасоційованііспільніпі

дприємствавідображаються: 

- заметодом участівкапіталі; 
- засправедливоювартістю 

3.Інвесторздійснюєконтроль(

більше50 %голосів) 

Фінансовіінвестиціївдочірніпідприємства 

обліковуютьсязаметодомучастівкапіталі.Фі

нансовізвіти консолідуються. 

 

Отже, існує2методиоцінкидовгостроковихфінансовихінвестицій: 

- засправедливоювартістю; 

- заметодом участівкапіталі. 

Методучасті вкапіталі–

цеметодоблікудовгостроковихфінансовихінвестицій,згіднозякимбалансовавартіст

ьінвестиційвідповіднозбільшується 



36 
 

36 

 

чи зменшується на суму збільшеннячи зменшення часткиінвестора в 

чистихактивахоб’єктаінвестування. 

Заметодомучастівкапіталівідображаютьсявоблікуінвестиціївасоційовані,спі

льнітадочірніпідприємства. 

В основі обліку за методом участі в капіталі лежить концепція про те, 

щоінвесторзаробивдохідвідінвестиції,якийєеквівалентнимчастцівласності.Якщо 

компанія, в яку вкладений капітал, отримала дохід за звітний період, 

топропорційна частка цього доходу збільшує (або у випадку втрат – зменшує) 

сумуінвестицій у інвестора з одночасним відображенням доходу (втрат) в Звіті 

профінансовірезультати. 

Дохідвідображається: 

Дебет141«Інвестиціїпов’язанимсторонамзаметодомоблікуучастівкапіталі» 

Кредит72«Дохідвідучастівкапіталі»Ви

трати відображаються: 

Дебет96 «Втративідучастівкапіталі» 

Кредит 141«Інвестиції пов’язаним сторонам за методом облікуучасті 

вкапіталі». 

Дивіденди визнаються підприємством-інвестором в момент їх оголошення 

ізменшуютьсумуінвестицій.Вонирозглядаютьсяякповерненнячастиниінвестицій. 

 

Облікфінансовихінвестицій,якіутримуються підприємством 

доїхпогашення 

 

Облікфінансовихінвестиційдопогашення(борговіцінніпапери)відрізняєтьсяв

ідобліку іншихфінансових інвестицій. 

Доборговихціннихпаперіввідносятьсяоблігації,казначейськізобов’язання,о

щаднісертифікати. 

Боргові цінні папери відображаються за собівартістю. В подальшому – 

заамортизованоюсобівартістю. 

Амортизованасобівартість–

цесобівартістьфінансовихінвестиційзурахуваннямчастковогоїїсписаннявнаслідокз

меншенняїїкорисності,яказбільшена(чизменшена)насумунакопиченоїамортизаціїд

исконту(чипремії). 

Різниця між собівартістю і вартістю погашення інвестицій в боргові 

цінніпапери (дисконт чи премія при придбанні) амортизується інвестором 

протягомперіоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної 

ставкивідсотка. 

Методефективноїставкивідсотка–

цеметоднарахуванняамортизаціїдисконтучипремії,заякимсумаамортизаціївизнача

єтьсяякрізницяміждоходом за фіксованою ставкою і добутком ефективної ставки і 

амортизованоївартостінапочаток періоду,заякий нараховуєтьсявідсоток. 

Ефективнаставкавідсотка(Е)розраховуєтьсятак(3.1): 
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Е=
%()Д(П) 

(СВ):2 

 

, (3.1) 

 

де%–сума річного відсотка; 

Д–дисконт; 

П–премія; 

С–собівартістьінвестиції; 

В–вартістьпогашення інвестиції 

Сумаамортизаціїдисконтучипреміїнараховуєтьсяодночаснознарахуванням 

відсотка, який підлягає отриманню і відображається у складі 

іншихфінансовихдоходівчивитратзодночаснимзбільшеннямчизменшеннямбаланс

овоївартостіфінансовихінвестицій. 

Якщо вартість придбання облігацій чи інших цінних паперів перевищує 

їхномінальну вартість, то при кожному нарахуванні належного до сплати за 

нимидоходу (відсотків) списується частинарізниці між купівельною і 

номінальноювартістю,якавизначається взалежностівідперіодичностіотримання 

доходу. 

Кореспонденціюрахунківщодоцихопераційнаведеновтаблиці3.3. 
 

Таблиця3.3-

Облікдовгостроковихфінансовихінвестиційзаметодомефективноїставкивідсотка 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1.Придбанняоблігацій 143 311 

2.Нарахуваннявідсотків 373 732 

3.Списаннясумипремії 95 143 

4.Списаннясумидисконту 143 733 
 
 

Приклад3.1.Придбанняоблігаціїзпремією. 

02.01.Х1 р. підприємство А придбало облігації номінальною вартістю 

45000грн. за 52000 грн. Фіксована ставка відсотка – 8 % річних. Погашення 

облігаційвідбудетьсячерез5років. 

Виплатавідсотківздійснюєтьсящорічновкінціроку. 

Сумапреміїскладе–7000грн.(52000–45000). 

Номінальнасумавідсотка,якубудеотримуватипідприємство: 

45000х8%:100=3600грн. 
Ефективнаставкавідсотка: 

Е= 
3600(7000:5) 

(5200045000):2 
100 

3600  1400 
100% 4,54%48500 

 

Розрахунокпреміїтабалансовоївартостіоблігаціїнаведено втаблиці3.4. 

Сумавідсотказаефективноюставкоювизначаєтьсяякдобутоквартостіінвестицій 

напопереднюдатутаефективноїставки відсотка. 
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Таблиця3.4 -Розрахунокпреміїібалансовоївартостіоблігацій 
 

Дата 
Номінальна 

сума 

відсотка,

грн. 

Сумавідсотказа 

ефективною 

ставкою(4,54%),грн. 

Сумаамортизації 

премії, 

грн.(гр.2–

гр.3) 

Амортизована 

собівартістьобл

ігації,грн. 

1 2 3 4 5 

01.01.Х1 — — — 52000 

31.12.Х1 3600 2360,8 1239,2 50760,8 

31.12.Х2 3600 2304,5 1295,5 49465,3 

31.12.Х3 3600 2245,7 1354,3 48111 

31.12.Х4 3600 2184,2 1415,8 46695,2 

31.12.Х5 3600 1904,8 1695,2 45000 

 

Амортизована собівартість облігації визначається як різниця між 

вартістюінвестиційнапопереднюдату ісумоюамортизаціїпреміїзазвітнийперіод. 

Востаннійріксумаамортизаціїпреміїзнаходитьсяякрізницяміжномінальною 

вартістю та амортизованою собівартістю накінець попередньогороку. В 

бухгалтерському обліку підприємства А будуть зроблені записи, 

показанівтаблиці3.5. 

 

Таблиця3.5-Облікпридбанняоблігаційтанарахуванняпремії 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Сума,

грн. 

Дебет Кредит 

1. 02.01.Х1р.придбаніоблігації 143 311 52000 

2. 31.12.Х1р.нарахованівідсотки 373 732 3600 

3.31.12.Х1р.списанісумипремії 95 143 1239,2 
 

Приклад3.2.Придбанняоблігаційздисконтом. 
Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 8000 грн. за 

6500грн.,тобтодисконт склав 

1500грн.Фіксованаставкавідсотказаоблігаціямивстановлена7%річних.Облігаціїбуд

утьпогашенічерез3роки.Виплатавідсотківздійснюєтьсящорічновкінціроку. 

Номінальнасумавідсотка,якубудеотримуватипідприємство: 

8000х0,07=560 грн. 
Ефективнаставкавідсоткаскладе: 

Е= 
560(1500:3) 

(80006500):2 
100

560500
100%14,6% 

7250 
 

Розрахунокамортизаціїдисконтупредставленийвтаблиці3.6. 

ДовгостроковіфінансовіінвестиціївідображаютьсяуБалансіускладінеоборотн

ихактивівзвиділеннямінвестицій,якіобліковуютьсязаметодомучасті в капіталі та 

інших фінансових інвестицій (інших інвестицій 

пов’язанимсторонамтаінвестиційнепов’язанимсторонам). 
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Таблиця3.6-Розрахунокамортизаціїдисконтуібалансовоївартостіоблігацій 
Дата Номінальнас

умавідсотка 

Сума відсотка 

заефективноюставко
ю 

(14,6%),грн. 

Сума 

амортизаціїдиско
нту,грн. 

(гр.3–гр.2) 

Амортизована

собівартість 
облігації,грн. 

1 2 3 4 5 

01.01.0Х — — — 6500 

31.12.Х1 560 949 389 6889 

31.12.Х2 560 1000,5 445,8 7334,8 

31.12.Х3 560 1225,2 665,2 8000 

 

В бухгалтерському обліку операції будуть відображатися так, як показано 

втаблиці3.7. 

 

Таблиця3.7-Облікпридбанняоблігацій танарахуваннядисконту 

Змістгосподарськоїоперації Кореспонденція 
рахунків 

Сума,

грн. 

Дебет Кредит 

1. 01.01.Х1р.придбаніоблігації 143 311 6500 

2. 31.12.Х1р.нарахованівідсотки 373 732 560 

3.31.12.Х2р.списана сумадисконту 143 733 389 

 

В Приміткахдофінансовоїзвітностівказують: 

1)балансовувартістьфінансовихінвестицій,яківключенідоскладустатті 
«Довгостроковіфінансовіінвестиції,якіобліковуютьсязаметодомучастівкапіталі 

іншихпідприємств»завидами: 

- фінансовіінвестиціївасоційованіпідприємства; 

- фінансовіінвестиціївдочірніпідприємства; 
- фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної 

особи(спільного підприємства); 

3)інформаціюпрофінансовіінвестиції,яківключенідоскладустатейБалансу«Ін

шіфінансовіінвестиції»і«Поточніфінансовіінвестиції»засобівартістю,за 

справедливоювартістюта амортизованоювартістю. 

3) підставидлявизначеннясправедливоївартостіфінансовихінвестицій; 
4) доходи і витрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій 

зазвітний період; 

5) перелікпровіднихасоційованих,дочірніхтаспільнихпідприємствзвказівко

ю частки в капіталі і методів оцінки, які використовуються для 

облікутакихфінансовихінвестицій. 

 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Дайтевизначенняфінансовихінвестицій. 

2. Якздійснюєтьсякласифікаціяфінансовихінвестицій. 
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3. Якимчиномнараховуєтьсядохідзакороткостроковимифінансовимиінвести

ціями? 

4. Дайте характеристику рахунку 35 «Короткострокові

 фінансовіінвестиції». 

5. Наведіть типові бухгалтерські проведеннязобліку поточних 

фінансовихінвестицій. 

6. Яквідображаютьсяпоточніфінансовіінвестиціїуфінансовійзвітності? 

7. Назвіть методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій,

 якінадаютьправовласності; 

8. Дайтехарактеристикурахунку14 «Довгостроковіфінансовіінвестиції»; 

9. Як здійснюється бухгалтерський облік довгострокових

 фінансовихінвестицій,якінадаютьправовласності; 

10. Які особливості мають довгострокові фінансові інвестиції до

 їхпогашення? 

11. Яквизначаєтьсяпремія(дисконт)задовгостроковимифінансовимиінвести

ціями доїхпогашення? 

12. Якийпорядокрозрахункуефективноїставкивідсотку? 
13. Вчомуполягаютьособливостібухгалтерськогооблікуфінансовихінвестиц

ій доїхпогашення; 

14. Яквідображаютьсядовгостроковіфінансовіінвестиціїуфінансовійзвітнос

ті? 
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ТЕМА4.ОБЛІКДЕБІТОРСЬКОЇЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

4.1. Визначенняівидидебіторськоїзаборгованості 

4.2. Облікдебіторськоїзаборгованостізатовари,роботиіпослуги 

4.3. Обліквекселіводержаних 

4.4. Облікіншоїдебіторськоїзаборгованості 

 

4.1. Визначенняівидидебіторськоїзаборгованості 

 

Методологічніосновиформуваннявбухгалтерськомуоблікуінформаціїпродебі

торськузаборгованістьіїїрозкриттяуфінансовихзвітахвизначаєП(С)БО10«Дебіторс

ьказаборгованість». 

Згідно з П(С)БО 10 дебітори – це юридичні та фізичні особи, які 

внаслідокминулихподійзаборгувалипідприємствупевнісумигрошовихкоштів,їхекв

івалентівабоіншихактивів. 

Дебіторськазаборгованість–

цесумазаборгованостідебіторівпідприємстванапевнудату. 

В залежності від мети дебіторська заборгованість класифікується на 

певнігрупи: 

1) затермінамипогашення: 

а)поточна–

цесумазаборгованості,якавиникаєвходінормальногоопераційногоциклуабо 

будепогашена протягом12місяцівз датибалансу; 

б) довгострокова – це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає 

вході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з 

датибалансу; 

2) зазабезпеченістю: 

а)забезпечену(векселями);

б)незабезпечену. 

3) засумнівністю: 

а)дійсна–

дебіторськазаборгованість,щодоякоїтермінповерненнянеминувінемаєсумнівівщод

оїїпогашення; 

б)сумнівна–

цепоточнадебіторськазаборгованість,відносноякоїіснуєневпевненістьїїпогашеннябор

жником; 

в)безнадійна–

дебіторськазаборгованістьщодоякоїминулитермінипозовноїдавнини; 

4) відвиникнення: 

а)дебіторськазаборгованістьзатовари,роботи,послуги;б)з

аборгованістьзавекселямиотриманими; 

в)іншадебіторськазаборгованість; 

Дебіторськазаборгованістьвизнаєтьсяактивом,якщоіснуєймовірністьотрима

ння підприємством майбутніх економічних вигід та може бути 

достовірновизначенаїїсума. 
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4.2. Облікдебіторськоїзаборгованостізатовари,роботиіпослуги 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги виникає тоді, 

коливони реалізуютьсязвідстрочкоюплатежу. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послугивизнаєтьсяактивомодночаснозвизнаннямдоходувідреалізаціїпродукції,тов

арів,робітіпослугтаоцінюєтьсязапервісноювартістю. 

Дляоблікудебіторськоїзаборгованостізатовари,роботи,послугивикористовую

ть рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». На 

ньомуздійснюєтьсяузагальненняінформаціїпророзрахункизпокупцямитазамовник

ами завідвантажену продукцію,товари,виконанні роботиі 

послуги,крімзаборгованості,яказабезпеченавекселем,атакожузагальнюєтьсяінфор

маціяпророзрахункиз учасниками промислово-фінансовоїгрупи. 

Задебетомвідображаєтьсяпродажнавартістьреалізованоїпродукції(товарів, 

робіт, послуг), яка включає ПДВ, акцизи та інші податки, збори, 

якіпідлягаютьсплатідобюджету.Закредитом–

погашеннядебіторськоїзаборгованостізатовари,роботи,послуги. 

Аналітичнийоблікрозрахунківзпокупцямиізамовникамиведетьсязакожнимпо

купцем тазамовником за кожнимпред’явленим досплатирахунку. 

Облікдебіторськоїзаборгованостітаїїпогашеннянаведено втаблиці4.1. 

 

Таблиця4.1-Облікдебіторськоїзаборгованостізатовари, роботи,послуги 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1.Відвантаженопродукцію(виконанороботи,надано 
послуги)покупцям(замовникам) 

36 70 

2.Відображеніподатковізобов’язанняз ПДВ 70 641 

3.Одночасновідображенособівартістьреалізованих 
товарів,робіт,послуг 

90 26 

4.Погашенодебіторськузаборгованістьгрошовимик

оштами 

30,31 36 

5.Погашенодебіторськузаборгованістьвзаємозаліками 63,685 36 

 

Поточнадебіторськазаборгованість,якаєфінансовимактивом(крімпридбаноїз

аборгованостітазаборгованості,призначеноїдляпродажу)включаєтьсядо 

підсумкуБалансузачистоюреалізаційноювартістю. 

Чистареалізаційнавартістьдебіторськоїзаборгованості–цесумапоточної 

дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за 

вирахуваннямрезервусумнівнихборгів. 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» передбачає 3 методи 

нарахуваннярезервусумнівнихборгіввиходячиз: 

1) класифікаціїдебіторськоїзаборгованостізастрокаминепогашення; 

2) питомоївагибезнадійнихборгівучистомудоході; 
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3) платоспроможностіокремихдебіторів. 

Привикористанніметодукласифікації(періодизації)дебіторськазаборгованіст

ь групується за строками її погашення із встановленням 

коефіцієнтасумнівностідлякожноїгрупи. 

Коефіцієнтсумнівностівстановлюєтьсяпідприємствомвиходячиізфактичної 

суми безнадійної дебіторської заборгованості запродукцію,товари,роботи, 

послуги за попередні звітні періоди. Підприємство самостійно визначаєгрупи за 

строками непогашення поточної дебіторської заборгованості та 

періодиспостереження. 

Коефіцієнтсумнівностівизначаєтьсяшляхомділеннясумибезнадійноїдебіторс

ькоїзаборгованостівідповідноїгрупивскладідебіторськоїзаборгованості цієї групи 

на дату балансу в обраному для спостереження періодіна дебіторську 

заборгованість відповідної групи на дату балансу в обраному 

дляспостереженняперіоді(4.1). 

 

Кс =(∑Бзн:Дзн):і, (4.1) 

 

деБзн–

фактичносписанабезнадійнадебіторськазаборгованістьвідповідноїгрупиза н-

ниймісяцьобраногодляспостереженняперіоду; 

Дзн – дебіторськазаборгованість відповідної групи накінець н-

ногомісяцяобраногодляспостереженняперіоду; 

і–кількістьмісяціввобраномудляспостереженняперіоді. 

Коефіцієнтсумнівностізростаєіззбільшеннямтермінівнепогашеннядебіторськ

ої заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається 

яксумадобутківпоточноїдебіторськоїзаборгованостівідповідноїгрупиікоефіцієнтус

умнівностівідповідноїгрупи.Визначенатакимчиномвеличинасумнівних боргів на 

дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів.При цьому залишок 

резерву сумнівних боргів не може бути більшим, ніж сумадебіторської 

заборгованості на ту саму дату. Метод визначення резерву сумнівнихборгів на 

основі платоспроможності використовують у разі незначної 

кількостіпокупців(замовників)абощододебіторськоїзаборгованості,непов’язаноюз

реалізацієютоварів,робіт,послуг.Длянарахуваннярезерву сумнівних 

боргіввикористовуютьрахунок38«Резервсумнівнихборгів».Цейрахунокєконтрраху

нком до рахунку 36. За кредитом рахунку 38 відображають 

створеннярезерву,задебетом–

списаннясумнівноїзаборгованостіабозменшеннянарахованихрезервів.Нарахування

сумирезервусумнівнихборгівзазвітнийперіодздійснюєтьсязарахунокіншихопераці

йнихвитраттавідображаєтьсязаписом: 

Дебет944«Сумнівніібезнадійніборги»Кр

едит38 «Резервсумнівних боргів». 

При визнанні дебіторської заборгованості безнадійною, тобто відносно 

якоїіснуєймовірністьїїнеповерненняборжникомчизаякоюпройшовтермінпозовноїд

авнини,вонабудесписаназарахунок резерву: 

Дебет38«Резервсумнівнихборгів» 
Кредит36«Розрахункизпокупцямиізамовниками». 
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Якщо сума безнадійних боргів, які списуються, менше суми 

нарахованогорезерву, рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» буде мати кредитове 

сальдо накінецьзвітногоперіоду. 

Якщосумабезнадійнихборгіввпоточномуперіодібільша,ніжнарахованийрезе

рв,точастинабезнадійногоборгу,якаперевищуєнарахованийрезервсумнівнихборгів

списуєтьсязарахунок витратпоточного періоду: 

Дебет944«Сумнівніібезнадійніборги»Кр

едит38«Резервсумнівних боргів». 

Сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості обліковується на 

забалансовомуобліку071«Списанадебіторськазаборгованість»протягомнеменше 3-

х років з дати списання для спостереження за можливістю її стягнення 

увипадкузмінимайновогостануборжника. 

Поновлення в обліку раніше списаної дебіторської заборгованості, яка 

будепогашена,відображаєтьсязаписом: 

Дебет 36 «Розрахунки з покупцями і 

замовниками»Кредит716«Відшкодуванняранішесписан

ихактивів». 

Погашенняпоновленоїзаборгованостібудевідображеновобліку: 

Дебет31«Рахункивбанках» 
Кредит36«Розрахункизпокупцямиізамовниками». 

 

4.3. Обліквекселіводержаних 

 

Векселіодержані–

цезаборгованістьзарозрахункамизпокупцями,замовникамитаіншимидебіторамипо

відвантаженійпродукції(товарах),виконанихроботах 

інаданихпослугах,якізабезпеченіодержаними векселями. 

Вексель–цеціннийпапір,якийзасвідчуєпробезумовнегрошовезобов’язання 

особи, яка видала вексель (векселедавця) сплатити певну суму 

післянастаннявстановленоготермінунакористьвласникавекселя(векселеотримувач

а).Використовуютьдвавидивекселів:простііпереказні. 

Простий вексель – виписується позичальником (векселедавцем) і 

міститьнічимнеобумовленезобов’язаннясплатитипевнусумугрошовихкоштівкреди

тору(векселеотримувачу). 

Нарис.4.1наведенопорядокрозрахунківзадопомогоюпростихвекселів. 
Переказний вексель (тратта) – виписується кредитором (векселедавцем) 

імістить нічим не обумовлену пропозицію позичальникові сплатити певну 

сумугрошей третійособі. 

Урозрахункахзадопомогоюпереказнихвекселівприймаютьучасть3особи: 

- особа, щовидалавексель–векселедавець(трасант); 

- особа,якійвекселедавецьдаєнаказсплатити(трасат); 

- особа, накористьякоївидановексель–векселеотримувач(ремітент). 
Переказний вексель повинен бути акцептований трасатом. В іншому 

разітрасат не має жодних зобов’язань по векселю. Для обліку поточної 

дебіторськоїзаборгованості,забезпеченоїкороткостроковимивекселямивикористов

уєтьсярахунок34«Короткостроковівекселіодержані»,який маєтакісубрахунки: 
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341«Короткостроковівекселі, 

одержанівнаціональнійвалюті»;342«Короткостроковівекселі,оде

ржанівіноземнійвалюті». 

Для обліку векселів, одержаних в забезпечення довгострокової 

дебіторськоїзаборгованостівикористовуєтьсясубрахунок182«Довгостроковівексел

іодержані». За дебетом цих рахунків відображається отримання векселя за 

проданітовари, роботи, послуги,за кредитом–

отриманнякоштіввпогашеннявекселів. 

Аналітичнийоблікнарахунках182«Довгостроковівекселяодержані»і34 

«Короткостроковівекселяодержані»ведетьсязакожнимодержанимвекселем. 
Облік короткострокових векселів наведено в 

таблиці4.4.Таблиця4.4-

Обліккороткостроковихвекселівотриманих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Розрізняютьвекселівідсотковіібезвідсоткові. 
Відсотковийвексель–

цевексель,вякомувказанасумапогашенняівідсоток,якийбудесплаченийвекселеотри

мувачузавідстроченняплатежу.Нарахування доходів за відсотковим векселем 

здійснюється в тому ж періоді доякого вониналежать. 

Сумавідсотканараховуєтьсязаформулою: 

Сумавідсотка
НомінальнавартістьвекселяРічнаставкавідсоткаПеріодчасу(дднів 

360 
 

Таблиця4.5–Обліквідсотковихвекселів 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 
Сума,

грн. 

Дебет Кредит 

1.Отримановексельвідпокупця 341 361 18000 

2.Нарахувановідсоткизавекселемзамісяць 
(900грн.:3) 

373 732 300 

3.Відображеноподатковізобов’язаннязПДВ 732 641 50 

4.Погашеновексельгрошовимикоштами 311 34 18000 

5. Отриманівідсоткизавекселем 311 373 900 

 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1.Реалізованопродукцію,виконанороботи,наданопослуги 34,182 70 

2.Одержановексельвідпокупця(замовника) 34,182 36 

3.Забезпечення дебіторськоїзаборгованостіза зданів 
орендуприміщеннявекселем 

34,182 37 

4.Погашенодебіторськузаборгованість,забезпеченуве

кселями 

30,31 34,182 

5.Погашенозаборгованістьзавекселямиіншими,ніж 
грошовікошти,активами 

63,68 34,182 

 



46 
 

46 

 

Вартість погашення безвідсоткових векселів дорівнює

 номінальнійвартості,якавключаєвідсотки. 
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Таблиця4.6–Облікбезвідсотковихвекселів 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденціяра

хунків 

Сума,

грн. 

Дебет Кредит 

1.Отримановексельвідпокупця 341 361 24000 

2. Відображеносумувідсотків 341 69 1800 

3. Нараховановідсоткизамісяць(1800грн. :2) 69 732 900 

4.Відображеноподатковізобов’язаннязПДВ 732 641 150 

5.Погашеновексельгрошовимикоштами 311 341 25800 

 

Одержанівекселізберігаютьсяукасіпідприємстваабопередаютьсяназберіганн

ябанку.Винагороди,сплаченібанкузаціпослугивідносятьсянарахунок94«Інші 

витратиопераційноїдіяльності». 

Бланкивекселівєбланкамисуворогооблікуіобліковуютьсянапозабалансовому

обліку08«Бланки суворогообліку». 

Підприємствоможепродативексельвзабезпеченнязобов’язаньдостроково,доз

акінченнятермінуйогосплати.Вбухгалтерськомуоблікуцяподіябудевідображенанас

тупнимчином: 

1) на сумуотриманихгрошовихкоштів: 

Дебет31«Рахункивбанках» 

Кредит34«Короткостроковівекселіодержані»; 

2) насумудисконту: 

Дебет94«Іншівитратиопераційноїдіяльності» 

Кредит34«Короткостроковівекселіодержані». 
Продажодержанихвекселів фінансовимустановамі 

банкамназиваєтьсядисконтуваннямвекселів. 

 

4.4. Облікіншоїдебіторськоїзаборгованості 

 

Впроцесідіяльностіпідприємствавиникаєпоточнадебіторськазаборгованість, 

яка не пов’язана з реалізацією товарів, робіт, послуг. Для облікурозрахунків за 

поточною дебіторською заборгованістю використовується 

рахунок37«Розрахункизрізними дебіторами». 

Задебетомрахункувідображаєтьсявиникненнядебіторськоїзаборгованості,зак

редитом–

їїпогашеннячисписання.Аналітичнийоблікведетьсязакожнимдебітором,завидамиз

аборгованості,затермінамиїївиникненнятапогашення. 

Дотакоїзаборгованостівідноситься: 

1) заборгованістьзавиданимиавансами. 

Обліковується на субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами». 

Задебетомвідображаютьсясуми виданих авансів,закредитом– 

суми,погашенізалікомпри розрахункахзатовари,роботи,послуги. 

Сплатапостачальникуавансовихплатежівбудевідображена: 
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Дебет371«Розрахункизавиданимиавансами»Кр

едит 30 «Каса»,31 «Рахункив банках». 

Залікзаборгованостейвідображається: 

Дебет63«Розрахункизпостачальникамиіпідрядниками»Кр

едит 371 «Розрахунки завиданими авансами» 

 

2) заборгованістьпідзвітнихосіб. 

В процесі діяльності підприємства мають місце господарські операції, 

щопов’язанізвидачею грошей підзвітнимособам. 

Підзвітнимиособамиєпрацівникипідприємства,якимвобмеженихрозмірахвид

аютьсяавансинадеякіопераційно-господарськівитрати,якінеможуть бути здійснені 

безготівковими розрахунками, а також на 

відрядження.Готівкапідзвітвидаєтьсяпрацівникампідприємстванапідставі їх 

письмовоїзаявизадозволомкерівникавразівідсутностізаборгованостіпрацівниказар

анішеотриманіаванси. 

Заборгованість обліковується на субрахунку 372 «Розрахунки з 

підзвітнимиособами».Задебетомрахункувідображаютьсясуми,виданів 

підзвіт,закредитом 

– суми, які підтверджені звітами і документами та повернені невикористані 

суми.Основнібухгалтерськіпроведеннянаведенівтабл.4.7. 
 

Таблиця4.7 
Облікрозрахунківзпідзвітнимиособами 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1. Видановпідзвітгрошовікошти 372 30 

2. Придбанотоварно-матеріальніцінностізарахунок 
підзвітнихсум 

15,20,21, 
22,28 

372 

3.Відображеноподатковийкредитз ПДВ 641 372 

4.Віднесеновитрати,пов’язанізвідрядженням,навиробництво,

управління,збутіншівитрати 

91,92, 
93,94 

372 

5.Відображеносумивитрат,понесеніпідзвітноюособою 
понадвстановленінорми(якщоєзгодакерівника) 

949 372 

6.Повернено вкасуневитраченихгрошовихкоштів 30,31 372 

7.Утриманоіззаробітноїплатинеповерненісуми 661 372 
 

Аналітичний облік здійснюється за кожною підзвітною особою та 

кожнимотриманим авансом окремо. Сальдо за рахунком 372 «Розрахунки з 

підзвітнимиособами»можебутиякдебетовим,такікредитовим.УБалансісальдозарах

унком 372 «Розрахунки з підзвітними особами» відображається 

розгорнуто.Дебетове сальдо показується у складі оборотних активів, кредитове 

сальдо – ускладіпоточнихзобов’язаньБалансупідприємства. 

3) заборгованістьзанарахованимидоходами. 
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Облікздійснюєтьсянасубрахунку373«Розрахункизанарахованимидоходами». 

За дебетом здійснюється нарахування дебіторської заборгованості, закредитом–

їїпогашення.Нацьомурахункуздійснюєтьсяоблікнарахованихдивідендів,відсотків,

роялті,тощо,якіпідлягаютьотриманню. 

Документами,якимиоформлюютьсяопераціїзрозрахунківзанарахованимидох

одами,єдовідкитарозрахункибухгалтерії,договоритощо. 

Нарахуваннядоходівздійснюєтьсязаписом: 

Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими 

доходами»Кредит73«Іншіфінансовідоходи»,74«Інші

доходи»Отриманнянарахованихдоходів: 

Дебет30«Готівка»,31«Рахункивбанках» 
Кредит373«Розрахункизанарахованимидоходами» 

 

4) заборгованістьзапретензіями. 

Облік розрахунків за претензіями ведеться на субрахунку 374 

«Розрахункизапретензіями».Задебетомсубрахункуобліковуютьсясумипред’явлени

хпідприємством претензій постачальникам, підрядникам, транспортним та 

іншиморганізаціям,атакожзапред’явленимиїмтавизнанимиштрафами,пенею,неуст

ойками,закредитом–

списаннясумпретензій.Аналітичнийоблікздійснюєтьсяврозрізіпостачальників,тран

спортнихорганізацій,іншихюридичнихосібтапред’явленихдо нихпретензій. 

Підставою для записів на субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями» 

єактиприйманнявантажу,рішеннясудовихорганів,письмовізгодипостачальниківназ

адоволенняпретензій,виписки банку. 

Облік розрахунків за претензіями наведено в таблиці 

4.8.Таблиця4.8 –Облікрозрахунківзапретензіями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) заборгованістьзазавданимизбитками. 

Для обліку розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків 

урезультатінестачірозкрадання,якщовиявленовиннуособу,використовують 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденціяр

ахунків 

Дебет Кредит 

1.Пред’явленопретензіюпостачальнику 374 63 

2.Відображеносумиштрафу, пенітанеустойки, які 
стягуютьсязанедотриманнядоговірнихзобов’язань 

374 715 

3. Пред’явлено претензію щодо помилково 

списанихгрошових коштів з поточних рахунків 

підприємстваустановами банків 

374 31 

4.Пред’явленопретензіющодовиданихавансівпри 
порушенніумовдоговорівпоставок 

374 371 

5.Списаносумипретензіївнаслідок їхпогашення 30,31 374 

6.Віднесеносумипретензіїнавитратиуразівідмовипостачальникі

ввідпретензійнихсум 

949 374 
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субрахунок 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків». За 

дебетомсубрахунка відображаються суми виявлених нестач, а за кредитом – 

погашеннязаборгованостізавиявлениминестачами. 

Аналітичнийоблікведетьсязакожною винноюособою. 

Суми невідшкодованих нестач обліковуються на позабалансовому 

рахунку072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей», на якому 

ведетьсяаналітичний облікзакожнимборжникомокремо. 

 

6) заборгованістьзапозикамичленам кредитнихспілок. 

Кредитуваннячленівкредитнихспілокздійснюєтьсязадопомогоюкредитних 

спілок. Члени кредитної спілки вносять членські внески, за рахунокякихза 

погодженоюсхемоюкредитуванняздійснюєтьсявидача кредиту. 

Облікрозрахунківзацимивидамипозикздійснюєтьсянасубрахунку376 

«Розрахункизапозикамичленамкредитнихспілок».Задебетомсубрахункавідобража

ютьсясуминаданих позикчленамкредитних спілок,закредитом–

поверненнянаданихпозик. 

Аналітичнийоблікздійснюєтьсязакожноювиданоюпозикою,кожнимчленомс

пілки. 

Підставоюдлязаписівзадебетомсубрахункуєдоговірміжчленамикредитних 

спілок, видатковий касовий ордер, платіжні доручення, за кредитом –авізо щодо 

оприбуткування майна учасником, який веде спільні справи, 

накладна,прибутковий ордер,тощо. 

Одержанняпозикичленамикредитноїспілкивідображаєтьсязаписом:Де

бет376 «Розрахунки за позиками членам кредитних 

спілок»Кредит30«Каса»,31«Рахункив банках». 

Повернення виданихкоштівучасникам зіспілки: 

Дебет30«Каса»,31«Рахункивбанках» 
Кредит376«Розрахункизапозикамичленамкредитнихспілок». 

 

7) заборгованістьіншихдебіторів. 

Дотакоїзаборгованостівідноситьсядебіторськазаборгованість,яканезнайшла 

відображення на розглянутих вище субрахунках рахунку 37 

«Розрахункизрізнимидебіторами»: 

- розрахунки з працівниками (крім розрахунків з оплати праці, 

підзвітнимиособами тазазавданими збитками); 

- розрахункизаоренднимиопераціями; 

- розрахунки за операціями, пов’язаними із здійсненням спільної 

діяльності(безстворенняюридичноїособи); 

- розрахункизреалізаціїнеоборотнихактивівтазапасів(крімтих,якіпов’язанізо

сновною діяльністю). 

Обліктакоїзаборгованостіздійснюєтьсянарахунку377«Розрахункизіншимид

ебіторами».Задебетомвідображаєтьсявиникненнядебіторськоїзаборгованості,закре

дитом–їїпогашеннячи списання. 

Аналітичнийоблікнасубрахунку377ведетьсязакожнимдебітором,видамизабо

ргованості,термінамиїївиникненнятапогашення. 
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ІнформаціяпророзрахункиздебіторамивідображаєтьсявЖурналі3іВідомості3.2з

ажурнальноюформою обліку. 

 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Визначеннятавизнаннядебіторськоїзаборгованості; 

2. Якздійснюєтьсякласифікаціядебіторськоїзаборгованості? 
3. Якздійснюєтьсяоблік  дебіторськоїзаборгованості  

затовари,роботи,послуги? 

4. Яквизначаєтьсярезервсумнівнихборгів? 

5. Якздійснюєтьсярозрахуноккоефіцієнтусумнівності; 
6. Яксписуютьсясумнівніборги? 

7. Вчомуполягаютьособливостіоблікувідсотковихібезвідсотковихвекселів? 

8. Як здійснюється облік дебіторської заборгованості за

 авансамивиданими? 

9. Вчомуполягаютьособливостіоблікурозрахунківзпідзвітнимиособами? 

10. Яквідображаєтьсявоблікудебіторськазаборгованістьзанарахованимидохо

дами? 

11. Якздійснюєтьсяоблікдебіторськоїзаборгованостізапретензіями? 

12. Якобліковуєтьсядебіторськазаборгованістьпрацівниківпідприємства,вин

них в завданихзбитках? 

13. Якобліковуєтьсяіншадебіторськазаборгованість? 
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ТЕМА5. ОБЛІКВИРОБНИЧИХЗАПАСІВ ІМШП 

 

5.1. Визнання,класифікаціяіоцінказапасів 

5.2. Методи оцінкивибуттязапасів 

5.3. Облікнаявностітаоприбуткуваннявиробничихзапасів 

5.4. Обліквибуттявиробничихзапасів 

5.5. Особливості облікумалоціннихташвидкозношуванихпредметів 

 

1. Визнання, класифікаціяіоцінказапасів 

 

Методологічні основи формування інформації про запаси 

регламентуютьсяП(С)БО9«Запаси». 

Запаси–цеактиви,які: 

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарськоїдіяльності; 

- перебуваютьвпроцесівиробництвазметоюподальшогопродажупродуктуви

робництва; 

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконанняробіттанаданняпослуг,атакожуправліннявиробництвом. 

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що 

підприємствоотримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх 

використанням, та їхвартістьможебути достовірновизначена. 

Важливоюумовоюраціональноїорганізаціїоблікузапасівєекономічнообґрунт

ованаїхкласифікація. 

Оцінказапасівздійснюєтьсявзалежностівід напрямівїхнадходження. 

Первісноювартістюзапасів,щопридбанізаплату,єсобівартість,якавключаєтакі

фактичнівитрати: 

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) 

завирахуваннямнепрямихподатків; 

- сумиввізногомита; 
- суминепрямихподатківузв’язкузпридбаннямзапасів,якіневідшкодовують

сяпідприємству; 

- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, 

оплататарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування 

запасівусімавидамитранспортудомісцяїхвикористання,включаючивитратизістраху

ванняризиківтранспортуваннязапасів); 

- іншівитрати,якібезпосередньопов’язанізпридбаннямзапасівідоведенням 

їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованихцілях. До 

таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, витрати наоплату 

праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищенняякісно-

технічних характеристикзапасів. 

Уразі,якщонамоментоприбуткуваннязапасівнеможливодостовірновизначити 

їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та 

відображатисязасправедливоювартістюз наступним коригуванням 

допервісноївартості. 
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Формуванняпервісноївартостізапасівзанапрямкамиїхнадходженнянаведено 

в табл.5.1. 

 

Таблиця5.1–Формування первісноївартостізапасів 

Напрямки 
надходженнязапасів 

Формуванняпервісноївартостізапасів 

1.Придбання Первіснавартістьзапасів, якаскладаєтьсязфактичних 
витратнаїхпридбання 

2. 

Виготовленнявла

снимисилами 
підприємства 

Первісноювартістюзапасіввизнаєтьсяїхнявиробничасобіва

ртість,якавизначаєтьсязаП(С)Бо 16«Витрати» 

3.Внесеннядостатут

ногокапіталу 

Первісною вартістю запасів визнається 

погодженазасновниками(учасниками)підприємстваїхсправ

едлива 
вартість 

4.Одержання 
безоплатно 

Первісноювартістюзапасіввизнаєтьсяїхсправедлива 
вартість 

5.Придбанняврез

ультатіобміну 

Первісною вартістю одиниці запасів, придбаних 

урезультатіобмінунаподібніоб’єкти, 

єбалансовавартістьпереданих об’єктів. Якщо балансова 

вартість переданихзапасів перевищує їх справедливу 

вартість, то 

первісноювартістюотриманихзапасівєїхсправедлива 

вартість. 

Різниця між балансовою та справедливою 

вартістюпереданихвиробничихзапасіввключаєтьсядовитра

тзвітного періоду. 

Первісноювартістюзапасів, 

щопридбанівобміннанеподібні запаси, є 

справедлива вартість отриманихзапасів. 

 

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат 

тогоперіоду,в якомувонибули здійснені(встановлені): 

- понаднормовівтратиінестачізапасів; 

- фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються 

дособівартостікваліфікаційнихактивіввідповіднодоП(С)БО31«Фінансовівитрати»)

; 

- витратиназбут; 

- загальногосподарськітаіншіподібнівитрати,якібезпосередньонепов'язані з 

придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якомувони 

придатнідлявикористанняузапланованихцілях. 

Первіснавартістьзапасівубухгалтерськомуоблікунезмінюється,крімвипадків

здійсненняоцінкинадатубалансу,колизапасивідображаютьсязаправилом «нижчої 

оцінки». При цьому запаси відображаються в бухгалтерськомуобліку і звітності за 

найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистоювартістюреалізації. 
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Чиставартістьреалізаціїзапасів–очікуванацінареалізаціїзапасіввумовах 

звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення 

їхвиробництватареалізацію. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату 

балансуїхціназнизиласьабовонизіпсовані,застаріли,абоіншимчиномвтратилиперві

сно очікувануекономічнувигоду. 

Чиставартістьреалізаціївизначаєтьсяпокожнійодиницізапасіввирахуваннямз

очікуваноїцінипродажуочікуванихвитратназавершеннявиробництваізбут. 

Сума,наякупервіснавартістьзапасівперевищуєчистувартістьїхреалізації, та 

вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає)запасів 

списуються на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від 

псуванняцінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців 

відображаються напозабалансовихрахунках. 

Післявстановленняосіб,якімаютьвідшкодувативтрати,належнадовідшкодува

ннясумазараховуєтьсядоскладудебіторської 

заборгованості(абоіншихактивів)ідоходузвітногоперіоду. 

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та 

єактивамина дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення 

чистоївартостіреалізації,аленебільшесумипопередньогозменшення,визнаєтьсяінш

ий операційнийдохідіззбільшеннямвартостіцихзапасів. 

 

5.2. Методи оцінкивибуттязапасів 

 

Привідпускузапасівувиробництво,звиробництва,продажтаіншомувибуттіоці

нкаїхздійснюєтьсязаоднимзтакихметодів: 

- ідентифікованоїсобівартостівідповідноїодиницізапасів; 

- середньозваженоїсобівартості; 
- собівартостіпершихзачасомнадходжень(ФІФО); 

- нормативнихзатрат; 

- цінипродажу. 
Длявсіходиницьбухгалтерськогооблікузапасів,щомаютьоднаковепризначенн

ятаоднаковіумовивикористання,застосовуєтьсятількиодинзнаведенихметодів. 

Підприємствоможеобиратиоднуіздвохсистемобліку:постійнуабоперіодичну.

Проце необхідновказативНаказіпрообліковуполітику. 

Періодична система передбачає групування залишків запасів на певну 

дату(місяць,квартал,рік). 

Постійна система обліку надходження та вибуття запасів 

характеризуєтьсятим, що облік за рухом та залишками запасів відображається 

станом на кінецьробочого дня. Ця система є більш точною, так як надає 

оперативну інформацію,алев тойжечасвонаєтрудомісткою. 

Метод ідентифікованої собівартостізастосовується для тих запасів, 

яківикористовуютьсядлявиконанняспеціальнихзамовленьіпроектівзначноївартості

,атакожстосовнотихзапасів,якінезамінюютьодинодного.При 
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застосуванні цього методу рух вартості запасів співпадає з їх фактичним 

рухом,тому вартість відпущених запасів та їх залишків обліковується за їх 

фактичноювартістю. 

Метод середньозваженої собівартості – оцінка проводиться щодо 

кожноїодиниці запасів діленням сумарного залишку таких запасів на початок 

звітногомісяця(Сп)івартостіодержанихузвітномумісяцізапасів(Вм)насумарнукільк

ість запасів на початок звітного місяця (Кп) і одержаних у звітному 

місяцізапасів(Км). 

Оцінказапасівпроводитьсяпокожнійодиницізапасівзаформулою(5.1): 

 

Сс
СпВн

, (5.1) 
КпКм 

 

Вприкладірозглянемосистемупостійногоіперіодичногооблікунадходженняів

ибуттязапасів. 

Методсобівартостіпершихзачасомнадходженнязапасів(ФІФО)–

оцінказапасівзацимметодомбазуєтьсянаприпущенні,щозапасивикористовуються у 

тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство(відображені у 

бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаютьсяу виробництво 

(продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших 

зачасомнадходженнязапасів. 

Перевагоюзастосуванняцьогометодуєнескладнірозрахунки,атакожвідображе

ннявартостівбалансі,яка практичнозбігаєтьсязїхринковою. 

Недолікомцьогометодуєзавищенняприбуткупризростанніцін. 

Методнормативнихзатратполягаєузастосуваннінормвитратнаодиницю 

продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з 

урахуваннямнормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих 

потужностей і 

діючихцін.Длязабезпеченнямаксимальногонаближеннянормативнихзатратдофакт

ичнихнормизатратіціниповиннірегулярнопереглядатися.Оцінкапродукціїзанормат

ивнимизатратамикоригуєтьсядофактичноївиробничоїсобівартості. 

Метод ціни продажу можуть використовувати підприємства роздрібної 

таоптової торгівлі для визначення собівартості широкого асортименту товарів, 

якімаютьсхожунацінкув цініпродажу. 

Оцінказацінамипродажузасновананазастосуванніпідприємствамироздрібної 

торгівлі середнього відсотку торговельної націнки товарів. Цей методможуть 

застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не 

виправдані)підприємства,щомаютьзначнуізміннуноменклатурутоварівзприблизно

однаковимрівнемторговельноїнацінки. 

Собівартістьреалізованихтоварів(СР)визначаєтьсяякрізницяміжпродажною(

роздрібною)вартістюреалізованихтоварів(ВР)ісумоюторговельноїнацінкинацітова

ри (ТН)(5.2). 

 

СР=ВР–ТН, (5.2) 
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Сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як 

добутокпродажної(роздрібної)вартостіреалізованихтоварівісередньоговідсоткутор

говельноїнацінки(СВтн) (5.3). 

 

ТН =ВРх СВтн, (5.3) 

 

Середнійвідсотокторговельноїнацінкивизначаєтьсяділеннямсумизалишку 

торговельних націнок на початок звітного місяця (ТНз) і торговельнихнацінок у 

продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів (ТНм) на сумупродажної 

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

продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів (ПВм)(5.4): 
 

СВтн= 
ТНзТНм

, (5.4)
 

ПВзПВм 
 

5.3. Облікнаявностітаоприбуткуваннявиробничихзапасів 

 

Запаси оприбутковуються на рахунках бухгалтерського обліку за 

первісноювартістю(собівартістю),якавизначаєтьсянапідставі первинних 

документіввзалежностівідшляхівнадходженнязапасів. 

Запаси, які надходять від постачальників супроводжуються 

документами:товарно-транспортниминакладними(ф.№1-ТН),рахунками-

фактурами,рахунками, накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей 

(ф.№М-20),накладними-вимогами (ф.№М-11). 

Товарно-транспортна накладна – це документ, який використовується 

приоприбуткуванні товарно-матеріальних цінностей, засвідчує відправлення 

вантажу,єпідставоюдляйогоотримання,атакожуразінеобхідностіосновоюдляпред’я

вленняпретензій транспортнимпідприємствам. 

Накладнанавідпусктоварно-матеріальнихцінностей(ф.№М-20)виписується в 

трьох примірниках на підставі договору (контракту), нарядів 

таіншихвідповіднихдокументівіпідписуєтьсяособою,якадозволилавідпусквиробни

чихзапасів,іголовнимбухгалтером. 

Постачальниктакожвиписуєінадаєпідприємству-

покупцюподатковунакладну.Вподатковійнакладній,кріміншихреквізитів,вказуєтьс

яцінавиробничихзапасів,ставкаісумаПДВ,загальнасума,якапідлягаєсплатіпостачал

ьнику. Податкова накладна виписується в двох примірниках, оригіналякої 

вручається підприємцю-покупцю,а копія зберігається у постачальника 

якзвітнийірозрахунковий податковийдокумент. 

На підставі накладної на відпуск виробничих запасів і податкової 

накладноїпостачальниквиписуєрахунок-фактурутаіншірозрахунково-

платіжнідокументи, які підтверджують факт передачі (відпуску) матеріальних 

цінностей ійого оплатузвказівкою суми ПДВ. 
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Якщо товарно-матеріальні цінності одержує безпосередньо у 

постачальникаабоутранспортноїорганізаціїматеріально-

відповідальнаособа,тонанеївиписуєтьсядовіреністьвстановленого зразка. 

Матеріально-відповідальнимиособамискладаютьсяприбутковіордери(ф. 

№М-4). 
Привиявленні невідповідності кількості або якості товарно-

матеріальнихцінностей, які надійшли, даним супровідних документів, 

підприємство-отримувачскладає актпро прийняттятоварно-

матеріальнихцінностей(ф.№М-7). 

Отриманізапасибезсупровіднихдокументівназиваютьсяневідфактурованим

ипоставками.Прицьомутакізапаситимчасово,донадходженнядокументіввраховую

тьсявпозабалансовомуобліку. 

Прийманнявиробничихзапасіввідсвоїхцехівтаіншихпідрозділівоформляєтьс

явимогою-накладноюнавідпуск(внутрішнєпереміщення)матеріалів (ф.№М-11), 

яка виписується цехом-здавальником в двох 

примірниках.Цінакладніслужатьодночасноприбутковимидокументамидляскладів,

видатковими –дляцехів-здавальників. 

Післязакінченняобліковогоперіодуматеріально-відповідальніособиповинні 

скласти «Матеріальний звіт» (ф.№М-19), в якому міститься інформаціяпро 

надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей. Цей звіт, а 

такождокументи,щопідтверджуютьнадходженнятавибуттязапасів,фіксуєтьсяу 

«Реєстріприймання-здаваннядокументів»(ф.№М-

13),якийвсвоючергупередаєтьсядо бухгалтеріїразомзпервинними документами. 

ДляузагальненняінформаціїпронаявністьтарухвиробничихзапасівПланомрах

унківпередбаченийрахунок20«Виробничізапаси».Задебетомрахункувраховуютьна

дходженнявідповіднихзапасівнапідприємство,їхдооцінка, за кредитом – вартість 

витрачених запасів (відпущені у виробництво, впереробку, реалізовані на сторону 

тощо), а також зменшення їх вартості внаслідокуцінки. 

Бухгалтерськіпроведеннязоблікунадходженнявиробничихзапасівнаведено в 

таблиці5.4. 

 
 

Таблиця5.4-Облікнадходженнявиробничихзапасів 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

1.Оприбутковановиробничізапаси,отриманівідпостачальникі

в: 
-на купівельнувартість 

 
 

20 

 
 

63 

-на сумуподатковогокредитузПДВ 641 63 

2.Перерахованопостачальникузаборгованістьзавиробничі 
запаси 

 

63 
 

311 
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Продовженнятаблиці5.4 

1 2 3 

3. Відображено придбання виробничих запасів 

припопереднійоплатірозрахунково-платіжнихдокументів: 
-на купівельнувартістьоплаченихматеріалів 

 
 

377 

 
 

311 

-насумуПДВ, наякупідприємствомаєправозменшити 
податковізобов’язання 

 

641 
 

644 

-оприбуткованопопередньооплаченівиробничізапаси 20 631 

-на сумуподатковогокредитуз ПДВ 644 631 

-взаємозалікзарахунками 631 377 

4.Відображеновитратизперевезення,навантажувально-

розвантажувальнихтаіншихпослугсторонніхорганізацій: 
-за діючимирозцінкамиітарифами 

 
 

20 

 
 

685 

-одночаснонасумуподатковогокредитузПДВ 641 685 

5. Оприбутковано на склади підприємства 

виробничізапаси,повернутізвиробництваабовиготовленівла

сними 
силами 

 
 

20 

 
 

23 

6.Зменшеносумубракуна вартістьвідходів,якіпереведені 
доскладувиробничихзапасів 

 

20 
 

24 

7. 

Переведенодоскладувиробничихзапасівактиви,щобули 

придбаніяктовари 

 

20 
 

28 

8.Відображенонадходженнявиробничихзапасівурахунок 
погашеннядебіторськоїзаборгованості 

 

20 
 

37 

9.Оприбутковановиробничізапаси,придбаніпідзвітною 
особою 

 

20 
 

372 

10.Оприбутковановиробничізапасияквнесокдостатут

ного капіталу 

 

20 
 

40,46 

11.Відображеноформуванняпайовогокапіталузарахунок 
внесківувиглядівиробничихзапасів 

 

20 
 

41 

12. Здійсненодооцінкувиробничихзапасів 20 423 

13. Оприбутковановиробничізапаси, якіотриманіяк 
цільовефінансування 

 

20 
 

48 

14.Оприбуткованонадлишкивиробничихзапасів, 
виявленихврезультатіінвентаризації 

20 719 

15.Оприбуткованобезкоштовноотриманівиробничізапаси 20 745 

16.Оприбутковановиробничізапаси,одержанівнаслідок 
надзвичайнихподій 

20 75 

 

5.4. Обліквибуттявиробничихзапасів 

 

Вибуття виробничих запасів оформлюється типовими формами 

первинноїоблікової документації (таблиця 5.5). При цьому вибір документу 

залежить відтого,наякіцілівідпускаютьсявиробничізапаси. 
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Як і з надходження, так і вибуття складається реєстр приймання-

здаваннядокументіввдвохпримірниках,одинзякихпередаєтьсядобухгалтеріїзприкл

аденими доньогодокументами. 

 
 

Таблиця 5.5 - Первинні документи з обліку надходження і руху 

основнихзасобів 

Форма 
документу 

Назвадокументу Змісттапорядокскладання 

М-

8,9,28,

28а 

Лімітно-забірнакартка Використовується для 

систематичноговідпуску у виробництво 

лімітованихвиробничих запасів. 

Здійснюєтьсяконтроль за дотриманням 

встановленихлімітів їх відпуску. Після 

кожного записувиводиться залишок 

невикористаноголіміту,якийпідтверджуєт

ьсяпідписомзавідуючогоскладом(влімітні

й карті 

отримувача) і отримувача (в лімітній 

картіскладу). 

М-10 Акт-вимога на 

заміну(додатковийвід

пуск) 
матеріалів 

Оформлюєтьсяприразовомувідпускув

иробничихзапасівдля виробничихі 
господарськихпотреб 

М-11 Накладна-вимога 

навідпуск 

(внутрішнєпереміщення

)матеріалів 

Використовується при разовому 

відпускувиробничихзапасіввмежахпідприє

мства 

М-13 Реєстрприймання- 
здаваннядокументів 

Фіксуютьсядокументи,щопідтверджують 
надходженнятавибуттязапасів 

М-18 Сигнальна довідка 

провідхиленняфактичн

огозалишку матеріалів 

відвстановленихнорм 
запасу 

Складаєтьсязавідувачемскладомувипадку

виявленнявідхиленьфактичногозалишку 

виробничих запасів відвстановленихнорм 

М-19 Матеріальнийзвіт Відображає рух запасів на складі 

запевнийперіод.Складаєтьсяматеріально- 

відповідальноюособоютапередаєтьсядоск

ладу 

 

Ці документи передаються до бухгалтерії, де їх перевіряють за змістом 

таправильністю оформлення (наявність реквізитів, підписів, правильність сум). 

Вбухгалтеріїдокументигрупуютьсязавидамивиробничихзапасів,післячогопідрахов

ується загальна сума,яка вказуєтьсяна зворотномубоціреєстру. 

Основні бухгалтерські записи, які використовуються при обліку 

списаннявиробничихзапасів наведенів таблиці5.6. 



60 
 

60 

 

Таблиця5.6-Обліквитратвиробничихзапасів 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1.Відпущеновиробничізапасиназдійсненнякапітальних 
інвестицій 

15 20 

2.Відпущеновиробничізапасинавиробництво 23 20 

3.Витраченівиробничізапасидлявиправленнявиробни

чого браку 

24 20 

4. Переведенодоскладутоваріввиробничізапаси 28 20 

5.Поверненовиробничізапасипостачальникамвнаслідокпору

шеннядоговірнихзобов’язань(за якістю, 
асортиментом,ціні,термінампоставки тощо) 

 

374 

 

20 

6.Списановиробничізапасинавитрати,пов’язанізосвоєннямви

робництва новихвидівпродукції 

39 20 

7.Списановиробничізапасиназагальновиробничівитрати 91 20 

8.Списановиробничізапасинаадміністративніпотреби 92 20 

9.Списановиробничізапасинавитратиназбут 93 20 

10.Відображенособівартістьреалізованихвиробничихзапасів 943 20 

11.Відображеносумууцінкивиробничихзапасів 946 20 

12. Відображеносумунедостачівиробничихзапасів 947 20 

13.Безоплатнопередановиробничізапасиіншому 
підприємству 

949 20 

14.Списановиробничізапасивнаслідокнадзвичайних 
подій 

99 20 

 

Виробничізапасивідображаються вжурналі5(ІІІрозділ). 

 
 

5.5. Особливості облікумалоціннихташвидкозношуванихпредметів 

 

ЗгіднозП(С)БО9«Запаси»домалоціннихташвидкозношуванихпредметів(

МШП)відносятьсяпредмети,яківикористовуютьсяпротягомнебільше одного року 

чи нормального операційного циклу, якщо він більше одногороку. До них 

відносяться інструменти, господарський інвентар, спеціальний 

одяг,спеціальневзуттятощо. 

Предмети,термін корисноговикористанняяких 

більше1року,зокрема,спеціальніінструментиіспеціальніпристрої,обліковуютьсяус

кладііншихнеоборотнихматеріальнихактивівнарахунку112«Малоціннінеоборотні

матеріальні активи». На відміну від малоцінних та швидкозношуваних 

предметівїхвартістьпогашаєтьсяшляхомнарахуваннязносузавстановленимипідпри

ємством нормами з врахуванням очікуваного строку використання такихоб’єктів. 
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На МШП, які відносяться до складу запасів, знос не нараховується, а 

їхвартістьвиключається зі складу активів шляхом її списання на витрати періоду 

зподальшоюорганізацієюоперативногокількісногооблікутакихпредметівзамісцями

експлуатаціїтавідповідальнимиособамипротягомтермінуїхфактичного 

використання. 

ДокументуванняопераційзМШПздійснюєтьсязадопомогоютиповихдокумент

ів: 

1) відомістьнапоповнення(вилучення)постійногозапасуінструментів(пристр

оїв)(МШ-1); 

2) карткаоблікумалоціннихташвидкозношуванихпредметів(МШ-2); 

3) замовленнянаремонтабозаточуванняінструментів(пристроїв)(МШ-3); 
4) актвибуттямалоціннихташвидкозношуванихпредметів(МШ-4); 

5) актнасписанняінструментів(пристроїв)таїхобміннапридатні(МШ-5); 
6) особовакарткаоблікуспецодягу,спецвзуттятазапобіжнихпристроїв(МШ-

6); 

7) відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття

 тазапобіжнихпристроїв (МШ-7); 

8) актнасписаннямалоціннихташвидкозношуванихпредметів(МШ-8). 
ТакождляМШПвикористовуютьсяпервиннідокументи:прибутковийордер 

(М-4), лімітно-забірна картка (М-8), накладна-вимога на відпуск 

(внутрішнєпереміщення)матеріалів»(М-11). 

СинтетичнийоблікнаявностітарухуМШПздійснюютьнарахунку22 

«Малоцінніташвидкозношуваніпредмети». 
Задебетомрахунку22«Малоцінніташвидкозношуваніпредмети»відображают

ьсязапервинноювартістюпридбані(отримані)абовиготовленімалоцінні та 

швидкозношувані предмети, за кредитом – за обліковою вартістювідпуск 

малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації із списаннямна 

рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування 

такихпредметів. 

ЗметоюзабезпеченнязбереженняМШПвексплуатаціїпідприємствоповинно 

організувати належний контроль за їх рухом, зокрема, оперативний обліку 

кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких 

предметів,щопридатнідляподальшоговикористання,вониоприбутковуютьсяізарахо

вуютьсядо іншогоопераційного доходу. 

ПервісноювартістювиготовленихпідприємствомМШПвизнаєтьсяфактична 

вартість їх виготовлення, а отриманих як внесків до статутного 

капіталупідприємствазасновниками–справедливавартість,узгодженасторонами. 

Аналітичний облік МШП здійснюється за видами предметів та 

одноріднимигрупами,місцями зберігання,матеріально-відповідальними особами. 

МШПвідображаються вжурналі5 (5А)(ІІІрозділ). 

У Балансі МШП відображаються в ряд.100 активу Балансу, в Примітках 

дорічноїфінансовоїзвітності–в рядку880. 
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Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Дайтевизначеннявиробничимзапасам; 
2. Яккласифікуютьсязапасидляцілейбухгалтерськогообліку? 

3. Якікритеріївизнаннязапасів? 

4. Яквизначаєтьсяпервіснавартістьзапасів,придбанихзаплату? 

5. Яквизначаєтьсяпервіснавартістьзапасівпридбанихврезультатіобмінунапод

ібніінеподібніоб’єкти? 

6. Якіособливостівизначенняпервісноївартостівиробничихзапасів,придбани

хбезоплатно тавнесенихдостатутного капіталу? 

7. Яккласифікуютьсявиробничізапаси? 
8. Яквизначаєтьсячиставартістьреалізаціївиробничихзапасів? 

9. Заякоюоцінкоювідображаються виробничізапасинадатубалансу? 

10. Дайтехарактеристикуметодамвибуттявиробничихзапасів; 
11. Вчомуполягаєсутністьперіодичноїіпостійноїсистеми

 облікунадходженняівибуттязапасів? 

12. Який порядок документального оформлення

 оприбуткуваннявиробничихзапасів? 

13. Який порядок документального оформлення вибуття

 виробничихзапасів? 

14. Якздійснюєтьсяаналітичнийобліквиробничихзапасів? 

15. Якздійснюєтьсясинтетичнийобліквиробничихзапасів? 

16. Яквідображаютьсявиробничізапасивобліковихрегістрахіфінансовійзвітн

ості? 

17. ДайтевизначенняМШП? 

18. ЯкздійснюєтьсяаналітичнийоблікМШП? 

19. ЯкздійснюєтьсясинтетичнийоблікМШП? 
20. ЯквідображаютьсяМШПвобліковихрегістрахіфінансовійзвітності? 
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ТЕМА6.ОБЛІКОПЕРАЦІЙВІНОЗЕМНИХВАЛЮТАХ 

 

6.1.Поняттявалютитакласифікаціясуб’єктівгосподарювання,щоздійснюю

тьопераціїв іноземнійвалюті 

6.2Бухгалтерськийоблікопераційвіноземнійвалюті 

 

6.1.Визнання,класифікаціята оцінкаосновнихзасобів 

 

Векономічнійлітературітапрактиціширокозастосовуютьсяпоняття 

«валюта».Валютаобслуговуєфункціонуваннясвітовоїекономікиістворюєумовидляі

нтеграціїнаціональнихекономікрізнихкраїн.Наосновівалютифункціонує валютний 

ринок і формуються його такі регулятивні інструменти, якплатіжний 

баланставалютний курс. 

ПідчасздійсненняпідприємствомУкраїнизовнішньоекономічноїдіяльностіви

никаютьопераціївіноземнійвалюті.Класифікаціясуб’єктівгосподарської діяльності, 

що здійснюють операції в іноземній валюті, наведено нарисунку6.1. 

 

 

Підприємстварезиденти,дляздійсненняопераційзпідприємстваминерезидент

ами, як засіб платежу використовують іноземну валюту, тобто валютуіншу, ніж 

валюта звітності. В Україні валютою звітності є грошова одиниця —гривня. 

ВідповіднодоКласифікатораіноземнихвалютвониподіляютьсяна3групи: 

1а група — вільно-конвертовані валюти, які широко використовуються 

дляздійсненняплатежівзаміжнароднимиопераціямиіпродаютьсянаголовнихвалютн

ихринкахсвіту; 
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2а група — вільно-конвертовані валюти, які широко не 

використовуютьсядляздійсненняплатежівзаміжнароднимиопераціямиінепродають

сянаголовних валютнихринкахсвіту; 

3агрупа—неконвертованівалюти. 

Операцієювіноземнійвалютієгосподарськаоперація,якапотребуєрозрахунків

віноземнійвалюті,абовартістьякоївизначенавіноземнійвалюті. 

 
 

6.2Бухгалтерський облікопераційвноземнійвалюті 

 

МетодичнізасадиоблікуопераційвіноземнійвалютірегламентуютьсяПланомр

ахунківбухгалтерськогооблікуіП(С)БО21«Впливзмінвалютнихресурсів». 

 

Операції в іноземній валюті з купівліпродажу, одержання позикових 

коштівтаздійсненняфінансовихінвестиціймаютьвідображатисяякунаціональнійвал

юті,такіу валюті платежів і розрахунків закожноюіноземною валютоюокремо. 

Дляпереведенняіноземноївалютивнаціональнугрошовуодиницювикористову

єтьсявалютний курс. Дляцілей бухгалтерського обліку 

валютнимкурсомєвстановленийНаціональнимбанкомУкраїни(НБУ)курсвалютизві

тностідогрошовоїодиницііншоїкраїни.Цейкурсвикористовуютьвсірезиденти і 

нерезиденти, які здійснюють діяльність в Україні незалежно від 

формвласностітагосподарювання. 

ПриздійсненніторгіввалютоюнаміжбанківськомувалютномуринкуУкраїни 

використовуєтьсяринковий(комерційний)курс. 

Бухгалтерський облік операцій в іноземних валютах ведеться в тій 

самійсистемі рахунків, що й облік операцій у гривнях. При цьому відкриваються 

окремісубрахунки(ускладівідповіднихсинтетичнихрахунків)віноземнихвалютах. 

Під час обробки первинних документів, вартісні показники яких наведені 

уіноземних валютах, облікові працівники в знаменнику вказують еквівалент 

цихпоказниківу гривнях за курсомНБУ, на дату, якаприйнята для 

перерахункуоперацій віноземнихвалютах. 

Дляоблікуіноземноївалютивкасіпідприємствавикористовуєтьсясубрахунок 

302 «Готівка в іноземній валюті», а для обліку валютних коштів 

убанкувикористовуютьсясубрахунки312«Поточнірахункивіноземнійвалюті»та314 

«Іншірахунки в банкувіноземній валюті». 

На субрахунку 332 «Грошові документи в іноземній валюті» ведеться 

обліквідповідних грошових документів у касі підприємства. Субрахунок 334 

«Грошовікошти в дорозі в іноземній валюті» використовується для обліку сум в 

іноземнійвалюті, щовнесені до касбанків дляподальшогоїх зарахуванняна поточні 

таіншірахункипідприємства. 

Операції, що здійснюються в іноземній валюті, відображаються в Журналі 

1івідомостідоньогоза кожнимвидоміноземноївалюти(долари,євротощо). 
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Облікнаявностітарухувалютнихкоштівведетьсянаосновівиписокбанкуз 

рахунків і доданих до них розрахунковоплатіжних документів, за якими 

булизарахованіабосплаченісумивіноземнійвалюті.Длясистематизаціїтаузагальнен

няінформаціїпогосподарськихопераціяхурізнихвалютахприпервинномувідображе

нніїхубухгалтерськомуоблікуроблятьперерахунокіноземних валют у національну 

валюту України (гривні) за курсом, встановленимНБУна 

датуздійсненняопераційвіноземнійвалюті.Цеможе бутидата: 

- одержанняматеріальнихцінностей; 

- перерахуваннякоштів,матеріальнихцінностей; 

- одержанняпопередньоїоплатизаготовупродукцію; 

- реалізаціїготовоїпродукції; 
- підписанняактів(провиконаніроботи, наданіпослуги); 

- перерахування засновником коштів у рахунок погашення зобов’язань 

повнескахдостатутногокапіталу; 

- підписаннязасновницькихдокументів; 

- видачакоштів упідзвітназакордонневідрядження; 
- затвердженнязвітупровикористаннякоштівнавідрядження. 

Згідно зП(С)БО 21«Вплив змін валютних курсів» балансові 

статті,щопов’язанізопераціямивіноземноївалюті,перераховуютьсявнаціональнувал

юту 

-гривнюзалежновідїхналежностідомонетарнихчинемонетарнихстатей. 

До монетарних статей балансу належать статті грошових коштів, активів 

тазобов’язань, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) 

сумігрошей абоїхеквівалентів. 

Немонетарнимистаттямивизнаютьсяіншістаттібалансу. 
Затакоюкласифікацієюдомонетарнихстатейналежатьгрошовікоштитаеквівал

енти грошових, фінансові інвестиції, дебіторська й

 кредиторськазаборгованість, яка буде погашена грошовими 

коштами або їхніми 

еквівалентами.Прикладаминемонетарнихстатейєосновнізасоби,нематеріальніакти

ви,запаси,дебіторськайкредиторськазаборгованістьзабартернимиопераціями, 

сплаченітаотриманіавансизаматеріальніцінностітощо. 
Попередняоплата(аванс)дляпридбаннянемонетарнихактивівзараховується 

на баланс за курсом на дату визнання дебіторської заборгованості 

івподальшомуперерахункунадатубалансутадатупогашеннядебіторськоїзаборгован

остінепідлягає. 

Тесаместосуєтьсяотриманоїпопередньоїоплати(авансу)дляпродажунемонета

рнихактивів. 

Накожну дату балансу статті в іноземній валюті 

відображаютьсятакимчином: 

- монетарні статті в іноземній валюті показують з використанням 

валютногокурсунадатубалансу; 

- немонетарністатті,щопредставленізаісторичноюсобівартістюізарахування

якихдобалансупов’язанозоперацієювіноземнійвалюті,фіксуютьсязавалютнимкурс

омнадату здійсненняоперації; 
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- немонетарністаттізасправедливоювартістювіноземнійвалютівідображают

ьсязавалютнимкурсомнадатувизначенняцієїсправедливоївартості. 

За таких перерахунків виникає курсова різниця, тобто різниця між 

оцінкамиоднаковоїкількостіодиницьіноземноївалюти прирізнихвалютнихкурсах. 

За монетарними статтями в іноземній валюті визначення курсових 

різницьпроводитьсянадатуздійсненнярозрахунківінадатубалансу. 

Залежновідвидівдіяльностікурсовірізницібувають:операційнітанеопераційні

. 

Операційні курсові різниці виникають при здійсненні господарських 

фактів,пов’язанихзопераційноюдіяльністю підприємства. 

Донеопераційнихналежатькурсовірізниці,пов’язанізінвестиційноюіфінансов

оюдіяльністю(реалізаціяосновнихзасобіввідображенняборгуприформуванністатут

ногокапіталу,нарахуваннявідсотківзакредиттощо). 

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті 

таіншихмонетарнихстатей,щоналежатьдоопераційноїдіяльності,відображаютьсяус

кладі іншихопераційнихдоходів(витрат). 

Дляоблікупозитивної операційної 

різницівикористовуєтьсясубрахунок714«Дохідвідопераційноїкурсовоїрізниці»,адл

янегативної—субрахунок945 

«Втративід операційноїкурсовоїрізниці». 

Доходи від неопераційної курсової різниці відображаються на 

субрахунку744«Дохідвіднеопераційноїкурсовоїрізниці»,автративідповіднонасубра

хунку974«Втрати віднеопераційнихкурсовихрізниць». 

Уразіпідвищеннякурсузаопераціями,щопов’язанізактивами,утворюються 

позитивні курсові різниці, що відображаються як дохід від 

курсовихрізниць.Призменшеннікурсуформуютьсянегативнікурсовірізниці,щозбіл

ьшуютьвитратипідприємства. 

Заопераціями,щопов’язанііззобов’язаннями,припідвищеннікурсувиникають

втративідкурсовихрізниць,апризниженнікурсуформуютьсядоходи. 

Для здійснення операцій в іноземній валюті підприємство може 

купувативалютнікоштинаміжбанківськомуринку. 

Підставою длякупівлііноземноївалютинаміжбанківському 

валютномуринкуУкраїнирезидентами,якіздійснюютьпідприємницькудіяльністьзат

орговельнимиопераціями,єтакідокументи:—договірзнерезидентом,оформлений 

відповідно дочинного законодавства; 

- вантажнамитнадекларація; 
- акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або 

іншийдокумент,якийсвідчитьпронаданняпослуг; 

- довідкадержавноїподатковоїадміністрації,уякійрезидентзареєстрований 

як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, 

щокупуєтьсязазовнішньоторговимдоговором,таінформаціїпропоточнийрахуноквін

оземнійвалюті; 

- документи,передбаченіпридокументальнійформірозрахунків(акредитив,і

нкасо). 
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На оригіналах документів, на підставі яких була купленаіноземна валюта,та 

на копіях цих документів, які залишаються на зберіганні в 

уповноваженомубанку,робитьсявідміткаданогобанку,щозасвідчуєтьсяпідписомкер

івникасуб’єктапідприємницькоїдіяльностітапечаткою. 

Длякупівлііноземноївалютиприздійсненнінеторговельнихопераційпідставою

вважаєтьсятакідокументи: 

·-

заявкизрозрахункамивитрат(навідрядженнязакордон,наексплуатаційнівитратитра

нспортнихзасобів,щовиконуютьрейсиза кордон); 

·-

документи,щомаютьсилудоговоруіможутьвикористовуватисянерезидентамизгідно

зміжнародноюпрактикою(дляоплатиучастівміжнароднихвиставках,конгресах,сим

позіумах,дляоплатизанавчання,патентування,сплатимитнихплатежів,відшкодуван

нявитратсудових,арбітражних,нотаріальних органівіноземних 

держав,дляукладеннятрудовихдоговорів(контрактів) знерезидентами). 

Іноземнавалюта,щопридбанавустановленомупорядкучерезуповноваженібан

кинаміжбанківськомувалютномуринкуУкраїни,маєбутивикористананепізнішеніж

до5робочихднівпісляднязарахуванняїїнапоточнийрахунокрезидентанапотреби,що

зазначенівзаявіпрокупівлюіноземноївалюти. 

У разі порушення резидентом строків придбана іноземна валюта 

продаєтьсяуповноваженим банком протягом 5 робочих днів на міжбанківському 

валютномуринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може 

виникнути 

затакоюоперацією,щоквартальнонаправляєтьсядоДержавногобюджету,анегативна

–відноситьсяна результатигосподарськоїдіяльностірезидента. 

Суб’єктиміжбанківськоговалютногоринкуприпроведенніопераційкупівлі(пр

одажу)іноземноївалютиотримуютькомісійнувинагородувідклієнтавгривнях. 

. 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Визнгачтесутністьвалюти. 

2. Якздійснюєтьсякласифікаціясуб’єктівгосподарювання,щоздійснюютьопе

раціївіноземнійвалюті 

3. Дайтехарактеристикубухгалтерськимрахункам,наякихздійснюєтьсяоблік 

операційвіноземній валюті? 

4. Якздійснюєтьсябухгалтерськийоблікопераційвноземнійвалюті? 

5. Якідокументивикористовуютьсядляоблікуопераційвноземнійвалюті? 
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ТЕМА7.ОБЛІКФІНАНСОВИХІНСТРУМЕНТІВ 

 

7.1. Визнанняікласифікаціяфінансовихінструментів 

7.2. Оцінкафінансовихінструментів 

7.3 Обліктрадиційних(первинних)фінансовихінструментів 

7.4 Облікдеривативних(похідних)фінансовихінструментів 

 

7.1.Визнання,класифікаціята оцінкаосновнихзасобів 

 

ВідповіднодоПБО13фінансовіінструментиподіляютьсянарізнівиди,залежно 

відумов,зазначенихуконтракті. 

Фінансовіінструменти 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок7.1–Класифікаціяфінансовихінструментівунок 

 

Отже,яквидноізкласифікації,фінансовіінструментиподіляютьсянафінансовіа

ктиви,фінансовізобов’язаннятаінструментивласногокапіталу. 

Відповідно до ПБО 13 фінансовий інструмент – контракт, який 

одночасноприводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного 

підприємстваіфінансовогозобов’язанняабоінструментукапіталуіншого 

підприємства. 

Іншівизначення,щовикористовуютьсяуПоложеннітаякіпов’язанізвизначення

мфінансових інструментів,єтакими: 

Фінансовийактив–це: 

а)грошовікоштита їхеквіваленти; 
б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший 

фінансовийактиввідіншогопідприємства; 

в)контракт,щонадаєправообмінятисяфінансовимиінструментамизіншимпідп

риємствомнапотенційно вигідних умовах; 
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г)інструментвласногокапіталуіншогопідприємства. 

Фінансовезобов’язання–контрактнезобов’язання: 

а)передатигрошовікоштиабоіншийфінансовийактивіншомупідприємству; 

б)обмінятисяфінансовимиінструментамизіншимпідприємствомнапотенційн

о невигіднихумовах. 

Інструментвласногокапіталу–контракт,якийпідтверджуєправоначастину в 

активах підприємства,що залишаєтьсяпіслявирахуваннявсіх йогозобов’язань. 

Прикладамипервиннихфінансовихінструментівє: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок7.2–Прикладипервиннихфінансовихінструментів 

 

За визначенням, наведеним у ПБО 13, похідний фінансовий інструмент – 

цефінансовийінструмент: 

 розрахункизаякимпровадитимутьсяумайбутньому; 

 вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, 

курсуцінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу 

(індексу) абоіншихзмінних,щоєбазисними; 

 якийнепотребуєпочатковихінвестицій
1
. 

Прикладамипохіднихфінансовихінструментівє: 

 ф’ючерсніконтракти; 

 форвардніконтракти; 

 опціони; 
 відсотковітавалютнісвопи. 
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7.2 Оцінкафінансовихінструментів 

 

Усіфінансовіактивитазобов’язанняповиннівизнаватисяубалансі,включаючи 

всіпохідніфінансові інструменти. 

Усіфінансовіінструментиповинніспочаткуобліковуватисязаїхфактичноюсобі

вартістю,якаскладаєтьсяіз: 

 справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів 

власногокапіталу, 

наданихабоотриманихвобміннавідповіднийфінансовийінструмент; 

 витрат,якібезпосередньопов’язанізпридбаннямабовибуттямфінансовог

о інструмента (комісійні, обов’язкові збори та платежі при передачіціннихпаперів 

тощо). 

Оцінкафінансовихактивів 

Після первісного визнання усі фінансові активи повинні переоцінюватися 

заїх справедливою вартістю, крім наведених нижче їх категорій, які оцінюються 

заамортизованоюсобівартістю: 

 дебіторської заборгованості, що не призначена для

 перепродажу(амортизована собівартістьзменшенана 

сумурезервусумнівнихборгів); 

 фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до

 їхпогашення; 

 фінансовихактивів,справедливувартістьякихнеможливодостовірновизн

ачити. 

Дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу – 

дебіторськазаборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших 

активів,робіт,послугбезпосередньоборжниковітанеєфінансовимактивом,призначе

нимдляперепродажу. 

Оцінкафінансовихзобов’язань 
Накожнунаступнупіслявизнаннядату балансу фінансові 

зобов’язанняоцінюютьсязаамортизованоюсобівартістю,крімфінансовихзобов’язан

ь,призначенихдляперепродажу,іфінансовихзобов’язаньзапохіднимифінансовимиін

струментами. 

Фінансовезобов’язання,призначенедляперепродажу–фінансовезобов’язання, 

що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метоюподальшого 

продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливаньйого 

цінита/абовинагородипосередника. 

Похідні фінансові інструменти та фінансові зобов’язання, призначені 

дляпродажу,переоцінюютьсядосправедливоївартості,крімзобов’язаннязапохідним

фінансовимінструментом,якемаєбутипогашенешляхомпередачіпов’язаного 

знимінструментавласного капіталу. 

Зобов’язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути 

погашенешляхом передачі пов’язаного з ним інструмента власного капіталу, 

справедливувартістьякогонакожнунаступнупіслявизнаннядатубалансунеможнадос

товірно визначити,оцінюєтьсязасобівартістю. 

Збільшенняабозменшеннябалансовоївартості 

фінансовихінструментів,якінеєоб’єктомхеджуваннятаоцінюютьсязасправедливою

вартістю,визнається: 
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 іншимидоходами(рахунок74―Іншідоходи‖); 

 абоіншимивитратами(рахунок97―Іншівитрати‖). 

Фінансовийактивіфінансовезобов’язаннязгортаютьсязвідображеннямубалансіз

горнутогосальдо,якщопідприємствомає: 

 юридичнеправоназаліквизнанихсум; 

 можливістьінамірпогаситизгорнутезобов’язанняабореалізуватиактив

и іпогаситизобов’язанняодночасно. 

 
 

7.3 Обліктрадиційних(первинних)фінансовихінструментів 

 

Дебіторськазаборгованість 

Одним із видів фінансових активів є дебіторська заборгованість. 

Дебіторськазаборгованістьвключає: 

 торговудебіторськузаборгованість–  

дебіторськазаборгованістьвідпродажуготовоїпродукції,товарів,робіт тапослуг; 

 векселіотримані; 

 заборгованістьпрацівників,акціонерівпередпідприємством; 

 іншівиди. 

Підприємство має змогу змінити час руху грошових коштів від 

реалізації,використовуючисвоюдебіторськузаборгованістьякзаставудляпозики,або

можепродатиїї. 

За умов застави кредитор має обмежені права на перевірку інформації, 

щовідображенанарахункахбухгалтерськогооблікупозичальника,длятогощобвпевн

итися,щодебіторськазаборгованістьдійсноіснує.Дебітори,чиязаборгованістьбулаза

ставлена,необізнанізцієюподієюітомуїхплатежіпродовжуютьнадходитидопервинн

огокредитора.Заставленадебіторськазаборгованістьпростонадаєвпевненостікредит

орувідноснотого,щопозичальник володієактивами,які можуть генеруватигрошові 

потоки,у сумі 

тазаперіодом,достатнімдляпогашенняборгу.Єдинимпитаннямоблікутакоїдебіторсь

коїзаборгованостієадекватнерозкриттяінформаціїуприміткахдофінансовоїзвітності

. 

Перепризначення є більш сильною формою передачі кредитору права 

надебіторську заборгованість. Позичальник у цьому випадку перевіряє 

дебіторськузаборгованість,якабулазапропонованаякзастава,ідаєзгодулишевтомуви

падку,якщо,зйоготочкизору,вонаможебутивикористанаякзастава.Дебіторам не 

повідомляється, що право на їх дебіторську заборгованість булопередано іншому 

кредиторові. У деяких випадках, якщо це передбачено 

угодою,надходженнязадебіторськоюзаборгованістюповинніпередаватисяпозичаль

ником кредитору негайно. Позичальник повинен своєчасно гасити 

своїзобов’язаннязапозикоюнезалежновідтого,чибулапогашенадебіторськазаборгов

аність,якочікувалось.Такадебіторськазаборгованістьпродовжуєзалишатись 

активом позичальника та повинна бути відповідним чином розкрита 

уприміткахдофінансовоїзвітності. 
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Факторинг–цепродаждебіторськоїзаборгованостітретійстороні(фактору). 

Факторингова угодапередбачає: 
 повідомленняклієнтапро переадресуванняплатежів наадресу 

покупця(фактора); 

 передачу дебіторської заборгованості без права регресу (це означає, 

щопокупець не може вимагати від продавця дебіторської заборгованості 

платежів,якщо деякізнихвиявилисябезнадійними). 

Перевагивідпродажудебіторськоїзаборгованостідляпродавця: 

1) такаугодадозволяєпідприємствуотриматигрошовікоштираніше; 

2) ризик,пов’язанийзбезнадійнимиборгами,передаєтьсяпокупцю. 
Разом з тим продавець дебіторської заборгованості отримує меншу 

сумугрошовихкоштівупорівняннізномінальноювартістюдебіторськоїзаборгованос

ті.Цярізницястановитькомісійнізафакторинг.Зточкизорупродавця–цеєйого 

фінансовівитрати. 

Продаж дебіторської заборгованості відображається такою 

кореспонденціюрахунків: 

Дебет311―Поточнірахункивнаціональнійвалюті‖ 190000 

Дебет952―Іншіфінансовівитрати‖ 10000 

Кредит36―Розрахункизпокупцямитазамовниками‖ 200000 

 

7.4 Облік деривативних (похідних) фінансових 

інструментівДеривативомназиваєтьсяконтракт,вартістьякогозалежитьабоп

оходить 

відактивівчизобов’язань,щолежатьвйогооснові,відбазовоїставкиабоіндексу. 

Деривативи застосовують для передачі ризиків, пов’язаних із зміною 

ціни,процентної ставки та інших ринкових ризиків, без фактичного отримання 

абопередачіактивівчи зобов’язань,якілежатьвосновіцих інструментів. 

Деривативизастосовуютьсядлядвохцілей:торгівлітахеджування. 

Прибутки та збитки від торгівлі деривативами визнаються доходами 

абовитратами. Прибутки та збитки від операцій хеджування наводяться у 

звітностірізними способами залежновідтипухеджування. 

Етапиобліку: 

 Визнання–

дериватививизнаютьсяякпризначенідляхеджуванняаботоргівлі; 

 Оцінка–визначеннясправедливоївартості; 

 Облік – відображається вплив облікових подій

 (операційпідприємства); 

 Звітність–розкриттяуфінансовійзвітностітаупримітках. 

Типидеривативів 

 Форвардніконтракти; 

 Ф’ючерсніконтракти; 

 Опціони; 
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 Процентнітавалютнісвопи. 

Форварднийконтракт–двосторонняугодазастандартною(типовою)формою, 

яка засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) базовий актив увизначений 

час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін 

такогопродажупідчасукладенняфорвардногоконтракту. 

Базовий актив – товари, цінні папери, кошти та їх характеристики, що 

єпредметомвиконаннязобов’язаньзадеривативом. 

Ф’ючерснийконтракт–

стандартнийдокумент,якийзасвідчуєзобов’язанняпридбати(продати)базовийактив

увизначенийчастанавизначенихумовахумайбутньому,зфіксацієюціннамоментукла

деннязобов’язаньсторонамиконтракту.Фактично,ф’ючерснийконтракт–

цеєстандартизованийфорварднийконтракт,якийвільнообертаєтьсянабіржі. 

Процентнимсвопомназиваєтьсяугодаміждвомасторонаминаобмінпроцентн

имиплатежами.Головнимчиномвінзастосовуєтьсядлятого,щобзмінитихарактерпро

центних ставок,заякимикомпаніясплачуєабоотримуєпроценти. 

Опціон – стандартний документ, що засвідчує право придбати 

(продати)базовий актив навизначенихумовах у майбутньому, зфіксацією 

ціниначасукладеннятакогоконтракту 

абоначастакогопридбаннязарішеннямсторінконтракту. 

Видиопціонів: 

 зпоставкоюабобезпоставкибазовогоактиву; 

 опціоннакупівлю(―кол‖)абоопціоннапродаж; 

 звиконаннямпротягом термінудіїабонаденьвиконання. 

 

Контрольнізапитаннядотеми: 
 

1. Якздійснюєтьсявизнанняфінансовіінструменти? 

2. Яккласифікуютьсяфінансовіінструменти? 

3. Якздійснюєтьсяоцінкафінансовихінструментів? 
4. Якимчиномздійснюєтьсяобліктрадиційних(первинних)фінансовихінстру

ментів? 

5. Вчомуполягаютьособливостідеривативних(похідних)фінансовихінструм

ентів? 
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ТЕМА8.ОБЛІКОСНОВНИХЗАСОБІВ 

 

8.1. Визнання,класифікаціята оцінкаосновнихзасобів 

8.2. Облікнадходженняосновнихзасобів 

8.3. Обліквибуттяосновнихзасобів 

8.4. Обліквитратнаутриманняосновнихзасобів 

8.5. Облікпереоцінкиосновнихзасобів 

8.6. Облікамортизаціїосновнихзасобів 

 

8.1. Визнання,класифікаціята оцінкаосновнихзасобів 

 

Методологічніосновиформуваннявбухгалтерськомуоблікуінформаціїпро 

основнізасобивизначені П(С)БО7«Основнізасоби». 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метоюїх використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання 

послуг,здаванняворендуіншимособамабодляздійсненняадміністративнихісоціальн

о-

культурнихфункцій,очікуванийтермінкорисноговикористання(експлуатації)якихбі

льшеодногороку(абоопераційногоциклу,якщовіндовший зарік). 

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма 

пристосуваннямиі приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, 

призначений длявиконання певних самостійних функцій; відокремлений 

комплекс 

конструктивноз’єднанихпредметіводнаковогоаборізногопризначення,щомаютьдля

їхобслуговуваннязагальніпристосування,приладдя,керуваннятаєдинийфундамент,

внаслідокчогокоженпредметможевиконуватисвоїфункції,акомплекс – певну 

роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший 

актив,щовідповідаєвизначеннюосновнихзасобів,абочастинатакогоактиву,щоконтр

олюєтьсяпідприємством. 

П(С)БО7«Основнізасоби»передбаченонаступнівидиоцінки: 

1) первісна вартість – історична (фактична) собівартість основних засобів 

всумігрошовихкоштівабосправедливоївартостііншихактивів,сплачених(переданих

),витраченихдляпридбання(створення)основнихзасобів. 

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює 

їхсправедливій вартостізурахуваннямвищенаведених витрат. 

Первісна вартість основних засобів, що внесені до статутного 

капіталупідприємстваєпогодженазасновниками(учасниками)підприємстваїхсправе

дливавартість. 

Первісна вартість об’єктів, переведених до основних засобів з 

оборотнихактивів дорівнює її собівартості, яка визнається згідно з П(С)БО 9 

«Запаси» іП(С)БО16«Витрати». 

2) справедлива вартість – сума, за якою може бути проведений обмін 

активув результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними 

сторонами(згідно П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»). Справедливою вартістю 

є ринковаціна. 
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3) залишкова вартість (чиста балансова вартість) визначається як 

різницяміжпервісноювартістютасумоюнарахованого зносу(амортизації); 

4) переоціненавартість–вартістьосновнихзасобівпісля їхпереоцінки; 

5) вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість 

основнихзасобівзавирахуваннямїхліквідаційноївартості; 

6) ліквідаційнавартість–

сумакоштівабовартістьіншихактивів,якупідприємствоочікуєодержативідреалізації

(ліквідації)заоб’єктосновнихзасобівпіслязакінченнятермінукорисноговикористанн

я(експлуатації)завирахуваннямвитрат,пов’язанихзпродажем(ліквідацією). 

 
 

8.2. Облікнадходженняосновнихзасобів 

 

Надходженняосновнихзасобівздійснюєтьсявнаслідок: 
1) придбаннязаплату; 

2) виготовлення(підряднимчигосподарськимспособом); 

3) внесеннязасновникамивстатутнийкапітал; 

4) безкоштовногоотримання; 

5) отриманнявнаслідокобмінунаподібнічинеподібніактиви; 

6) оприбуткуваннявиявленихврезультатіінвентаризації. 
Надходження основних засобів оформлюється типовими

 формамипервинноїобліковоїдокументації(таблиця8.1). 

Дляузагальненняінформаціїпронаявністьірухосновнихзасобів,їхзнос,атакож 

капітальні інвестиціїпризначенийЖурнал4. 

Основнізасобиобліковуютьсянарахунку10«Основнізасоби».Рахунокактивний.З

адебетомвідображають: 

1) надходженняосновнихзасобів(запервісноювартістю); 

2) сумавитрат,пов’язанихзполіпшеннямоб’єкта(модернізація,модифікація, 

добудова, дообладнання,реконструкція тощо), що призводить дозбільшення 

майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використанняоб’єкта; 

3) сумадооцінкивартостіоб’єкта основнихзасобів; 

4) сума створеного забезпечення, зокрема на передбачену 

законодавствомрекультиваціюпорушенихземель. 

Закредитомвідображають: 

1) вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі 

абоневідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової 

ліквідаціїоб’єктаосновнихзасобів; 

2) сумауцінкиосновнихзасобів; 

Аналітичний облік основних засобів ведеться окремо за кожним 

об’єктомосновнихзасобів. 

Основнізасобивідображаютьсязадебетомрахунку10вмоментїхнадходження 

на підприємство, але лише у випадку, якщо об’єкт основних засобівне потребує 

монтажу або вводиться в експлуатацію відразу ж після 

надходженнянапідприємство. 
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Таблиця 8.1- Первинні документи з обліку надходження і руху 

основнихзасобів 

Формад

окументу 

Назвадокументу Змісттапорядокскладання 

ОЗ-1 Актприймання-

передачі(внутрішньогоп

ереміщення)основних 
засобів 

Складаєтьсянакожнийоб’єктокремо.Вдо

кументі вказується первісна 

вартістьоб’єкта,місце експлуатації,його 
відповідністьтехнічнимумовам 

ОЗ-2 Акт приймання-

здачівідремонтованих,р

еконструйованих 

імодернізованихоб’єкті

в 
основнихзасобів 

Вказуєтьсятехнічнахарактеристикатап

ервіснавартістьоб’єкту 

ОЗ-5 Актпро установку,пуск 

тадемонтажбудівельної

машини 

Складаєтьсяпривстановленні,запускуі 

демонтажібудівельноїмашини,взятоївти

мчасовекористування 

ОЗ-6 Інвентарна 

карткаоблікуосновнихз

асобів 

Регістр аналітичного обліку 

основнихзасобів. В ній містяться такі 

дані:інвентарний номер, назва об’єкта, 

короткатехнічна 

характеристика,місцеексплуатації,датавве

деннявексплуатацію,ріквипускучибудівни

цтва,норма амортизації,дата 

вибуттязексплуатації, відомості про 

переоцінку,реконструкцію,модернізаціют

ощо. 
Заповнюєтьсяводномупримірнику 

ОЗ-7 Описінвентарних 

карток з 

облікуосновнихз

асобів 

Застосовуєтьсядляреєстраціїінвентарнихк

арток 

ОЗ-8 Картка облікуруху 
основнихзасобів 

Застосовується длярухуосновнихзасобів 
закласифікаційнимиознаками 

ОЗ-9 Інвентарнийсписок

основнихзасобів 

Застосовується в місцях 

експлуатаціїосновних засобів для 

обліку 

кожногооб’єктазаматеріальновідповіда

льними 
особами 

ОЗ-14,ОЗ- 
15, ОЗ-16 

Розрахунокамортизації 
основнихзасобів 

Використовуєтьсяпринарахуванні 
амортизації(зносу)основнихзасобів 

 

Надходженняосновнихзасобівдоїхвведеннявексплуатаціюєкапітальнимиінве

стиціямипідприємства.Капітальніінвестиції–

цевитрати,понесеніпідприємствомузв’язкузпридбаннямнеоборотнихактивів. 
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Дляоблікукапітальнихінвестиційпризначенийрахунок15«Капітальніінвестиц

ії», зокрема, субрахунки 151 «Капітальне будівництво», 152 

«Придбання(виготовлення)основнихзасобів».Задебетомвідображаютьсявитратина 
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придбання або створення основних засобів, за кредитом – введення

 вексплуатаціюпридбанихабостворенихосновнихзасобів. 

Облікнадходженняосновнихзасобівнаведеновтаблиці8.2.Таблиця8.2

– Облік надходженняосновнихзасобів 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

Придбанняосновнихзасобівупостачальника 

1.Отриманоосновнізасобивідпостачальника 152 631 

2.ВідображенасумаподатковогокредитузПДВ 641 631 

3.Відображеназаборгованістьзаконсультаційні, 
інформаційнітапосередницькіпослуги 

152 685 

4.ВідображенасумаподатковогокредитузПДВ 641 685 

5. Введеновексплуатаціюоб’єктосновнихзасобів 10 152 

Будівництвооб’єктаосновнихзасобів 

1. Списанібудівельніматеріали,витраченінабудівництво 
об’єкта 

151 205 

2.Нарахованозаробітнуплату,зайнятихбудівництвом 
працівникам 

151 661 

3.Відображеновідрахуваннянасоціальнізаходи 151 65 

4. Відображеновартістьмонтажнихіпроектнихробіт, 
державнуреєстраціюоб’єкта 

151 685 

5.Відображеноперевищеннясобівартостібудівництванадспр

аведливоювартістю 

977 151 

6.Відображеноперевищеннясправедливоївартостінад 
собівартістюоб’єкта 

151 746 

7. Введеновексплуатаціюоб’єктосновнихзасобів 10 151 

Внескидостатутногокапіталу 

1.Відображеновнесокзавартістю, якавказанав 
установчихдокументах 

46 40 

2. Отриманоівведеновексплуатаціюприйнятівід 
засновниківосновнізасоби 

152 46 

3.Відображенозаборгованістьзатранспортніпослугиі 
монтажоб’єкта 

152 685 

4. Зараховано об’єкти до складу основних засобів 

,списаноівключенодопервісноївартостіоб’єктасуму 
транспортнихпослугімонтажу 

 

10 

 

152 

Безоплатнеотриманняосновнихзасобів 

1. Відображеновартістьбезкоштовноотриманихосновних 
засобів(домоментувведеннявексплуатацію) 

152 424 

 



79 
 

79 

 

Продовженнятаблиці8.2 

1 2 3 

2.Зараховано об’єктидоскладуосновнихзасобів 10 152 

3. Нарахованоамортизаціювпершомумісяціексплуатації 23 131 

4.Відображенодохідврозмірінарахованогозносу 424 745 

Придбанняосновнихзасобіввнаслідокобмінунеподібнимиактивами 

1. Переданоосновнізасобиіншомупідприємству 361 742 

2.Відображеноподатковезобов’язаннязПДВ 742 641 

3. Списанозалишковувартістьосновнихзасобів 972 10 

4. Отриманоосновнізасоби 15 631 

5. ВідображеносумаподатковогокредитузПДВ 641 631 

6. Введеновексплуатаціюоб’єктосновнихзасобів 10 15 

7.Проведеновзаємозалікзаборгованостей 631 361 

 
 

6.3.Обліквибуття основнихзасобів 

 

Вибуттяосновнихзасобівздійснюєтьсявнаслідок:реалізації;ліквідації;безопла

тноїпередачі;внескудостатутногокапіталуіншихпідприємств;обмінунаподібніінепо

дібніактиви;списаннявнаслідокпроведеноїінвентаризації(нестача). 

Вибуттяосновнихзасобівоформлюєтьсятиповимиформамипервинноїобліков

ої документації: актом на списання основних засобів, актом на 

списанняавтотранспортнихзасобів,актомпроустановку,пуск та демонтаж. 

Фінансовий результат від вибуття основних засобів незалежно від 

причинвибуття,визначаєтьсязавстановленимп.34П(С)БО7«Основнізасоби»правил

ом: вирахуванням із доходів від вибуття основних засобів їх 

залишковоївартості,непрямихподатківі витрат,пов’язанихзвибуттям. 

Вбухгалтерськомуоблікудохідвідреалізаціїосновнихзасобіввідображаєтьсян

асубрахунку742«Дохід відвідновленнякорисностіактивів». 

У випадку оприбуткуваннябудь-яких матеріальних 

цінностей,придатнихдовикористання,підприємствавизнаютьдохід,якийвідображає

тьсянасубрахунку746«Іншідоходи відзвичайноїдіяльності». 

Залишкова вартість об’єкта основних засобів, який реалізується, 

списуєтьсявдебетсубрахунку972«Втрати відзменшеннякорисностіактивів». 

Длявідображеннязалишковоївартостіосновнихзасобівзаіншимиопераціямив

ибуттявикористовуєтьсясубрахунок976«Списаннянеоборотнихактивів». 

Якщо причиною вибуття основних засобів була надзвичайна подія 

(аварія,пожежа тощо) відповідну суму доходів або витрат відображають як 

надзвичайнідоходиабовитратизадопомогоюрахунків75«Надзвичайнідоходи»,99 

«Надзвичайнівитрати». 
Обліквибуттяосновнихзасобівнаведеновтаблиці8.3. 



80 
 

80 

 

Таблиця8.3-Обліквибуттяосновнихзасобів 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

Реалізаціяосновнихзасобів 

1.Відображенодохідвід реалізаціїосновнихзасобів 361,377 742 

2.ВідображеносумуподатковогокредитузПДВ 742 641 

3.Списанозносреалізованихосновнихзасобів 131 10 

4. Відображенозалишковувартістьреалізованихосновних 
засобів 

 

972 
 

10 

5.Відображеновитрати,пов’язанізреалізацієюосновних 
засобів 

 

972 
 

30,66,65 

6.Списанодоходивід реалізаціїосновнихзасобівна 
фінансовірезультати 

 

742 
 

793 

7. Списановитративід реалізаціїосновнихзасобівна 
фінансовірезультати 

 

793 
 

972 

Ліквідаціяосновнихзасобів 

1.Списаносумузносу, 

нарахованузачасексплуатаціїліквідованого об’єкта 

 

131 
 

10 

2.Відображенозалишковувартістьліквідованогооб’єкта 976 10 

3. Відображені витрати, пов’язані з ліквідацією 

основнихзасобів(заробітнаплата,нарахуваннянасоціальнізах

оди 
тощо) 

 

976 

 

66,65 

4.Відображенодоходивідліквідації(матеріали,МШП) 20,22 746 

5.Відображено сумуподатковихзобов’язаньзПДВ 976 641 

6. Списанодоходи, пов’язанізліквідацієюосновних 
засобів,нафінансовірезультати 

 

746 
 

793 

7.Списанівитрати,пов’язанізліквідацієюосновних 
засобів,нафінансовірезультати 

 

793 
 

976 

Безоплатнапередачаосновнихзасобів 

1. Списаносумузносу,нарахованузачасексплуатації 
переданогооб’єкта 

 

131 
 

10 

2.Відображенозалишковувартістьпереданогооб’єкта 976 10 

3. Відображеносумуподатковогозобов’язання зПДВ(за 
звичайнимицінами,щодіютьнамоментпередачі) 

 

976 
 

641 

Передачаосновнихзасобівяквнескудостатутногокапіталу 

1. Списаносумузносу, нарахованузачасексплуатації 131 10 

2. Списанозалишковувартістьпереданогооб’єкта 14 10 

3.Відображенорізницюміжзалишковоювартістю 
переданогооб’єктаісправедливоювартістюінвестицій 

 

14 
 

746 
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8.4. Обліквитратнаутриманняосновнихзасобів 

 

Післянадходженняосновнихзасобівпідприємствоможемативитрати,пов’язані

зексплуатацієючипокращаннямїхстану. 

Підхід до відображення таких витрат в бухгалтерському обліку залежить 

відвпливу на майбутні економічні вигоди, які очікуються від використання 

об’єкта(рисунок6.2). 

Витрати,щоподовжуютьстроккорисноїслужбита(або)підвищуютьпродуктив

ністьоб’єктаосновнихзасобів,дозволяютьотримуватидодатковіекономічні вигоди 

протягом більше одного звітного періоду і включаються 

добалансовоївартостіосновнихзасобів. 

Витратинаремонтіобслуговуванняосновнихзасобівзвичайноздійснюютьсядл

явідновленнячипідтриманняочікуванихвіднихмайбутніхекономічних вигод. 

Внаслідок цього такі витрати списуються на витрати в моментїхвиникнення. 

Бухгалтерськийобліквитратнаутримання 

наведеновтаблиці8.4.Таблиця8.4 -

Обліквитратнаутриманняосновнихзасобів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.Облікпереоцінкиосновнихзасобів 

 

Підприємство може здійснювати переоцінку основних 

засобів.Подальшапереоцінкаоб’єктаєнеобхідною,якщойогосправедливавартістьсу

ттєвовідрізняєтьсявідбалансовоївартості. 

У випадку переоцінки об’єкта основних засобів здійснюється 

переоцінкавсіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить даний об’єкт. 

Переоцінкагрупосновнихзасобів,однаковихзапризначенняміспособомвикористанн

я, 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1. Відображено витрати з реконструкції, модернізації, 
модифікації,дообладнанняосновнихзасобів 

152 63 

2.ВідображеносумуподатковогокредитузПДВ 641 63 

3.Зараховановитратипіслязакінченняреконструкціїна 
збільшенняпервісноївартостіосновнихзасобів 

10 152 

4.Відображеновитратинаобслуговуванняіремонт,які 

здійсненідлязабезпеченнямайбутніхекономічнихвигод,перві

сно очікуванихвідвикористання: 

  

-основнихзасобіввиробничогопризначення 23,91 63,23 

-основнихзасобівадміністративногопризначення   

-основнихзасобів,якізабезпечуютьзбутпродукцію 93 63,23 

- основних засобів, які використовуються в іншій 
операційнійдіяльності 

94 63,23 
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повинна здійснюватися на одну і ту ж дату. При переоцінці основних 

засобівнакопиченаамортизаціяповиннабути скоригована. 

Переоціненасумапервісноївартостіізносувизначаєтьсяякдобутоквідповідноп

ервісноївартостіісумизносутаіндексупереоцінки.Індекспереоцінкивизначаєтьсяділ

еннямсправедливоївартостіоб’єкта,якийпереоцінюється,найого 

залишковувартість. 

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то 

йогопереоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої 

вартостіцьогооб’єктадойогопервісної(переоціненої)вартості 

беззмінисумизносуоб’єкта. 

Сума дооцінкизалишкової вартості відображаєтьсяу складі 

додатковогокапіталу,асумауцінки–ускладівитратзвітного періоду. 

Відображення результатів наступних переоцінок залежить від тенденції 

тавеличини зміни справедливоївартостіоб’єктаосновнихзасобів. 

Увипадкудооцінкиоб’єктаосновнихзасобів,якийранішебувпереоцінений,пер

евищеннясумипопередніхуцінок(відображенихускладівитрат)надсумоюпопередні

хдооцінок(відображенихускладідоходів)залишковоївартостіцьогооб’єктувключаєт

ьсядоскладудоходузвітногоперіоду.Різницяміжсумоюдооцінкизалишковоївартості

івказанимперевищеннямвідображаєтьсяускладідодаткового капіталу. 

Приуцінціоб’єктаосновнихзасобів,якийранішебувпереоцінений,перевищенн

ясумипопередніхдооцінок(відображенихускладідоходів)надсумоюпопередніхуцін

ок(відображениху складівитрат)залишковоївартостіцього об’єкта спрямовується 

на зменшення іншого додаткового капіталу. В 

своючергурізницяміжсумоюуцінкизалишковоївартостіоб’єктаівказанимперевище

ннямвідображаєтьсяускладівитратзвітного періоду. 

Убухгалтерськомуоблікурезультатипереоцінкивідображаютьсязадопомогою

субрахунків–

423«Дооцінкаактивів»,975«Уцінканеоборотнихактивівіфінансовихінвестицій» 

Облікрезультатівпереоцінкинаведенов таблиці8.5. 

 

Таблиця8.5-Облікрезультатівпереоцінки 

Змістгосподарськоїоперації Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

І.Дооцінкаоб’єктазподальшоюуцінкою 
1. Відображеносумудооцінкипервісноївартостіоб’єкта 

10 423 

2.Одночаснодонарахованознос 423 131 

3. Відображеносумууцінкивмежахдооцінки 423 10 

4.Відображеносумууцінкипонаддодатковогокапіталу 975 10 

5. Відображеносумузносу 131 10 
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Продовженнятаблиці8.5 

1 2 3 

ІІ.Уцінкаоб’єктазподальшоюдооцінкою 
1. Відображеносумууцінкипервісноївартостіоб’єкта 

975 10 

2.Відображеносумузносу 131 10 

3. Відображеносумудооцінкивмежахуцінки 10 746 

4.Відображеносумудооцінкипонад сумууцінки 10 423 

 

При вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, 

сумазалишку дооцінки цих об’єктів, що відображена на субрахунку 423 

«Дооцінкаактивів»,включаєтьсядоскладунерозподіленогоприбуткузодночаснимзм

еншеннямдодатковогокапіталу. 

 
 

8.6. Облікамортизаціїосновнихзасобів 

 

Амортизація–

цесистематичнийрозподілвартості,якаамортизується,необоротнихактивів,протяго

мстрокуїхкорисноговикористання(експлуатації). 

Строккорисноговикористання(експлуатації)–

очікуванийперіодчасу,протягом якого необоротні активи будуть 

використовуватися підприємством або зїх використанням буде виготовлено 

(виконано) очікуваний підприємством обсягпродукції(робіт,послуг). 

Строк корисного використання (експлуатації) визначається підприємством 

зурахуванням: 

1) очікуваноговикористанняоб’єктазурахуваннямйогопотужностіабофізичної

продуктивностіоб’єкта; 

2) очікуваногофізичногоабоморальногозносу; 

3) правовихабоаналогічнихобмеженьщодостроківвикористання об’єкта. 
Строккорисноговикористанняосновнихзасобівпереглядаєтьсяуразізміни 

очікуванихекономічнихвигодвідйого використання. 

Нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, 

вякомуоб’єктосновнихзасобівставпридатнимдлякорисноговикористання.Амортиза

ціяосновнихзасобівненараховуєтьсявперіодіїхреконструкції,модернізації,добудов

и,дообладнанняіконсервації.Амортизаціюзакінчуютьнараховуватипочинаючи 

змісяця,наступного замісяцемвибуття. 

Метод амортизації основних засобів підприємством обирається самостійно 

зурахуванням очікуваного способу використання активу та фіксується в Наказі 

прообліковуполітику. 

ЗгідноП(С)БО7«Основнізасоби»можутьвикористовуватисянаступніметоди 

амортизації: 

1) прямолінійний; 
2) зменшеннязалишковоївартості; 

3) прискореногозменшеннязалишковоївартості; 

4) кумулятивний; 
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5) виробничий. 

1. Прямолінійнийметод. 

Річнасумаамортизаціївизначаєтьсяділеннямвартості,якаамортизується,на 

очікуваний періодчасувикористанняоб’єкта основнихзасобів(8.1): 

А
ПВЛВ

, (8.1) 
Т 

деА–сумаамортизації; 

ПВ–первісна вартість; 
ЛВ–ліквідаційнавартість; 

Т–

строккорисноговикористанняоб’єктаНорма 

амортизаціївизначається(8.2): 

На
100%

, (8.2) 
Т 

деНа–нормаамортизації 

Такимчином, річнасумаамортизаціїбудерозрахованатак: 

 

А
200002000

3600грн. 
5 

Перевагиметоду:простотарозрахунку,рівномірністьрозподілусумиамортиза

ції 

міжобліковимиперіодами,щозабезпечуєзіставністьсобівартостіпродукціїздоходом

відреалізації. 

Недолікиметоду:методневраховуєморальнийзнос,відмінностівиробничихпо

тужностейосновнізасобиврізнірокиїхексплуатаціїінеобхідністьзбільшеннявитратн

аремонтвостаннірокислужби. 

Наступні три методи є методами прискореної 

амортизації.Доцільністьметодівприскореноїамортизаціївна

ступному: 

- найбільша інтенсивність використання основних засобів приходиться 

напершірокиїхексплуатації,коли вони іморальноіфізичноєновими; 

- накопичуються кошти для заміни об’єкта, який амортизується, у 

випадкуйого швидкогоморального зносутаінфляції; 

- забезпечується можливість збільшення частини витрат на ремонт 

об’єктів,що амортизуються, який припадає на останні роки їх корисного 

використання, 

безвідповідногозбільшеннявитратвиробництва(зарахуноктого,щосуманарахованої

амортизаціїв цірокизменшується). 

2. Методзменшеннязалишковоївартості. 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості 

об’єктана початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку 

нарахуванняамортизації ірічноїнормиамортизації(8.3). 
 

А=ЗВ(ПВ)х На, (8.3) 

ЗВ–залишковавартість 

Річнанормаамортизації(увідсотках)обчислюєтьсяякрізницяміжодиницею та 

результатом кореня ступеня кількості років корисного використанняоб’єкта з 
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результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його 

первіснувартість(8.4). 
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На1




х100%, (8.4) 


3. Методприскореногозменшеннязалишковоївартості. 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості 

об’єктана початокроку або первісної вартостіна дату початку нарахування 

амортизаціїта річної норми амортизації, яка розраховується, виходячи із строку 

корисноговикористання,іподвоюється. 

Ліквідаційнавартістьуцьомувипадкудоувагинебереться(8.5). 
 

А=ЗВ(ПВ)х На, (8.5) 

4. Кумулятивнийметод. 

Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка 

амортизується,такумулятивногокоефіцієнта(8.7). 

АВАk, (8.7) 
 

деВА–вартість,якаамортизується;k–

кумулятивний коефіцієнт 

Кумулятивний коефіцієнт розраховується шляхом ділення кількості 

років,якізалишаютьсядокінцяочікуваногострокувикористанняоб’єктаосновнихзас

обівнасумучислароківйого корисного використання(8.8). 

k 
K

 

Ò 
, (8.8) 

деК–кількістьроків,щозалишиласядокінцякорисноговикористанняоб’єкта; 

Ò–сумачислароківкорисноговикористанняоб’єктаосновнихзасобів 

5. Виробничийметод. 

Місячнасумаамортизаціївизначаєтьсяякдобутокфактичногомісячногообсягупр

одукції (робіт,послуг)тавиробничоїставки амортизації(8.9). 
 

АмОмВа, (8.9) 
деАм–місячнасумаамортизації; 

Ом–місячнийобсягпродукції(робіт,послуг); 

Ва–виробничаставкаамортизації 

Виробничаставкаамортизаціїобчислюєтьсяділеннямвартості,якаамортизуєть

ся, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який 

підприємствоочікуєвиробити(виконати)звикористаннямоб’єктаосновнихзасобів(6.

10). 

 

Ва
ВА

, (8.10) 
О 

деО–загальнийобсягпродукції(робіт,послуг) 

Метод амортизації основного засобу переглядається, якщо відбулися 

суттєвізміни в очікуваному способі надходження економічних вигод від 

використанняцихактивів. 

ЛВ 
Т 

ПВ 
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В бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів 

здійснюєтьсязадопомогоюсубрахунку131«Знососновнихзасобів».Облікамортизаці

їзалежитьвідтого,якийоб’єктамортизується(табл.8.6). 

 

Таблиця8.6–Облікамортизаціїосновнихзасобів 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1.Нарахованоамортизаціюоб’єктіввиробничого 
призначення 

 

23,91 
 

131 

2.Нарахованоамортизаціюоб’єктівадміністративного 
призначення 

 

92 
 

131 

3. Нарахованоамортизаціюоб’єктів, якізабезпечуютьзбут 
продукції 

 

93 
 

131 

4.Нарахованоамортизаціюоб’єктів, які 
використовуютьсявіншійопераційнійдіяльності 

 

94 
 

131 

5.Нараховано 

амортизаціюоб’єктів,щовикористовуютьсядляліквідаціїна

слідківстихійнихлих, 
техногеннихкатастроф,аварій 

 

99 

 

131 

 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Сутністьосновнихзасобів; 

2. Яккласифікуютьсяосновнізасоби? 

3. Назвітьумовивизнанняосновнихзасобів? 

4. Видиоцінкиосновнихзасобів; 

5. Якздійснюєтьсяпереоцінкаосновнихзасобів; 

6. Яквизначаєтьсястроккорисноговикористанняосновнихзасобів? 

7. Дайтехарактеристикуметодамамортизаціїосновнихзасобів; 
8. Коли слід переглядати метод амортизації та строк

 корисноговикористанняосновнихзасобів? 

9. Яквбухгалтерськомуоблікувідображаєтьсянарахуванняамортизаціїосновн

ихзасобів? 

10. Яквбухгалтерськомуоблікувідображаютьсявитратинаутриманняосновни

хзасобів? 

11. Якийпорядокдокументуванняопераційзоблікуоприбуткуваннятавибуття

основнихзасобів; 

12. Як здійснюється бухгалтерський облік оприбуткування

 основнихзасобів? 

13. Якздійснюєтьсяобліквибуттяосновнихзасобів? 
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Іншінеоборотніматеріальніактиви 

Іншінеоборотніматеріальніактиви 

Предметипрокату 

Інвентарнатара 

Природніресурси 

Тимчасові(нетитульні)споруди 

Малоціннінеоборотніматеріальніактиви 

Бібліотечніфонди 

ТЕМА9.ОБЛІКІНШИХНЕОБОРОТНИХМ

АТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

9.1. Поняттяіншихнеоборотнихактивів 

9.2. Облікмалоціннихнеоборотнихматеріальнихактивів 

9.3. Обліктимчасових(нетитульних)споруд 

9.4. Облікіншихнеоборотнихматеріальнихактивів 

 

9.1. Поняттяіншихнеоборотнихактивів 

 

Інші необоротні матеріальні активи – це матеріальні активи, 

призначенідля використання протягом періоду більше одного року (або 

операційного циклу,якщо він більше одного року) і які не входять до складу 

основних засобів. 

Строккорисноговикористанняіншихнеоборотнихактивіввстановлюєтьсяпідприємс

твомсамостійноівказуєтьсявНаказіпро обліковуполітику. 

Іншінеоборотніматеріальніактивикласифікуютьсязагрупами(рисунок 
9.1). 

 

 

Рисунок9.1-Класифікаціяіншихнеоборотнихматеріальнихактивів 

 

Вартісний критерій інших необоротних матеріальних активів 

визначаєтьсяпідприємствомсамостійно. 

Длявизначеннятермінувикористанняпредметів(ідлявідповідноговіднесенняд

оскладуоборотнихчинеоборотнихактивів)підприємствуслідврахувати наступне: 

а)очікуваневикористанняактиву; 
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б)очікуванийфізичнийзнос; 

в)моральнийзнос,щовиникаєврезультатізмінівдосконаленнявиробництва; 

г)правовіабоіншіобмеженнядлявикористанняактиву(наприклад,закінченняст

рокуорендиприміщення,вякомуексплуатуєтьсяпридбанийактив). 

При цьому береться до уваги інформація, наведена в паспорті предмету 

абодовідковідані. 

Вбухгалтерськомуоблікуіншінеоборотніматеріальніактививідображаютьсяза

первісноювартістю,тобто зафактичнимивитратаминаїхпридбання, спорудження 

або виготовлення. На підприємстві може бути створенаекспертна комісія, яка 

своїм рішенням визначає можливий термін експлуатаціїконкретного 

видунеоборотнихактивів. 

Дляоблікутаузагальненняінформаціїпронаявністьтарухіншихнеоборотних 

матеріальних активів, які не знайшли відображення у складі об’єктівобліку на 

рахунку 10 «Основні засоби», призначений рахунок 11 «Інші 

необоротніматеріальніактиви». 

Задебетомвідображається: 
- надходженняпридбаних,створених,безоплатноотриманихіншихнеоборотн

ихматеріальнихактивівнапідприємство(за первісноювартістю); 

- сумавитрат,якапов’язаназполіпшеннямоб’єкта(реконструкція,модернізаці

я),щопризводитьдозбільшеннямайбутніхекономічнихвигод,первісно 

очікуванихвідвикористанняоб’єкта; 

- сумадооцінкивартостіоб’єктанеоборотнихматеріальнихактивів. 

За кредитом – вибуття інших необоротних матеріальних активів 

внаслідокпродажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання 

активом, атакожуразічастковоїліквідаціїоб’єкту,тасумаїхуцінки. 

Аналітичнийоблікнеоборотнихматеріальнихактивівведетьсящодокожногооб

’єктацихактивів.Процесдокументальногооформленняоприбуткуванняінших 

необоротних матеріальних активів 

повністюідентичнийдооприбуткуванняосновнихзасобівтамалоціннихішвидкознош

уванихпредметів. 

В Балансі вартість інших необоротних матеріальних активів наводиться 

устатті «Основні засоби». В цій статті разом з основними засобами 

наводятьсяпервісна вартість інших необоротних матеріальних активів, сума зносу 

(у дужках)таїхзалишковавартість. 

 

9.2. Облікмалоціннихнеоборотнихматеріальнихактивів 

 

Необоротні активи, термін корисного використання яких складає більше 

1року,авартістьнижчетієї,якавказанавнаказіпрообліковуполітику,якгранична,ємал

оцінниминеоборотнимиматеріальнимиактивами.Дотакихпредметівналежать: 

- спеціальніінструментиіспеціальніпристосування,вартістьякихпогашаєтьс

янарахуваннямзносузавстановленоюпідприємствомнормоюзурахуваннямочікуван

ого способувикористаннятакихоб’єктів; 
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- інші інструменти, прилади, інвентарю тощо, облік яких через 

незначнувартістьнедоцільно вестизакожнимокремимоб’єктом. 

Вартісніознакитакихпредметіввизначаютьсяпідприємствомсамостійно. 

Облікмалоціннихнеоборотнихматеріальнихактивівдовведенняїхвексплуатац

ію здійснюється на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) 

іншихнеоборотних матеріальних активів». Після введення в експлуатації такі 

актививраховуються на субрахунку112«Малоціннінеоборотніматеріальніактиви». 

Аналітичний облік малоцінних необоротних матеріальних активів 

ведетьсязаінвентарнимиоб’єктами. 

Напідприємствінараховуєтьсязносмалоціннихнеоборотнихактивівзурахуван

нямочікуваного методу використаннятаких об’єктів. Знос 

затакимипредметамиобліковуєтьсянасубрахунку132«Зносіншихнеоборотнихматер

іальнихактивів».Амортизаціямалоціннихнеоборотнихматеріальнихактивівнарахов

уєтьсяза прямолінійнимта виробничимметодами. 

Крімтого,амортизаціямалоціннихнеоборотнихактивівможенараховуватисявп

ершомумісяцівикористанняоб’єктаврозмірі50%йоговартості, яка амортизується, 

та решта 50 % вартості, яка амортизується – в місяціїх вилучення із активів 

(списання з балансу) внаслідок невідповідності 

критеріямвизнанняактивомабовпершомумісяцівикористанняоб’єкта100%йоговарт

ості. Підприємства, які нараховують амортизацію об’єктів у розмірі 100 % 

їхвартості,аналітичнийоблікцихоб’єктівможутьвестиіззабезпеченнямінформаціїпр

озагальнукількістьоб’єктівтаїхзагальнувартістьурозрізікваліфікаційнихгруп,що 

підприємствозапроваджуєсамостійно. 

Методамортизаціїмалоціннихнеоборотнихматеріальнихактивівпідприємство 

обирає самостійно з урахуванням очікуваного способу 

отриманняекономічнихвигодвідйого використання. 

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків з обліку малоцінних 

необоротнихматеріальнихактивів наведеновтаблиці9.1. 

 

Таблиця9.1–Облікмалоціннихнеоборотнихматеріальнихактивів 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1.Оприбуткованомалоціннінеоборотніматеріальніактиви 
(МНМА),якінадійшливідпостачальника 

153 63 

2.Відображеносумуподатковогокредитуз ПДВ 641 631 

3.Відображеновартістьтранспортнихпослуг 153 685 

4.Відображеносумуподатковогокредитуз ПДВ 641 685 

5.Введеновексплуатаціюмалоціннінеоборотні 
матеріальніактиви 

112 153 

6.Нарахованоамортизаціюмалоціннихнеоборотних 
матеріальнихактивів 

23,91-94 132 

7.Відображеносписанняоб’єктаМНМА 132 112 
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9.3. Обліктимчасових(нетитульнихспоруд) 

 

Дотимчасових(нетитульних)спорудналежатьдрібніоб’єктидопоміжногоха

рактеру,яківикористовуютьсядляпотреббудівництваіневключенідотитулу,асаме:па

рканитаогорожі(завиняткомспеціальних,архітектурно оформлених), необхідні для 

проведення робіт, огорожі 

майданчиків,діляноктощо;приоб’єктніконторкиікоморивиконробівімайстрів;прист

осуваннязтехнікибезпеки,запобіжнікозирки;складськіприміщення(комори)інавіси 

при об’єктахбудівництва; душовітощо. 

Витрати зі спорудження тимчасових (нетитульних) споруд 

відображаютьсязадебетомрахунка153«Придбання(виготовлення)іншихнеоборотни

хматеріальнихактивів».Обліктимчасових(нетитульних)спорудведетьсянасубрахун

ку113«Тимчасові(нетитульні) споруди». 

Понесенівитратисписуютьсязкредитурахунка153вдебетрахунка113 

«Тимчасові (нетитульні) споруди». Після введення в експлуатаціюе 

титульнихспорудздійснюєтьсянарахуванняїхзносу.Зноснараховуєтьсязадопомого

юпрямолінійногоабовиробничогометодущомісяцявсумі,якавизначається,виходячи

зрозмірувитратнаспорудженнявартості споруді терміну службитакихоб’єктів. 

Кореспонденцію бухгалтерських рахунків з обліку малоцінних 

необоротнихматеріальнихактивів наведеновтаблиці9.2. 

Присписаннітимчасовихнетитульнихспорудрахунок113незавждизакриваєть

ся. Це пов’язано з тим, що для нарахування зносу враховувалася не всяпервісна 

вартість, а зменшена на передбачувану вартість матеріалів, які повиннібути 

отримані від розбирання. Запланована вартість практично не збігається 

зфактичною. 

 

Таблиця9.2-Обліктимчасових(нетитульних)споруд 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденціярах

унків 

Дебет Кредит 

1.Відображеновартістьматеріалів, витраченихна 
будівництвотимчасових(нетитульних)споруд 

153 20 

2. Нарахованозаробітнуплатуробітникам, зайнятих 
спорудженнямтимчасових(нетитульних)споруд 

153 661 

3.Відображенонарахуваннявнесківнасоціальнізаходи 153 65 

4.Введеновексплуатаціютимчасову(нетитульні)споруду 113 153 

5.Нарахованозностимчасових(нетитульних)споруд 92 132 

6.Списановартістьтимчасових(нетитульних)спорудпісляза

кінченнябудівництва 

132 113 

 

Тому,вбухгалтерськомуоблікупроводяться наступнізаписи: 
- донарахування зносу у разі, коли передбачувана вартість від 

розбиранняматеріалівбулазавищена: 
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Дебетрахунка92«Адміністративнівитрати» 

Кредитрахунка132«Зносіншихнеоборотнихматеріальнихактивів»; 
- сторнування суми надмірно нарахованого зносу у разі, коли 

передбачуванавартістьвідрозбиранняматеріалів булазанижена: 

Дебетрахунка92«Адміністративнівитрати» 
Кредитрахунка132«Зносіншихнеоборотнихматеріальнихактивів»; 

 
 

9.4. Облікіншихнеоборотнихматеріальнихактивів 

 

Доіншихнеоборотнихматеріальнихактивів,якінебулирозглянуті,відносяться: 

- бібліотечніфонди; 

- природніресурси; 

- інвентарнатара; 

- предметипрокату 

Бібліотечніфонди 

Об’єктиактивів,якіформуютьбібліотечнийфонд,обліковуютьсянарахунку111

«Бібліотечніфонди». 

Одиницеюоблікубібліотечногофондуєпримірник–

кожнаокремаодиницякниги,щонадходить.Додатковоюодиницеюбібліотечногофон

дуєрічний комплект – сукупність номерів (випусків) періодичних видань за рік, 

щоприймаєтьсязаоднуобліковуодиницюфонду,атакожпереплетенаодиниця(підши

вка) – сукупність номерів періодичних видань, зшитих, переплетених 

абоскріпленихіншимспособомводнеціле,якіприймаютьсязаоднуобліковуодиницю

фонду. 

Витратинапридбанняперіодичнихвиданьобліковуютьсянасубрахунку 

153«Придбання(виготовлення)іншихнеоборотнихматеріальнихактивів»зподальши

мїхсписаннямв дебетсубрахунку111«Бібліотечніфонди». 

Передплату періодичних видань слід обліковувати на рахунку 39 

«Витратимайбутніхперіодів»знаступнимїхрівномірнимсписаннямвдебетрахунку9

2 

«Адміністративнівитрати». 

Природніресурси 

Облікнаявностітарухупридбанихприроднихресурсівдлянаступноговидобутк

уздійснюєтьсянасубрахунку114«Природніресурси».Донихвідноситьсябудівельний

ліс,родовищанафтиігазу,джереламінеральноїсировини, що відносяться до 

вичерпних активів.Особливість їх полягає в тому,що при добуванні вони 

перетворюютьсянаматеріальнізапаси. 

Інвентарнатара 

Тара, яка призначена для здійснення технологічних процесів 

виробництвапродукції,взалежностівідїївартості,строкуслужби,атакожприйнятоїна

підприємствіобліковоїполітики,можеобліковуватисяускладівиробничихзапасів(су

брахунок204«Тараітарніматеріали»абоіншихнеоборотнихматеріальнихактивів(суб

рахунок 115«Інвентарнатара»). 
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Предметипрокату 

Предмети прокату – це об’єкти, які передаються громадянам у 

строковеплатнекористування(прокат).Отриманнятапрокатмайнаоформлюютьсябл

анкамиформи ПО-П1 таПО-П2,якієдокументами суворогообліку. 

Облікнаявностітарухуактивів,призначенихдлявидачінапрокат,здійснюєтьсян

асубрахунку116«Предмети прокату». 

Насубрахунку117«Іншінеоборотніматеріальніактиви»здійснюєтьсяоблік 

наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відображення наінших 

субрахунках рахунку 11 «Інші необоротні активи». На цьому 

субрахункувідображається,зокрема,вартістьсценічно-

постановочнихпредметів,вартістьзавершених капітальних інвестицій в об’єкти 

операційної оренди 

(модернізація,модифікація,добудова,дообладнання,реконструкціятощо). 

Наявністьтарухіншихнеоборотнихактивівздійснюється вЖурналі4. 

 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Дайтевизначенняіншихнеоборотнихматеріальнихактивів; 

2. Сутністьмалоціннихнеоборотнихактивів; 
3. Які особливості нарахування амортизації малоцінних

 необоротнихактивів? 

4. Якздійснюєтьсяпорядокоблікумалоціннихнеоборотнихактивів; 

5. Якимчиномобліковуютьсябібліотечніфондинапідприємстві? 

6. Якобліковуютьсятимчасові(нетитульні)споруди? 

7. Якіособливостіоблікуприроднихресурсів? 

8. Яквідображаєтьсявоблікуінвентарнатара? 

9. Якздійснюєтьсяоблікпредметівпрокату? 
10. Яквідображаютьсяіншінеоборотніактививобліковихрегістрахтафінансов

ій звітності. 
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ТЕМА10.ОБЛІКНЕМАТЕРІАЛЬНИХАКТИВІВ 

 

10.1. Визнання,класифікаціяіоцінка нематеріальнихактивів 

10.2. Облікнадходженнянематеріальнихактивів 

10.3. Обліквибуттянематеріальнихактивів 

10.4. Облікамортизаціїнематеріальнихактивів 

10.5. Облікпереоцінкинематеріальнихактивів 

10.1Визнання, класифікаціяіоцінканематеріальнихактивів 

 

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має 

матеріальноїформи,можебутиідентифікованийтаутримуєтьсяпідприємствомзмето

ювикористанняпротягомперіоду більшеодного року (або одного 

операційногоциклу,якщовінперевищуєодинрік)длявиробництва,торгівлі,вадмініст

ративнихціляхчинаданняв оренду іншимособам. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

пронематеріальніактивитарозкриттяінформаціїпронихуфінансовійзвітностівизнач

аєП(С)БО8«Нематеріальніактиви». 

Класифікаціянематеріальнихактивівздійснюється загрупами: 
Правакористуванняприроднимиресурсамивключаютьправокористування 

надрами, іншими ресурсами природного середовища, 

геологічноютаіншоюінформацієюпроприроднесередовищетощо.Правакористуван

няприроднимиресурсаминадаютьсязадозволамиорганівдержавноївладиіпередбача

ютьспеціальнеїхвикористання. 

Права користування майном включають право користування 

земельноюділянкою,крімправапостійногокористуванняземельноюділянкою,відпов

іднодоземельногозаконодавства;правокористуваннябудівлею,правонаорендупримі

щеньтощо. 

Праванакомерційніпозначеннявключають: 
- праванаторговельнімарки(знакидлятоварівіпослуг).Даніправапідтверджу

ються свідоцтвом,виданимпатентним відомствомна 10років; 

- комерційні (фірмові) найменування тощо. Право на фірмове 

найменуваннянепотребуєдокументальногопідтвердженняівиникаєвмоментреєстра

ціїпідприємства. 

Права на об’єкти промислової власності включають право на 

винаходи,корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, 

компонування(топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому 

числі ноу-хау,захиствіднедобросовісноїконкуренціїтощо. 

Авторське право та суміжні з ним права включає право на 

літературні,художні,музичнітвори,комп’ютерніпрограми,програмидляелектронно-

обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, 

фонограми,відеограми,передачі(програми)організацій мовленнятощо. 

Інші нематеріальні активи включають право на провадження 

діяльності,використанняекономічних таіншихпривілеївтощо. 

Окремовиділяютьгудвіл. 
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Гудвіл–

цеперевищеннявартостіпридбаннянадчасткоюпокупцяусправедливійвартостіприд

банихідентифікованихактивів,зобов’язаньтанепередбаченихзобов’язаньнадатупри

дбання(П(С)БО19«Об’єднанняпідприємств»). Гудвіл виникає лише в результаті 

придбання цілісного 

майновогокомплексу(підприємства)іншимпідприємствомтаврезультатіздійснених

витрат. Тобто, підставою для відображення гудвілу в бухгалтерському обліку 

єугодапропередачутакогокомплексу. 

Нематеріальнийактиввідображаєтьсяубалансі,якщо: 

1) існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод від 

йоговикористання; 

2) йоговартість(оцінка)можебутидостовірновизначена. 

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати 

вбалансізаумов,якщо підприємствомає: 

- намір,технічну 

можливістьтаресурсидлядоведеннянематеріальногоактивудо стану,вякомувін 

придатнийдляреалізаціїабо використання; 

- можливість отриманнямайбутніх економічнихвигодвідреалізації 

абовикористаннянематеріальногоактиву; 

- інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з 

розробкоюнематеріального активу. 

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, 

товитрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами 

тогозвітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких 

витрат умайбутньомунематеріальнимактивом. 

Невизнаютьсяактивами: 
- витратинадослідження; 

- витратинапідготовкутаперепідготовкукадрів; 

- витратинарекламутапросуванняпродукціїдоринку; 

- витратинастворення,реорганізаціютапереміщенняпідприємстваабойого 

частини; 

- витратинапідвищенняділовоїрепутаціїпідприємства,вартістьвиданьівитра

ти настворенняторговихмарок(товарнихзнаків). 

ЦівитративідображаютьсяуЗвітіпрофінансовірезультатиівизнаютьсявитратами 

того звітного періоду,уякомувони мали місце. 

Придбані(створені)нематеріальніактивизараховуютьсянабалансзапервісноюва

ртістю. 

Первіснавартістьпридбанихнематеріальнихактивівобчислюєтьсязасобіварт

істюїхпридбаннячи створенняіскладаєтьсяз: 

- ціни(вартості)придбання; 

- мита,непрямихподатків,щонепідлягаютьвідшкодуванню; 
- іншихвитрат,безпосередньопов’язанихізпридбаннямактивутадоведенням

достану,уякомувінпридатнийдлявикористаннязапризначенням. 

Первісна вартість нематеріальних активів, придбаних внаслідок 

обмінуна подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переданого 

нематеріальногоактиву.Якщозалишковавартістьпереданогооб’єктаперевищуєйого 
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справедливу вартість, то первісною вартістю є справедлива вартість з 

включеннямрізницідо фінансовихрезультатів (витрат)звітногоперіоду.. 

Первісна вартість нематеріальних активів, придбаних внаслідок 

обмінуна неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданих 

нематеріальнихактивів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх 

еквівалентів, якібули передані(чи отримані) підчасобміну. 

Якщонематеріальнийактивбувбезкоштовноотриманийпідприємством,т

ойогособівартістьдорівнюєсправедливійвартостінадатуприйняттяйогонабаланс. 

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до 
статутногокапіталу підприємства, є погоджена засновниками (учасниками) 
підприємства їхсправедливавартість. 

Первіснавартістьнематеріальнихактивів,створенихнапідприємстві, 

включає: 

- прямівитратинаоплатупраці; 

- пряміматеріальнівитрати; 
- іншівитрати,безпосередньопов’язаніізствореннямцьогонематеріальногоа

ктивутаприведеннямйогодостанупридатногодлявикористання за призначенням 

(оплата реєстрації юридичного права, амортизаціяпатентів,ліцензійтощо). 

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до 

статутногокапіталупідприємства,визнаєтьсяпогодженазасновниками(учасниками)

підприємства їхсправедлива вартістьз урахуваннямвищевказанихвитрат. 

Первіснавартістьнематеріальнихактивівзбільшуєтьсянасумувитрат,пов’язан

ихзудосконаленнямцихнематеріальнихактивівіпідвищеннямїхможливостейтастро

кувикористання,якісприяютьзбільшеннюпервісноочікуванихмайбутніхвигод. 

Планомрахунківдлявідображеннявоблікунематеріальнихактивівпризначени

йрахунок12«Нематеріальніактиви».Задебетомрахункавідображається придбання 

або отримання в результаті розробки нематеріальнихактивів, які обліковуються за 

первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів,за кредитом – вибуття 

внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливостіотримання 

підприємством надалі економічних вигодвід його використання тасумауцінки. 

Дляоблікувитратнапридбанняабоствореннянематеріальнихактивівпризначен

ий рахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». 

Задебетомвідображаютьсявсівитрати,якіскладаютьпервіснувартістьнематеріально

гоактиву.Закредитомвідображаєтьсясумапервісноївартостіоприбуткованогооб’єкт

анематеріальнихактивів (введеннявдію). 

 
 

10.2. Облікнадходженнянематеріальнихактивів 

 

При оприбуткуванні нематеріального активу на підприємстві 

оформлюєтьсяактприймання-

передачі,доякогододаєтьсякопіяохоронногодокумента,також 
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документи,щоописуютьсамоб’єктабопорядокйоговикористання.Приотриманні 

підприємством «ноу-хау» також додається аудіо-, відео-, або 

письмовевідображеннязмістуконфіденційної інформації,щоєоб’єктомугоди. 

Для документування операцій з обліку наявності та

 оприбуткуваннянематеріальнихактивів складаютьсядокументи: 

- актвведеннявгосподарськийоборотоб’єктаправаінтелектуальноївласності 

ускладінематеріальнихактивів(НА-1); 

- інвентарнакарткаоблікуоб’єктаправаінтелектуальноївласностіускладінемат

еріальнихактивів (НА-2); 

- інвентарнийописоб’єктівправаінтелектуальноївласностіускладінематеріал

ьнихактивів (НА-4). 

Придбаний(отриманий)нематеріальнийактиввідображаєтьсянабалансі, 
якщо: 

1) йогоможнавикористовуватипривиробництвітоварів,наданніпослуг, 

призначенихдляреалізації; 

2) йогоможнаобмінятинаіншінематеріальніактиви; 
3) йогоможнавикористовуватинапогашеннязаборгованостічирозподіляти 

між власниками підприємства, або використовувати у 

господарськійдіяльності,спрямованій наотриманняприбутку. 

Бухгалтерськийоблікопераційзпридбаннянематеріальнихактивівнаведенов 

таблиці10.1. 
 

Таблиця10.1-

Бухгалтерськийоблікопераційзпридбання(створення)нематеріальнихактивів 

Змістгосподарськоїоперації Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

Придбаннянематеріальнихактивів 

1.Відображенопридбаннянематеріальнихактивів засумою 
договору 

 

154 
 

631 

2.Відображеносумуподатковогокредитуз ПДВ 641 631 

3. Зарахованопридбанийоб’єктдоскладунематеріальних 
активів 

 

12 
 

154 

Створенняімодернізація об’єкту 

1.Відображенопонесенівитратинастворення 
нематеріальнихактивів 

 

154 
65,66, 
23,20 

2.Списановитратинастворенняоб’єктівпризарахуванніїх 
доскладунематеріальнихактивів 

 

12 
 

154 

3.Відображенопонесенівитратинамодернізацію об’єкта 
нематеріальнихактивів 

 

154 
65,66, 
23,20 

4.Списановитратинамодернізаціюоб’єкта 12 154 
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Продовженнятаблиці10.1 

1 2 3 

Внесокзасновниківдостатутногокапіталу 

1.Відображеновнескизасновників 46 40 

2.Одержановід засновниківоб’єктинематеріальних 
активів 

 

12 
 

46 

Безоплатнеотриманнянематеріальнихактивів 

1.Оприбуткованобезоплатноотриманінематеріальні 
активи 

 

154 
 

424 

2.Відображеновартістьконсультаційнихпослуг 154 685 

3.Відображеноподатковийкредитз ПДВ 641 685 

4.Зарахованобезоплатноотриманийоб’єктдоскладуне

матеріальнихактивів 

 

12 
 

154 

5.Визначенодохідзасумоюамортизаціїнематеріальних 
активіводночаснозїїнарахуванням 

 

424 
 

74 

6.Нарахованоамортизаціюнанематеріальніактиви 23,92та 
ін. 

131 

Обміннаподібніактиви 

1.Списанозноспереданогонематеріальногоактиву 133 12 

2.Списанозалишковувартістьпереданогонематеріального 
активу 

 

377 
 

12 

3. Нарахованоподатковізобов’язаннязПДВ 377 641 

4.Отриманонематеріальнийактиввнаслідокобміну 154 685 

5.ВідображеноподатковийкредитзПДВ 641 685 

6.Проведеновзаємозалікзаборгованостей 685 377 

7.Введенонематеріальнийактиввексплуатацію 12 154 

Обміннанеподібніактиви 

1. Відвантаженопродукціювобміннаоб’єкт 
нематеріальнихактивів 

 

361 
 

701 

2. Нарахованоподатковізобов’язаннязПДВ 701 641 

3.Отриманооб’єктнематеріальнихактивів 154 631 

4.Відображеноподатковийкредитз ПДВ 641 631 

5.Введенонематеріальнийактиввексплуатацію 12 154 

6.Проведеновзаємозалікзаборгованостей 631 361 

 
 

10.3. Обліквибуттянематеріальнихактивів 

 

Нематеріальний актив підлягає списанню з балансу в разі його вибуття 

абонеможливості отриманняпідприємствому подальшому 

економічнихвигодвідйоговикористання. 

Уразівибуттянематеріальногоактиву: 
- йогобалансовавартістьвиключаєтьсязактивубалансу; 
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- фінансовийрезультатвизначаєтьсяякрізницяміжсумоючистихнадходжень 

від продажу (чи іншого вибуття) нематеріального активу,та 

йогобалансовоювартістюівідображаєтьсявЗвітіпро фінансовірезультати. 

Для оформлення вибуття об’єктів права інтелектуальної власності у 

складінематеріальнихактивівзастосовуєтьсяактвибуття(ліквідації)об’єктаправаінт

електуальноївласності ускладінематеріальнихактивів(НА-3). 

Облікопераційзвибуттянематеріальнихактивівнаведенотаблиці10.2. 

 

Таблиця10.2–Бухгалтерськийобліквибуттянематеріальнихактивів 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

Реалізаціянематеріальнихактивів 

1. Відображеносумудоходу(виручки)відреалізації 377 742 

2.Відображеноподатковізобов’язаннязПДВ 742 641 

3.Списанозносреалізованогооб’єкту 133 12 

4.Списанозалишковувартістьреалізованогооб’єкта 
нематеріальнихактивів 

 

972 
 

12 

Ліквідаціяоб’єкту 

1.Списаносумузносу, нарахованузачасвикористання 
об’єктанематеріальнихактивів 

 

133 
 

12 

2.Списанозалишковувартістьліквідованогооб’єкта 
нематеріальнихактивів 

 

976 
 

12 

3.Відображеноподатковізобов’язаннязПДВ 976 641 

Безоплатнапередачанематеріальнихактивів 

1.Списаносумузносу,нарахованузачасвикористанняоб’єктане

матеріальнихактивів 

 

133 
 

12 

2.Списанозалишковувартістьліквідованогооб’єкта 
нематеріальнихактивів 

 

976 
 

12 

3. Нарахованоподатковізобов’язання зПДВвід залишкової 
вартостіпереданогооб’єкту 

 

976 
 

641 

Передачаоб’єктівнематеріальнихактивівяквнескудостатутногокапіталу 

1.Списаносумузносу, нарахованузачасвикористання 
об’єктанематеріальнихактивів 

133 12 

2.Списаносумузалишковоївартостіпереданогооб’єкта 
нематеріальнихактивів 

14 12 

3.Насумурізниціміжзалишковоювартістюпереданогооб’єктан

ематеріальнихактивівісправедливоювартістю 

інвестицій(вобміннанематеріальніактивибулиотриманіакції 

іншогопідприємства) 

 

14 

 

746 
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Продовженнятаблиці10.2 

1 2 3 

Вибуттяоб’єктівнематеріальнихактивіввнаслідокнадзвичайнихподій 

1.Списаносумузносу, нарахованузачасвикористання 
об’єктанематеріальнихактивів 

 

133 
 

12 

2. Списаносумузалишковоївартостіоб’єкта 
нематеріальнихактивів 

 

99 
 

12 

3. Відображено суму страхового відшкодування, 

щоналежитьдоотримання 

 

377 
 

75 

 

Аналітичнийоблікнематеріальнихактивівведетьсяувідомості4.3.Убалансі 

нематеріальні активи відображаються в І розділі за первісною (ряд. 011) 

ізалишковою вартістю (ряд.010), а також вказується нарахована у 

встановленомупорядкусуманакопиченоїамортизації(ряд.012). 

 
 

8.4. Облікамортизаціїнематеріальнихактивів 

 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється на систематичній 

основіпротягом строку їх корисного використання, який встановлюється 

підприємствомпри визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), 

але не більше 20років. 

Привизначенністрокукорисноговикористанняоб’єктанематеріальнихактивівслі

двраховувати: 

- строкивикористанняподібнихоб’єктів; 

- моральнийзнос,якийпередбачається; 

- правовіабоіншіподібніобмеження щодостроківйоговикористання; 

- очікуванийспосібвикористаннянематеріальногоактивупідприємством; 

- залежність строку корисного використання нематеріального активу 

відстрокукорисного використанняіншихактивівпідприємства. 

Методамортизаціїнематеріальногоактивуобираєтьсяпідприємствомсамостій

но, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо 

такіумовивизначитинеможливо,тоамортизаціянараховуєтьсяіззастосуваннямпрям

олінійногометоду.Розрахунокамортизаціїпризастосуваннівідповіднихметодівнара

хуванняздійснюєтьсязгідно з П(С)БО 7«Основнізасоби». 

Підчасрозрахункувартості,якаамортизується,ліквідаційнавартістьнематеріал

ьнихактивівприрівнюєтьсядо нуля,крімвипадків: 

- коли існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання 

цьогооб’єктанаприкінцістрокуйого корисноговикористання; 

- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі 

інформаціїіснуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме 

наприкінцістрокукорисноговикористаннятакогооб’єкту. 

Активнийринок–це ринок,якомупритаманнітакіумови: 
1) предмети,щопродаютьсятакупуютьсянацьомуринку,єоднорідними; 
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2) убудь-якийчасможназнайтизацікавленихпродавців іпокупців; 

3) інформаціяпроринковіціниєзагальнодоступною. 

Нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, 

уякомунематеріальнийактиввведеновгосподарськийоборот,і 

припиняється,починаючизмісяця наступногозамісяцем вибуття 

нематеріальногоактиву. 

Термінкорисноговикористаннянематеріальногоактивутаметодйогоамортиза

ціїпереглядаютьсявкінці звітногороку,якщовнаступному 

періодіочікуютьсязмінистрокукорисноговикористанняактивуабозміниумовотрима

ннямайбутніхекономічнихвигод. 

Амортизаціянематеріальногоактивунараховується,виходячизновогометодун

арахуванняамортизаціїістрокувикористання,починаючизмісяця,наступного 

замісяцемзмін. 

Для узагальнення інформації про нараховану амортизацію 

нематеріальнихактивів,щопідлягаютьамортизації,призначеносубрахунок133«Знос

нематеріальних активів». За кредитом рахунка відображається сума 

нарахованогозносунематеріального активу,за дебетом–списаннясуми зносу. 

Аналітичнийоблікзносуведетьсявідповіднозавидаминематеріальнихактивів. 

Бухгалтерські записи з обліку амортизації нематеріальних активів 

наведеноутаблиці10.3 
 

Таблиця10.3-Бухгалтерськийоблікамортизаціїнематеріальнихактивів 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1.Нарахованоамортизаціюнематеріальнихактивів 
виробничогопризначення 

 

23 
 

133 

2.Нарахованоамортизаціюнематеріальнихактивів 
загальновиробничогопризначення 

 

91 
 

133 

3.Нарахованоамортизаціюнематеріальнихактивів 
загальногосподарського(адміністративного)призначення 

 

92 
 

133 

4.Нарахованоамортизацію іншихнематеріальнихактивів 93,94 133 

 

НарахованаамортизаціявказуєтьсявБалансіврядку012застаттею 

«Накопиченаамортизація»вдужках. 

 
 

8.5. Облікпереоцінкинематеріальнихактивів 

 

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю 

надатубалансутихнематеріальнихактивів,щодояких існує активний ринок. 

Уразіпереоцінкиокремогооб'єктанематеріальногоактивуслідпереоцінювати 

всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний 

актив(крімтих,щодоякихнеіснуєактивногоринку). 
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Переоцінканематеріальнихактивівтієїгрупи,об'єктиякоївжезазналипереоцінк

и,надалі маєпроводитисязтакоюрегулярністю,щобїхзалишковавартістьна 

датубалансусуттєвоневідрізняласявідсправедливоївартості. 

Переоціненапервіснавартістьтанакопиченаамортизаціяоб'єктанематеріально

го активу визначаються як добуток відповідно первісної 

вартостіабонакопиченоїамортизаціїтаіндексупереоцінки.Індекспереоцінкивизнача

єтьсяділеннямсправедливої вартостіоб'єкта,якийпереоцінюється,найого 

залишковувартість. 

Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, 

тойогопереоціненазалишковавартістьвизначаєтьсядодаваннямсправедливоївартос

ті цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни 

суминакопиченоїамортизаціїоб'єкта. 

Відомості прозмінипервісної вартості тасуминакопиченої 

амортизаціїнематеріальнихактивівзаносятьсядо регістрівїханалітичного обліку. 

Сумадооцінкизалишковоївартостіоб'єктанематеріальнихактивіввідображаєт

ься у складі додаткового капіталу, а сума уцінки – у складі витратзвітного 

періоду,крімнижченаведенихвипадків. 

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки 

об'єктанематеріальних активів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і 

втрат відзменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової 

вартостіцього об'єкта і вигід від відновлення його корисності сума чергової 

(останньої)дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до 

складу 

доходівзвітногоперіоду,арізниця(якщосумачергової(останньої)дооцінкибільшезаз

наченогоперевищення)спрямовуєтьсяназбільшенняіншогододатковогокапіталу. 

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки 

об'єктанематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єктаі 

вигідвідвідновленняйогокорисностінадсумоюпопередніхуцінокзалишковоївартост

іцьогооб'єктаівтратвідзменшенняйогокорисностісумачергової(останньої) уцінки, 

але не більше зазначеного перевищення, спрямовується 

назменшенняіншогододатковогокапіталу,арізниця(якщосумачергової(останньої)у

цінкибільшезазначеногоперевищення)включаєтьсядовитратзвітного періоду. 

При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були 

переоцінені,перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок 

залишковоївартостіцьогооб'єктанематеріальнихактивіввключаєтьсядоскладунероз

поділеногоприбуткузодночаснимзменшеннямдодатковогокапіталу.Перевищення 

сум попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів над 

сумоюпопередніхуцінокзалишковоївартостіцьогооб'єктанематеріальнихактивівмо

жещомісяця(щокварталу,разнарік)усумі,пропорційнійнарахуваннюамортизації,вк

лючатисядоскладунерозподіленогоприбуткузодночаснимзменшеннямдодаткового

капіталу.Прицьомудоскладунерозподіленогоприбуткупривибуттіцьогооб'єктавкл

ючаєтьсязалишокперевищеннясумпопередніхдооцінокнадсумоюпопередніхуцінок

такогооб'єкта,щовідображенийускладідодатковогокапіталу.Відомостіпросумупере

вищення 
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попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до 

складунерозподіленогоприбутку,заносятьсядорегістріваналітичногооблікунематер

іальнихактивів. 

Облікпереоцінкинаведено втаблиці10.4. 

 

Таблиця10.4-Облікпереоцінкинематеріальнихактивів 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1.Відображеносумудооцінкизалишковоївартостіоб’єкта 
нематеріальнихактивів 

 

12 
 

423 

2. Відображеносумудооцінкизносу 423 133 

3.Відображеносумууцінки 975 12 

4. При виникненні витрат від зменшення 

корисностінематеріальнихактивів(включаютьсядоскла

дувитрат 

звітногоперіодуіззбільшеннямубалансісумизносунематеріаль

нихактивів) 

 

975 

 

133 

 
 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Дайтевизначеннянематеріальнихактивів; 

2. Дайтехарактеристикукласифікаційнимгрупамнематеріальнихактивів; 

3. Назвітьумовивизнаннянематеріальнихактивів; 

4. Яквизначаєтьсяпервіснавартістьпридбанихнематеріальнихактивів? 
5. Яквизначаєтьсяпервіснавартістьнематеріальнихактивів,придбанихвнаслі

докобміну? 

6. Якоцінюютьсянематеріальніактиви,отриманібезкоштовно? 

7. Якийпорядоквизначенняпервісноївартостінематеріальнихактивів,створен

ихнапідприємстві 

8. Якздійснюєтьсядокументуванняопераційзнематеріальнимиактивами? 

9. Вчомуполягаютьособливостіоблікунематеріальнихактивів? 
10. Яквідображаєтьсявоблікунаявність,оприбуткуваннятавибуттянематеріа

льнихактивів? 

11. Якимчиномнараховуєтьсяамортизаціянематеріальнихактивів? 

12. Колипроводитьсянапідприємствіпереоцінканематеріальнихактивів? 

13. Якобліковуєтьсяпереоцінканематеріальнихактивів? 

14. Дайтевизначеннягудвілу; 
15. Яквбухгалтерськомуоблікувідображаєтьсягудвіл? 
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ТЕМА11.ОБЛІКВИТРАТВИРОБНИЦТВАТАВИПУСКУГОТОВОЇПРОДУ

КЦІЇ 

 

11.1. Визнанняікласифікаціявитратнавиробництво 

11.2. Обліквитратна

 виробництвоікалькулюваннясобівартостіпродукції 

11.3. Обліквипускуготовоїпродукції 

 

11.1. Визнанняікласифікаціявитратнавиробництво 

 

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витратами звітного періоду визнаються 

абозменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до 

зменшеннявласного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу 

внаслідок 

йоговилученняаборозподілувласниками),заумови,щоцівитратиможутьбутидостові

рно оцінені. 

Витративизнаютьсявитратамипевногоперіоду 

одночаснозвизнаннямдоходу,дляотриманняякоговониздійснені.Витрати,якінемож

ливопрямопов’язатиздоходомпевногоперіоду,відображаютьсяускладівитраттогозв

ітного періоду,вякомувони булиздійснені. 

Якщоактивзабезпечуєодержанняекономічнихвигодпротягомкількохзвітнихп

еріодів,товитративизнаютьсяшляхомсистематичногорозподілуйоговартості 

(наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними 

періодами.Бухгалтерськийобліквитратпідприємстваздійснюєтьсяудвохнапрямках: 

завидамидіяльностітазаелементами. 

Обліквитратза видами діяльності показує, на які цілі витрачені 

активипідприємства. Обліквитратзаелементамипоказує,якіресурсибуливитрачені. 

Випускбудь-

якоїпродукціїпотребуєздійсненняпевнихвитрат,яківпливаютьнавеличинусобіварто

сті. 

Витратинавиробництвовідрізняютьсязаскладом,економічнимпризначенням, 

питомою вагою у виготовленні та реалізації продукції, 

залежністювідобсягувиробництватощо.Церобитьнеобхіднимгрупуваннявитратзав

изначеними ознаками. 

В залежності відхарактеру виробництва витрати поділяються за 

видамипродукції(послуг)таетапами виробничогопроцесу. 

Різнімісцявиникненнявитратпередбачаютьїхоблікзаструктурнимипідрозділа

ми(цехами,відділами,ділянками,бригадами),зацентрамивідповідальності. 

Витратитакожкласифікуютьсязарядоміншихознак: 

- заекономічнимиелементамитастаттямикалькуляції; 
- зацільовимпризначенням; 

- ступенемоднорідності; 
- способомвключеннядособівартості; 

- часомвиникнення; 

- завидамидіяльності; 

- зацілісністю. 
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Собівартістьреалізованоїпродукції(робіт,послуг)маєструктуру(рисунок 

11.1): 
 

 

Виробничасобівартістьпродукції(

робіт,послуг) 

Нерозподіленіпостійнізагально-

виробничівитрати 

Наднаднормативні 

виробничівитрати 

 

Рисунок11.1.Структурасобівартостіреалізованоїпродукції(робіт, послуг) 

 

Довиробничоїсобівартостіпродукції(робіт, послуг)включаються: 
- пряміматеріальнівитрати; 

- прямівитрати наоплатупраці; 

- іншіпрямівитрати; 

- загальновиробничівитрати(змінні,постійнірозподілені). 
Виробничасобівартістьпродукціїзменшуєтьсянасправедливувартістьсупутнь

ої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в 

оцінціможливогоїївикористання,щовикористовуєтьсянасамомупідприємстві; 

До складупрямихматеріальнихвитратвідносяться: 
- вартістьсировинитаосновнихматеріалів; 

- вартістькупівельнихнапівфабрикатівтакомплектуючихвиробів; 
- вартість допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути 

безпосередньовіднесенідоконкретногооб’єктавитрат. 

Пряміматеріальнівитратизменшуютьсянавартістьзворотнихвідходів,отрима

них упроцесівиробництва. 

Прямівитратинаоплатупрацівключаютьзаробітнуплатутаіншівиплатиробі

тникам,зайнятихувиробництвіпродукції,виконанніробітабонаданні послуг, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єктавитрат. 

До складу інших прямих витрат включаються інші виробничі витрати, 

якіможуть бути безпосередньовіднесені до конкретногооб’єкта витрат, 

зокрема,відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельнихі майнових 

прав,амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно 

забракованої зтехнологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), 

зменшеної наїї справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно 

неминучогобраку. 

Загальновиробничі витрати, як частина виробничої собівартості, 

маютьнепрямий характер, оскільки пов’язані з виготовленням групи або всієї 

продукції,виконаннямвсіхробіт чи послуг. 

Загальновиробничівитратиподіляютьсяназміннііпостійні. 

Собівартістьреалізова

ноїпродукції(робіт,пос

луг) 
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Зміннізагальновиробничівитрати–витратинаобслуговуваннятауправління 

виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або 

майжепрямо)пропорційнодозміниобсягудіяльності.Зміннізагальновиробничівитра

ти розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази 

розподілу(годинпраці,заробітноїплати,обсягудіяльності,прямихвитраттощо),виход

ячизфактичноїпотужностізвітногоперіоду. 

Постійнізагальновиробничівитрати–

витратинаобслуговуваннятауправління виробництвом, що залишаються 

незмінними (або майже незмінними)при зміні обсягу діяльності. Постійні 

загальновиробничі витрати розподіляютьсяна кожен об’єкт витрат з 

використанням бази розподілу (годин праці, 

заробітноїплати,обсягудіяльності,прямихвитраттощо)принормальнійпотужності. 

Підчасрозподілузагальновиробничихвитратнеобхідноврахуватифактичнийрі

веньпотужностідіяльностіпідприємствауспівставленнійогознормальним. 

Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що 

можебутидосягнутийзаумовзвичайної 

діяльностіпідприємствапротягомкількохроківабоопераційнихциклівзурахуванням

запланованогообслуговуваннявиробництва. 

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до 

складусобівартостіреалізованоїпродукції(робіт,послуг)уперіоді їхвиникнення. 

Загальнасумарозподіленихінерозподіленихпостійнихзагальновиробничихви

тратне може перевищуватиїхфактичнувеличину. 

 
 

11.2. Обліквитратна

 виробництвоікалькулюваннясобівартостіпродукції 

 

Облік витрат виробництва здійснюється на підставі первинних 

документів(таблиця11.1). 

 

Таблиця11.1-Документуваннявитратвиробництва 

Витрати Документи 

Пряміматеріальні 
витрати 

- лімітно-забірнікарти; 
- накладні-вимоги 

Прямівитратинао

платупраці 

- індивідуальнітабригаднінарядив 

індивідуальнихтадрібносерійнихвиробництвах; 

- рапортпровиробітоктаприйманняробітзазміну; 

- маршрутнілисти; 
- табельвикористанняробочогочасу 

Іншіпрямівитрати - відомістьнарахуванняамортизації; 

- розрахунковавідомість; 
- актпробрактаін. 
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Дляоблікувиробничихвитратівизначеннясобівартостівиготовленоїпродукції(

виконанихробіт,наданихпослуг)призначенийактивний,калькуляційний 

рахунок23«Виробництво». 

За дебетом рахунку 23 «Виробництво» відображаються прямі 

матеріальні,трудові та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі 

витрати тавтрати від браку продукції (робіт, послуг), з кредиту списуються суми 

фактичноївиробничої собівартості завершеної виробництвомпродукції,виконаних 

робіт,послуг.Нацьомужрахункуможевідкриватисясубрахунок«Допоміжневиробни

цтво». 

Закредитомсубрахунківоблікувитратдопоміжних(підсобних)виробництв, 

звиконання некапітальнихробітукореспонденціїздебетомрахунків 

11«Іншінеоборотніматеріальніактиви»,22«Малоцінніташвидкозношуваніпредмети

»тасубрахунківоблікувитратосновноговиробництвасписуєтьсясобівартістьвиготов

ленихудопоміжних(підсобних)виробництвахвиробів,споруд,робіт,послуг(інструме

нту,енергії,пари,транспортнихтаремонтнихпослугтощо). 

Аналітичнийоблікзарахунком23ведетьсязавидамивиробництв,застаттями 

витратівидами абогрупами виготовленоїпродукції. 

Залишокнарахунку23вказуєнанаявністьнезавершеноговиробництва. 

Для обліку загальновиробничих витрат у плані рахунків 

бухгалтерськогообліку передбачено рахунок 91 «Загальновиробничі витрати», за 

дебетом якоговідображаються витрати за статтями, здійснені протягом місяця, за 

кредитом –щомісячнізавідповіднимрозподілом 

списаннянакопиченихвитратнарахунок23 

«Виробництво»або90«Собівартістьреалізації». 
Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і 

статтями(видами)витрат.Навеликихвиробництваханалітичнийобліквитратможевес

тисязапідрозділамипідприємстватацентрамивитратівідповідальності. 

Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат виробництва наведено 

втаблиці11.3. 

 

Таблиця11.3–Обліквитратвиробництва 

 

Змістгосподарськоїоперації 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 

1. Нараховано амортизацію основних засобів 

інематеріальних активів, які використовуються 

увиробництві 

 

23 

 

131,132 

2. ВідпущенозіскладувиробничізапаситаМШПна 
виробництво 

 

23 
 

20,22 

3.Відображеновартістьпослуг,наданихдопоміжним 
виробництвомцехуосновноговиробництва 

 

23 
 

23 
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Продовженнятаблиці11.3 

1 2 3 

4.Відображеновтративідтехнічнонеминучогобраку 23 24 

5. Використаночастинуготовоїпродукціїнапотреби 
виробництва 

 

23 
 

26 

6.Оплаченопідзвітноюособоювитрати,пов’язаніз 
виробництвом 

23 
372 

372 
301 

7.Оплаченозпоточноготавалютногорахункувитративиробниц

тва 

 

23 
 

31 

8.Списанонасобівартістьпродукції(робіт,послуг)суми 
незадоволенихпретензій 

 

23 
 

374 

9.Віднесенонавитративиробництвавідповіднучастину 
витратмайбутніхперіодів 

 

23 
 

39 

10.Здійсненовідрахуваннядорезервунаоплатувідпустоквироб

ничимробітникам 

 

23 
 

471 

11.Отриманопослуги,наданідляпотребвиробництва 23 63 

12.Нарахованоподаткиіплатежі, яківідносятьсяна 
витративиробництва 

 

23 
 

64 

13.Нарахованозаробітнуплатувиробничимробітникамта 
єдинийсоціальнийвнесок 

 

23 
 

66,65 

14.Відображенопослуги,наданідочірнімипідприємствами 
тавнутрішнімипідрозділами 

 

23 
 

682,683 

15.Відображенозаборгованістьперед іншими 

підприємствамзанаданінимипослугидляпотребвиробництва(

вт.ч.пооренді,транспортутощо) 

 

23 

 

685 

16.Оприбуткованозалишкинезавершеноговиробництва,виявл

еніприінвентаризації 

 

23 
 

719 

17. Включенодособівартостіпродукціїробіттапослуг 
відповіднучасткузагальновиробничихвитрат 

 

23 
 

91 

18. Списанонедостачувмежахнорм природногоубутку 
природногоубутку 

 

23 
 

947 

19.Оприбуткованоіншінеоборотніактиви,виготовлені 
допоміжнимивиробництвами 

 

11 
 

23 

20.Поверненоневикористаніувиробництвівиробничі 
запаси;відображенавартістьзворотніхвідходів 

 

20 
 

23 

21.Відображеновтративідневиправногобраку 24 23 

22.Оприбуткованонапівфабрикативласноговиробництва 25 23 

23.Оприбуткованонаскладготовупродукцію 26 23 

24. Відображеновартістьвиконанихробіттапослуг 902,903 23 

25. Відображенонедостачуматеріальнихцінностейвцехах 
основноговиробництва,виявленуприінвентаризації 

 

947 
 

23 

26.Списаноназбиткивтратинезавершеноговиробництва 
внаслідокстихійноголиха,пожежтощо. 

 

99 
 

23 
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Синтетичний облік витрат виробництва здійснюється в Журналі 5 (5А). 

ВБалансізалишкинезавершеноговиробництвавідображаютьсявряд.120активу 

«Незавершеневиробництво».ВПриміткахдорічноїфінансовоїзвітностізалишкинезаве

ршеноговиробництвавказуютьсявряд.880розділуVІІІ«Запаси». 

 
 

11.3. Обліквипускуготовоїпродукції 

 

Готовапродукція–

цепродукціяповністюзакінченаобробкою,якапройшланеобхіднівипробування,відп

овідаєдіючимстандартамабозатвердженимтехнічнимумовам(маєсертифікатчиінши

йдокумент,щозасвідчує її якість), прийнята відділом технічного контролю 

підприємства та зданана склад або ж прийнята замовником (якщо готова 

продукція здається на місці)відповідно до затвердженого порядку її приймання 

(оформлена встановленимиздавальними документами). 

Надходженняготовоїпродукціїзвиробництванаскладоформлюєтьсянакладни

ми, актами приймання, відомостями. Ці документи виписуються в 

двохпримірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший залишається 

наскладі.При цьому матеріально-відповідальною особою здійснюються записи 

вкартках складського обліку. Облік готової продукції в картках складського 

облікуведуть за сортами і номенклатурними номерами. При цьому записи 

здійснюютьсяза кожними прибутковим і видатковим документом з визначенням 

залишку післякожного запису. 

Післяцьогопервиннідокументитаматеріальнийзвітпередаютьсядобухгалтерії.

Дляоблікувипускуготовихвиробівзвиробництвабухгалтеріяскладає відомість 

випуску готової продукції, зданої на склади підприємства, 

внатуральномуівартісномувиразі.Накопичувальнівідомостівипускуготовоїпродук

ції(внатуральномуівартісномувиразі)інакопичувальнівідомостівідвантаженоїпрод

укціїзаповнюютьсянапідставіпервиннихдокументівпротягом місяця.Ціна 

вказуєтьсяна підставі номенклатури-цінника,наявністьякого є однією з важливих 

умов організації обліку готової продукції. В ньомувказується вид кожного виробу, 

його відмінні ознаки (модель, артикул, 

марка,фасонтощо),привласнениййомукод,сукупнийноменклатурнийномер,щозакр

іплюєтьсянавестчасвиробництваізбутупродукціїнапідприємствітаобліковіціни. 

Взалежностівідвидувипускготовоїпродукціїзвиробництваоформлюєтьсятаві

дображаєтьсявоблікупо-різному.Якщопродукціямаєречовийхарактер (виріб), тоце 

означає, що її потрібнопередати на склад.Втакому разі будуть задіяні такі 

первинні документи: накладні на здачу 

готовоїпродукціїнасклад,розрахунокфактичноїсобівартостіготовоїпродукції(кальк

уляція). Якщо продукція не має натуральних параметрів – робота (ремонт)або 

послуга, то в бухгалтерському обліку випуск рівнозначний передачі 

продукціїзамовнику, і тому факт випуску відображається за допомогою актів 

виконанняробіт,послуг. 
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Розподілені 

Виробничасобівартість 

Постійні 

Загальновиробничівитрати Пряміматер

іальнівитра

ти 

Собівартістьреалізації 

Наднормативнів

иробничівитрати 

Нерозподілені 

Змінні 

Інші 

прямівит

рати 

Прямівитр

атинаопла

тупраці 

Відвантаженняпродукціїоформлюєтьсявидатковиминакладними,приймально

-здавальнимиактами,вякихвказуютьсяномерідатанакладної,номер і дата договору, 

назва і реквізити замовника, одиниці виміру, кількість,оптова ціна, вартість. В 

бухгалтерському обліку готова продукція відображаєтьсяза первісною вартістю. 

Ця вартість може бути розрахована тільки після збираннявсіх витрат 

такалькулюванняїї фактичної собівартості.Зацихумов 

виникаєнеобхідністьвщоденномуоблікунаявностітарухуготовоїпродукціїдлявизна

чення її вартості. Визначення первісної вартості готової продукції (робіт,послуг) 

здійснюється згідно з П(С)БО 16 «Витрати». Витрати на виробництвоготової 

продукції включають прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплатупраці, 

інші прямі витрати, а також постійні розподілені і змінні 

загальновиробничівитрати. Порядок формування первісної вартості готової 

продукції наведений нарисунку11.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11.2 – Порядок формування первісної вартості готової 

продукціїОцінкаготовоїпродукціїприїїреалізаціїзалежитьвідобліковоїполіти

ки 

підприємства,якабазуєтьсянаметодах,передбаченихП(С)БО9«Запаси». 

Привідображеннівбухгалтерськомуоблікуреалізаціїготовоїпродукціївказуют

ься дві оцінки: оцінка, яка здійснюється за методом згідно з наказом 

прообліковуполітикутаоцінка,яка визначаєтьсяза домовленістюсторін. 

Для обліку наявностіта рухуготовоїпродукціївикористовуєтьсярахунок26 
«Готовапродукція».Рахунокактивний,балансовий. 

Задебетомрахунку26відображаєтьсянадходженняготовоїпродукціївласногов

иробництвазафактичноювиробничоюсобівартістюабозанормативною вартістю, за 

кредитом – реалізація, використання для внутрішніхпотребтощо. 
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Аналітичний облік готової продукції здійснюється за місцями її 

зберіганнятаокремими видамиувстановлениходиницяхвиміру. 

Облік готової продукції може будуватися за різними варіантами. 

Продукція,яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути здана на 

склад,звідки буде здійснюватися її відвантаження та реалізація. Також можливий 

іншийпідхід(здебільшогонамалихпідприємствах),колиготовапродукціянепередаєт

ьсянасклад,анагромаджуєтьсябезпосередньовцехах,звідкиїївідвантажуютьтареаліз

ують.Якщооблікготовоїпродукціїведетьсязаобліковимицінами,топозакінченнюзвіт

ногоперіоду,післявизначенняфактичноїсобівартостіготовоїпродукції,записизвипус

куівідвантаженнякоригуютьсянасумувідхиленьфактичноїсобівартостівідїївартості

заобліковими цінами шляхом їх співставлення. Від’ємна сума відхилень 

фіксуєтьсяметодомчервоного сторно,додатна– звичайнимзаписом. 

Основні бухгалтерські записи з обліку наявності та руху готової 

продукціїнаведено в таблиці11.5. 

 

Таблиця 11.5– Облікнаявностітарухуготовоїпродукції 

 

Змістгосподарськоїоперації 
Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1.Оприбуткованонаскладготовупродукцію 26 23 

2. Відображенов складі готової продукції 

напівфабрикативласноговиробництва,призначенідляреалізац

іїнасторону 

26 25 

3. Виявленонадлишкиготовоїпродукціїврезультаті 
інвентаризації 

26 719 

4. Готовупродукцію, призначенудлявласнихпотреб, 
оприбуткованоякматеріалиабоМШП 

20,22 26 

5.Використаноготовупродукціюдлявнутрішніхпотребцехів 23 26 

6. Списанособівартістьреалізованоїготовоїпродукції 901 26 

7.Використаноготовупродукціюдляадміністративних 
потреб 

92 26 

8. Списаноготовупродукціюнавитратизізбуту 93 26 

9.Списановартістьготовоїпродукції,використаноїдлядослідж

ень,що здійснюєпідприємство 

941 26 

10.Здійсненоуцінкуготовоїпродукції 946 26 

 

11.Здійсненосторнуванняуцінкиготовоїпродукції 

 

946 

 

26 

12.Виявленонедостачуготовоїпродукціїврезультатіінвентари

зації 

947 26 

13.Списанонаіншівитратиопераційноїдіяльностівартістьгото

воїпродукції,використаноїдляпотребжитлово- 
комунальнихіобслуговуючихгосподарств 

 

949 

 

26 
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СинтетичнийоблікготовоїпродукціїздійснюєтьсяврозділіІІІЖурналу5 

(5А). 
 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Дайтевизначеннявитратампідприємства; 

2. Якийпорядоквизнаннявитрат; 

3. Яккласифікуютьсявитратипідприємства; 

4. Щовключаєвсебевиробничасобівартістьпродукції? 

5. Щовідноситьсядособівартостіреалізованоїпродукції? 

6. Вчомуполягаєсутністьзагальновиробничихвитрат? 
7. Якздійснюєтьсярозподілзагальновиробничихвитрат? 

8. Якздійснюєтьсяпервиннедокументуванняоблікувитрат? 

9. Порядокоблікувитратпідприємства? 
10. Якздійснюєтьсяоблікзагальновиробничихвитрат? 

11. Які особливості використання рахунків класу 8 «Витрати

 заелементами»? 

12. Дайтевизначенняготовоїпродукції; 
13. Якимидокументамиоформлюєтьсянадходженняготовоїпродукціїзвиробн

ицтванасклад? 

14. Якдокументуєтьсявідвантаженнята реалізаціяготовоїпродукції? 
15. Якздійснюється облікнаявностітарухуготовоїпродукції? 
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ТЕМА12.ОБЛІКДОВГОСТРОКОВОЇДЕБІТОРСЬКОЇЗ

АБОРГОВАНОСТІ 

 

12.1 Сутністьдебіторськоїзаборгованості 

12.2 Облікзаборгованостізамайно,щопереданоуфінансовуоренду 
12.3 Облікдовгостроковихвекселіводержаних 

12.4 Облік іншоїдебіторськоїзаборгованості 

 

12.1 Сутністьдебіторськоїзаборгованості 

 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації 

продебіторськузаборгованістьтаїїрозкриттяуфінансовійзвітностівизначаєПоложен

ня(стандарт)бухгалтерськогообліку10"Дебіторськазаборгованість". 

Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів 

підприємствунапевнудату.Відповіднодовиникненняістроківпогашеннярозрізняют

ьдовгострокову іпоточнудебіторськузаборгованість. 

Дебіторськазаборгованістьвизнаєтьсяактивом,якщоіснуєймовірністьотрима

ння підприємством майбутніх економічних вигод та може бути 

достовірновизначенаїїсума.Довгостроковадебіторськазаборгованість,наякунарахо

вуютьсяпроценти,відображаєтьсявбалансізаїхньоютеперішньоювартістю. 

Теперішньою вартістю є сума, яка підлягає отриманню, що визначена 

завідповідною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву 

сумнівнихборгівтавитратнаотриманнядебіторськоїзаборгованості вразіпотреби. 

Довгостроковадебіторськазаборгованість–сумадебіторськоїзаборгованості, 

яка не виникає в ході нормального операційного циклу та 

будепогашенапіслядванадцятимісяцівздати балансу. 

Дляоблікудовгостроковоїдебіторськоїзаборгованостівикористовуютьрахуно

к18"Довгостроковадебіторськазаборгованістьтаіншінеоборотніактиви",доякоговід

криваютьсубрахунки: 181"Заборгованістьзамайно,щопередано у фінансову 

оренду", 182 "Довгострокові векселі одержані", 183 

"Іншадебіторськазаборгованість". 

Задебетомсубрахунків181"Заборгованістьзамайно,щопереданоуфінансову 

оренду", 182 "Довгострокові векселі одержані", 183 "Інша 

дебіторськазаборгованість"відображаютьвиникнення(збільшення)довгостроковоїд

ебіторськоїзаборгованості,закредитом–їїпогашення(списання). 

 

12.2 Облікзаборгованостізамайно,щопереданоуфінансовуоренду 

 

Насубрахунку181"Заборгованістьзамайно,щопереданоу  фінансовуоренду"

 відображають чисті інвестиції орендодавця у  фінансову

 оренду,визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 

14 "Оренда".При передачі  об'єкта у  фінансову  оренду

 дебетують субрахунок  ікредитують рахунки  10,11,12.

 Частину  довгострокової

 дебіторськоїзаборгованостізданихоперацій,якапідлягаєсплатіупоточномузвіт

номуперіоді,списуютьзкредитусубрахунку181вдебетрахунку37.Нараховані 
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відсоткипофінансовійорендівідображаютьтакимзаписом:дебетрахунку37,кредитраху

нку73. 

 
 

12.2Облікзаборгованостізамайно,щопереданоуфінансовуоренду 

 

На субрахунку 182 "Довгострокові векселі одержані" ведуть облік 

векселів,одержанихназабезпеченнядовгостроковоїдебіторськоїзаборгованості.При

одержаннітакоговекселядебетуютьсубрахунок 

і кредитують субрахунок 181. Надходження коштів у рахунок 

погашеннядовгостроковоїдебіторськоїзаборгованостізавекселямивідображаютьта

кимзаписом:дебет рахунку31,кредитсубрахунку182. 

 
 

12.4Облікіншоїдебіторськоїзаборгованості 

 

Насубрахунку183"Іншадебіторськазаборгованість"обліковуютьдовгостроко

вудебіторськузаборгованість,яканезнайшлавідображеннянасубрахунках181і182,зо

кремарозрахункизпрацівникамизавиданимидовгостроковими позиками тощо, інші 

види розрахунків. Наприклад, при 

видачідовгостроковоїпозикипрацівникамнаіндивідуальніпотребидебетуютьсубрах

унок 183 і кредитують рахунки коштів, а при поверненні позики 

роблятьзворотнізаписи. 

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться 

закожнимдебітором,завидамизаборгованості,термінамиїївиникненняіпогашення.Д

лявідкриттяаналітичнихрахунківдосубрахунку182використовуютьВідомість3.4ана

літичногооблікувекселів,адосубрахунків181і 183 можна використати Відомість 

3.2 аналітичного обліку розрахунків з різнимидебіторами. 

 
 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Вчомуполягаєсутністьдебіторськоїзаборгованості? 
2. Якздійснюєтьсяоблікзаборгованостізамайно,щопереданоуфінансовуоренд

у? 

3. Якздійснюєтьсяоблікдовгостроковихвекселіводержаних? 

4. Якздійснюєтьсяоблік іншоїдебіторськоїзаборгованості? 
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ТЕМА13.ОБЛІКПЕРЕОЦІНКИТАЗМЕНШЕННЯКОРИСНОСТІАКТИВІ

В 

 

13.1Визнаннятаоцінказменшеннякорисностіактиву13.2

Відновленнякорисності активу 

13.3 Зменшеннятавідновленнякорисностігрупиактивів,якагенеруєгрош

ові потоки 

13.4 Розкриттяінформаціїпрозменшенняівідновленнякорисностіактиві

вуприміткахдофінансовоїзвітності 

 

13.1 Визнаннятаоцінказменшеннякорисностіактиву 

 

На дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують 

ознакиможливогозменшеннякорисностіактиву.Прозменшеннякорисностіактивівм

ожутьсвідчити,зокрема,такіознаки: 

- Зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на 

суттєвобільшувеличину,ніжочікувалось. 

- Застарінняабофізичнепошкодженняактиву. 
- Суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному 

абоправовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом 

звітногоперіодуабоочікуванінайближчимчасом. 

- Збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або 

іншихринкових ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку 

дисконту ісуттєво зменшити сумуочікуваноговідшкодуванняактиву. 

- Перевищеннябалансовоївартостічистихактивівпідприємстванадїхринково

ювартістю. 

- Суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду 

аботакі очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на 

діяльністьпідприємства. 

- Іншісвідченнятого,щоефективністьактивуєабобудегіршою,ніжочікувалось

. 

За наявності ознак про зменшення корисності активу підприємство 

визначаєсумуочікуваноговідшкодуванняактиву.Незалежновіднаявностіознакпроз

меншення корисності активів підприємство на дату річного балансу 

визначаєсумуочікуваноговідшкодуваннягудвілу,атакожнематеріальнихактивівзне

визначеним строком корисного використання і не використовуваних на 

датурічного балансунематеріальнихактивів. 

Суму очікуваного відшкодування визначають окремо для кожного 

активу,крімвипадку,установленогопунктом19Положення(стандарту)28. 

Чиставартістьреалізаціїактивубазуєтьсянацінахактивногоринкузавирахуван

ням очікуваних витрат на реалізацію. До витрат на реалізацію належатьвитрати, 

які можна прямо пов'язати з продажем активу, за винятком 

фінансовихвитратівитрат зподаткунаприбуток. 

За відсутності активного ринку для конкретного активу його чиста 

вартістьреалізаціїбазуєтьсянанаявнійінформаціїпросуму,якупідприємствоможе 
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отриматизаактивнадатурічногобалансувопераціїміжобізнаними,зацікавленимитан

езалежнимисторонамипіслявирахуваннявитратнайогореалізацію. 

Теперішнявартістьмайбутніхчистихгрошовихнадходженьвідактивувизначає

ться застосуванням відповідної ставки дисконту до майбутніх 

грошовихпотоківвідбезперервноговикористанняактивутайогопродажу(списання)н

априкінцістрокукорисноговикористання(експлуатації).Майбутнігрошовіпотоки 

від активу визначаються, виходячи з фінансових планів підприємства наперіод не 

більше п'яти років. Якщов підприємства є досвід 

визначеннясумиочікуваноговідшкодуванняактивуінаявнірозрахунки,щосвідчатьпр

одостовірністьоцінкимайбутніхгрошовихпотоків,тотакаоцінкаможевизначатися на 

підставі фінансових планів підприємства, які охоплюють періодбільшеп'ятироків. 

При цьому грошові потоки в році, що настає за останнім роком, на 

якийскладенофінансовийплан,тазакожнийподальшийріквикористанняактивуприй

маються в сумі, яка (без урахування впливу інфляції) не перевищує 

величинугрошовихпотоківостаннього року,на який складенофінансовийплан. 

Майбутні грошові потокислідпопередньооцінюватидляактиву в 

йоготеперішньому стані. При визначенні майбутніх грошових потоків від активу 

невраховуютьочікуванінадходженняабовибуттягрошовихкоштівунаслідок: 

- Майбутньоїреструктуризації,щодоякоїпідприємствомневизнанозобов'язан

ня. 

- Майбутніхкапітальнихінвестиційдлязбільшенняпервісногорівнякориснос

тіактиву. 

- Майбутніхгрошовихпотоківвід фінансовоїдіяльності. 

- Сплати(відшкодування)податкунаприбуток. 
Майбутні грошові потоки від продажу (списання) активу наприкінці 

строкуйогокорисноговикористання оцінюються зачистоювартістюйогореалізації. 

Ставкадисконтубазуєтьсянаринковійставцівідсотка(довирахуванняподатку),

щовикористовуєтьсявопераціяхзаналогічнимиактивами.Завідсутності ринкової 

ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсоткана можливі позики 

підприємства або розраховується за методом 

середньозваженоївартостікапіталупідприємства. 

Привизначенні ставки дисконту враховуютьсяризики,крімризиків,щобули 

врахованіпри визначеннімайбутніхгрошовихпотоків. 

Втрати від зменшення корисності активу визнаються іншими витратами, 

ащодоактивів,відображенихвоблікузапереоціненоювартістю,-

упорядку,передбаченому відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку зодночасним зменшенням його балансової (залишкової) вартості. Після 

визнаннявтратвідзменшеннякорисностіактиву,щоамортизується,нарахуванняамор

тизаціїздійснюється,виходячизновоїбалансової(залишкової)вартостіактивуіперегл

янутого(уразізміни)строкуйогокорисноговикористання(експлуатації). 

Приклад визначення суми очікуваного відшкодування активу та втрат 

відзменшення корисностіактивунаведеновдодатку1доПоложення (стандарту)28. 



117 
 

117 

 

 

13.2 Відновленнякорисностіактиву 

 

Якщонадатурічногобалансуознакизменшеннякорисностіактивупересталиісн

увати,топідприємствовизначаєівідображаєвигодивідвідновленняйогокорисності. 

Провідновленнякорисностіактивуможутьсвідчити,зокрема, такіознаки: 

- Суттєвезбільшенняринковоївартостіактивупротягомзвітногоперіоду. 
- Суттєві позитивні зміни в технологічному, ринковому, економічному 

абоправовому середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом 

звітногоперіоду. 

- Зменшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або 

іншихринкових ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку 

дисконту ісуттєво збільшити сумуочікуваного відшкодуванняактиву. 

- Суттєві зміни активу та/або способу його використання протягом 

звітногоперіоду або такі очікувані зміни в наступному періоді, які позитивно 

вплинуть надіяльністьпідприємства. 

- Інші свідченнятого,щоефективністьактиву 

єабобудекращою,ніжочікувалось. 

Якщо ознаки зменшення корисності активу перестали існувати, то 

вигодивід відновлення корисності активу визнаються іншим доходом, а щодо 

активів,відображених в обліку за переоціненою вартістю,- у порядку, 

передбаченомувідповіднимположенням(стандартом)бухгалтерськогооблікузодноч

аснимзбільшеннямйогобалансової(залишкової)вартості.Післявідновленнякорисно

стіактиву,щоамортизується,нарахуванняамортизаціїздійснюється,виходячи з нової 

балансової (залишкової) вартості активу і переглянутого (у разізміни) строку його 

корисного використання (експлуатації). Балансова (залишкова)вартість активу, 

збільшена внаслідок відновлення його корисності, не повиннаперевищувати 

балансову (залишкову) вартість цього активу, визначену на датувідновлення 

корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшенняйого корисності. 

Приклад визначення суми вигід від відновлення корисності активу 

наведеновдодатку2доП(С)БО28. 

 

13.3 Зменшеннятавідновленнякорисностігрупиактивів,якагенеруєгрош

ові потоки 

 

Якщосумуочікуваноговідшкодуванняпевногоактивувизначитинеможливо, 

то визначається сума очікуваного відшкодування групи активів, 

якагенеруєгрошовіпотокиідоякоїналежитьцей актив. 

Сумуочікуваноговідшкодуванняактивунеможливовизначити,якщотеперішня

вартістьмайбутніхгрошовихнадходженьвідцьогоактивусуттєвовідрізняєтьсявідчис

тоївартості йогореалізації 

таякщоактивсамостійнонегенеруєнадходженнягрошовихкоштіввідйого 

використання. 
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Сумаочікуваноговідшкодуваннягрупиактивів,якагенеруєгрошовіпотоки,виз

начаєтьсяупорядку,установленомупунктами9-14Положення(стандарту)28. 

Балансовавартістьгрупиактивів,якагенеруєгрошовіпотоки,включаєбалансов

у вартість лише тих активів, які можна прямовіднести дотакої групи,або 

визначається шляхом розподілу балансової вартості активів на 

обґрунтованійтапослідовнійоснові. 

Балансова вартість групи активів, яка генерує грошові потоки, не 

включаєсумузобов'язання,якщосумуочікуваноговідшкодуваннятакоїгрупиможнав

изначити безурахуванняцьогозобов'язання. 

Гудвіл, що виник в результаті об'єднання підприємств, на дату 

придбаннярозподіляєтьсянакожнугрупуактивів,якагенерує грошовіпотоки. 

Втративідзменшеннякорисностігрупиактивів,якагенеруєгрошовіпотоки, 

визнаються, якщо сума очікуваного відшкодування цієї групи менша за 

їїбалансовувартість. 

Балансовавартістьокремихактивівгрупизменшуєтьсянавідповіднучастинузаз

наченихвтрат,визначенушляхомрозподілузагальноїсумивтратпропорційно 

балансовійвартостікожного активугрупи. 

За наявності гудвілу в складі активів групи на суму втрат від 

зменшеннякорисності групи активів (до її розподілу між іншими окремими 

активами групи)зменшується 

вартістьгудвілу(умежахбалансової(залишкової)вартостігудвілу). 

Якщочистувартістьреалізаціїокремогоактивугрупиаботеперішнювартістьма

йбутніхчистихгрошовихнадходженьдляокремогоактивугрупиможнавизначити,тоб

алансовавартість такогоактиву 

незменшуєтьсянижчечистоївартостіреалізаціїактивуаботеперішньоївартостімайбу

тніхчистихгрошовихнадходженьвідцього активу. 

Сумавтратвідзменшеннякорисностігрупиактивів,якавідповіднодоабзацучетв

ертогоцьогопунктунерозподіленанаокремийактивгрупи,розподіляєтьсяна 

іншіактиви групипропорційноїхбалансовійвартості. 

Втративідзменшеннякорисностігрупиактивів,якагенеруєгрошовіпотоки, 

визнаються для кожного активу групи в порядку, установленому пунктом15 

Положення(стандарту) 28. 

Вигодивідвідновленнякорисностігрупиактивів,якагенеруєгрошовіпотоки, 

визнаються, якщо сума очікуваного відшкодування цієї групи 

перевищуєїїбалансовувартість. 

Балансовавартістьокремогоактивугрупи(завиняткомгудвілу)збільшується на 

відповідну частину зазначеного в абзаці першому цього пунктуперевищення, 

визначену шляхом розподілу суми вигід пропорційно балансовійвартості кожного 

активу групи. При цьому балансова вартість цих активів 

післявідновленнякорисностінеповиннаперевищуватиїхбалансовувартість,визначе

ну на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми 

втратвідзменшенняїхкорисності. 

При розподілі суми вигідвідвідновленнякорисності групи 

активів,якагенеруєгрошовіпотоки,міжактивамицієїгрупивпорядку,установленому

пунктом24П(С)БО28,балансовавартістьокремогоактивувизначаєтьсяза 
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найменшою вартістю: за сумою його очікуваного відшкодування (якщо її 

можнавизначити) або за його балансовою вартістю, визначеною на дату 

відновленнякорисностібезурахуванняпопередньоїсумивтратвідзменшенняйогокор

исності. 

Сума вигід від відновлення корисності групи активів, яка генерує 

грошовіпотоки, не розподілена на окремий актив відповідно до абзацу першого 

цьогопункту,розподіляєтьсянаіншіактивицієїгрупипропорційноїхбалансовоїварто

сті. 

Вигодивідвідновленнякорисностігрупиактивів,якагенеруєгрошовіпотоки, 

визнаються для кожного активу групи в порядку, установленому 

пунктом18П(С)БО28. 

 

13.4 Розкриттяінформаціїпрозменшенняівідновленнякорисностіактиві

вуприміткахдофінансовоїзвітності 

 

У примітках до фінансової звітності щодо кожної статті активів 

наводитьсятакаінформація: 

Сума втрат від зменшення корисності, відображених у звіті про 

фінансовірезультати. 

Сума вигід від відновлення корисності, відображених у звіті про 

фінансовірезультати. 

Сумавтратвідзменшеннякорисності,відображенихускладівласногокапіталу. 

Сумавигідвідвідновленнякорисності,відображениху складівласногокапіталу. 

Якщо визнані втрати від зменшення корисності або вигоди від 

відновленнякорисності окремого активу або групиактивів, яка генеруєгрошові 

потоки, єсуттєвими, товприміткахдофінансовоїзвітностінаводиться 

такаінформація: 

- Подіїтаобставини,якіспричинилизменшенняабовідновленнякорисності. 

- Визнана сума втрат від зменшення корисності та/або вигід від 

відновленнякорисності. 

- Характеристикаактиву(назва,місцевикористання,сегмент,доякогоналежит

ь актив), щодо якого визначалася сума втрат від зменшення або вигід 

відвідновленняйогокорисності. 

- Характеристика (склад) групи активів, яка генерує грошові потоки 

(назва,місцевикористання,сегмент,доякогоналежитьгрупа),іззазначеннямпоточног

оі попереднього способу включення активів до певної їх групи, причини 

зміниспособу групування (якщо визначення складу групи активів, яка генерує 

грошовіпотоки,змінилося). 

- Оцінка (чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх 

чистихгрошовихнадходженьвідактиву),заякоювизначенасумаочікуваноговідшкод

уванняактивучи групиактивів,яка генеруєгрошовіпотоки. 

- База,прийнятадлявизначеннячистоївартості реалізації 

(якщосумоюочікуваного відшкодуваннявизнано чистувартістьреалізації). 
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- Ставка дисконту, використана для поточного і попереднього 

визначеннятеперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень від 

активу 

(якщосумаочікуваноговідшкодуванняактивувизначенаузвітномуперіодізатеперішн

ьоювартістюмайбутніхчистихгрошовихнадходженьвідактиву). 

- Статті активів, на які впливають визнані втрати від зменшення 

корисностіта/або вигоди від відновлення корисності, про які згідно з Положення 

(стандарту)28 інформацію ненаведено. 

Длякожноїгрупиактивів,якагенеруєгрошовіпотоки,наякубулорозподілено 

вартість гудвілу або нематеріальних активів з невизначеним строкомкорисного 

використання,наводитьсятакаінформація: 

- Розподіленабалансовавартістьгудвілу. 
- Розподілена балансовавартість нематеріальних активів з 

невизначенимстрокомкорисноговикористання. 

-.База,прийнятадлявизначеннясумиочікуваноговідшкодуванняцієїгрупи. 

- Якщочастинувартостігудвілу,щовиникврезультатіоб'єднанняпідприємств, 

протягом звітного періоду не було розподілено на групу активів, якагенерує 

грошові потоки, то на дату звітності наводяться нерозподілена вартістьгудвілу 

іпричини,зякихцясумазалишиласянерозподіленою. 

 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. Визнаннятаоцінказменшеннякорисностіактиву 

2. Сутністьвідновленнякорисностіактиву. 

3. Якздійснюєтьсязменшеннягрупиактивів,якагенеруєгрошовіпотоки? 

4. Якздійснюєтьсявідновленнякорисностігрупиактивів,якагенеруєгрошовіп

отоки? 

5. Якздійснюєтьсярозкриттяінформаціїпрозменшенняівідновленнякориснос

тіактивів уприміткахдо фінансовоїзвітності? 
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ТЕМА14.ОБЛІКАКТИВІВУПОЗАБАЛАНСОВОМУОБЛІКУ 

 

14.1 Сутністьтафункції позабалансовогообліку 

14.2 Характеристиказабалансовихрахунків 

 
14.1 Сутністьтафункції позабалансовогообліку 

 

Позабалансові рахунки призначені для обліку майна та заборгованості, 

якіфактично не належать підприємству, а тому не можуть бути включені до 

балансу.Це орендовані необоротні активи, активи на відповідальному зберіганні, 

списаніактивитощо.Вониобліковуютьсянабалансітихпідприємств,якимвониналеж

ать на правах власності. При складанні балансу залишки з 

позабалансовихрахунків не включають до балансу, бо вони входять у баланс тих 

підприємств,якимфактичноналежать.Якбитакіактививідображалисяубалансі,топри

зведенні балансів підприємств вони показувалися б двічі: один раз - на 

балансівласника, а другий – на балансі того підприємства, в якому вони 

перебуваютьтимчасово. 

Позабалансові рахунки за структурою схожі на активні рахунки. Вони 

некореспондують між собою і не кореспондують із балансовими рахунками, на 

нихнепоширюєтьсяправилоподвійного запису. 

Виникнення будь-якої господарської операції (відображення появи 

активів,гарантій,зобов'язань)відображаєтьсязадебетомпозабалансовихрахунків,ав

ибуття- заїхкредитом. 

ІнформаціязпозабалансовихрахунківвикористовуєтьсядлязаповненняПриміт

ок дорічноїфінансовоїзвітності (форма№5). 

Позабалансові рахунки включені у клас 0 «Позабалансові рахунки» 

планурахунків.Вони призначенідляузагальненняінформаціїпронаявністьірух: 

- цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають 

уйогокористуванні,розпорядженніабоназберіганні(об'єктиоперативної(операційно

ї) оренди основних засобів, матеріальні цінності на 

відповідальномузберіганні,переробці,комісії,монтажі); 

- умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, 

зобов'язаннятощо); 

- бланківсуворогообліку; 

- списанихактивів(нестачіцінностей,дебіторськазаборгованість)дляспостере

женнязаможливістюїхвідшкодуваннявиннимиособами(боржниками); 

- амортизаційнихвідрахувань. 

Методичнимирекомендаціямизбухгалтерськогооблікузапасів,якізатверджені 

наказомМіністерствафінансів Українивід10січня2007р.№2передбачено, що 

бухгалтерський облік на позабалансових рахунках здійснюється,зокрема,уразі: 

- використаннядавальницькоїсировини; 
- надходження і реалізації (повернення) запасів на підставі договору 

комісії(консигнації)таіншихподібнихцивільно-правовихдоговорів; 
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- надходження та руху запасів, отриманих від постачальника і в оплаті 

якихвідмовленовнаслідокпорушеннядоговірнихзобов'язань(невідповідністьасорти

менту, якості, строкам постачання запасів, технічним умовам тощо) абополомки 

тапсуваннязапасів; 

одержаннязапасів,якізгіднозугодоюзабороненовикористовуватидооплатиїхв

артості; 

- якщо оплачені та прийняті покупцем у підприємства-постачальника 

запасинатериторії(наскладі,вцеху)останньоготимчасовозалишаютьсяупідприємств

а-

постачальниказазгодою(зверненням)покупцяузв'язкузвідстроченнямвідвантаженн

я(вивозу,відправки)запасівпокупцеві; 

- перевищеннякількостіфактичноодержанихзапасівнадкількістю,зазначено

юувидатковихдокументахпостачальника; 

- якщоправовласностіназапаси,щонадійшлинапідприємство,непереходитьд

опідприємствазіншихпричин; 

- прийняттязапасівнавідповідальнезберігання; 

- одержаннявідзамовникапідряднимиорганізаціямиустаткуванняібудівельн

ихматеріалівдлямонтажутавиконаннябудівельнихробіт; 

- виключеннязактивівзапасів,якізіпсованіабонаявністьякихінвентаризацією 

не підтверджена та їх відсутність або псування не обґрунтовананормами 

природного убутку, а рішення щодо відшкодування їх вартості виннимиособами 

щенеприйняте. 

Бухгалтерськийоблікуказанихцінностей,амортизаційнихвідрахувань,умовни

х прав і зобов'язань ведеться за простою системою, за якою записи 

пронадходження,вибуття,використання,продажматеріальнихцінностей,бланківсув

орого обліку, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу 

майнавнаслідокнестачі,псуваннятадебіторськоїзаборгованості,нарахуванняівикор

истанняамортизаційнихвідрахуваньпроводятьсятількинаодномупозабалансовому 

рахунку з указуванням змісту і кількісно-вартісних показниківоперації. 

Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною вартістю або 

завартістю,щовказанауприймально-

передавальнихактах.Орендованіосновнізасобивідображаютьсязавартістю,зазначен

оювдоговорахоперативної(операційної)оренди.Бланкисуворогооблікувідображаю

тьсязаумовноювартістю в установленому порядку. Умовні права й зобов'язання 

відображаютьсязавартістю,вказаноювдокументахпрогарантіїйзобов'язання 

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких 

відображенанапозабалансових рахунках,підлягаютьінвентаризаціїв 

порядку,щодієдляцінностей,відображенихнабалансовихрахункахвідповідного 

класу. 

Інвентаризаціятоварно-

матеріальнихцінностейтанеоборотнихактивів,правізобов'язань,відображенихнапоз

абалансовихрахунках,проводитьсявпорядку, що діє для балансових рахунків 

відповідно до Інструкції з 

інвентаризаціїосновнихзасобів,нематеріальнихактивів,товарно-

матеріальнихцінностей,грошовихкоштівідокументів,розрахунківтаіншихстатей 

балансу. 
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14.2 Характеристиказабалансовихрахунків 

 

Нарахунку01«Орендованінеоборотніактиви»обліковуютьсяосновнізасоби,не

матеріальніактивитаіншінеоборотніактиви,якітимчасовознаходяться на 

підприємстві і не є його власністю, прийняті в операційну оренду,для монтажу, у 

довірче управління. Підстава для взяття на облік - договір оренди,копії 

інвентарнихкарток,акти приймання-передачіцінностей. 

Післяповерненняоб'єктаорендиорендодавцюорендарсписуєйогозрахунку01. 

Аналітичнийоблікорендованихнеоборотнихактивівведеться заїхвидами. 

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» призначено для 

облікуцінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його 

власністю,прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. 

Облік цихцінностейведетьсязацінами,передбаченимивдоговорах,приймально-

передавальнихактахтощо.Усітоварно-матеріальніцінності,щообліковуютьсяна 

цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені для 

власнихцінностей. 

Позабалансовий рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» 

маєп'ятьсубрахунків. 

Рахунок03«Контрактнізобов'язання»призначенийдляузагальненняінформаці

ї про наявність та рух зобов'язань за укладеними контрактами, а 

такожконтролюзаїхвиконанням. 

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов'язання» використовується 

длянакопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів 

танепередбачених (потенційних) зобов'язань. Ці активи або зобов'язання 

виникаютьприузгодженніминулихгосподарськихопераційістаютьреальними,якщо

відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених 

подій.Це визначення включає три основних характеристики непередбачених 

активів 

тазобов'язань:1)наявнаобставина;2)невизначеністькінцевогорезультатуцієїобстави

ни; 3) вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніхподій. 

Збільшеннязалишкунарахунку05«Гарантіїтазабезпеченнянадані»відбуваєтьс

яувипадкувидачігарантійтазабезпечень,зменшення–припогашенні заборгованості, 

на яку вони були надані, та перенесенні зобов'язань заними набаланс. 

Рахунок06«Гарантіїтазабезпеченняотримані»передбаченодляузагальнення 

інформації про наявність та рух отриманих гарантій та 

забезпеченьвиконаннязобов'язаньтаплатежів. 

Рахунок 07 «Списані активи» призначено для узагальнення інформації 

простандебіторськоїзаборгованості,списаноїзбалансувнаслідокнеплатоспроможно

сті боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат відпсуванняцінностей. 

На рахунку 08 «Бланки суворого обліку» ведеться облік наявності та 

рухубланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема документів, що 

засвідчуютьособу,подію,право,освіту,трудовийстажтощо(свідоцтва,посвідчення,т

рудові 
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книжки,дипломипроосвітутаін.);проїзнихдокументів(квиткинапроїзд,абонементні 

талони, документи на перевезення вантажів та інші); довіреностей 

наодержанняцінностейтаін. 

Рахунок09«Амортизаційнівідрахування»призначенийдляоблікунарахування

тавикористання амортизаційних відрахувань. Збільшення залишкуна рахунку 09 

«Амортизаційні відрахування» (надходження) відбувається на 

сумунарахованоїамортизаціїнеоборотнихактивів. 

 

Контрольніпитаннядотеми: 

 

1. В чому полягає сутність позабалансових рахунків? Вкажіть

 їхпризначення. 

2. Заякихумовздійснюєтьсяпозабалансовийоблік? 

3. Дайтехарактеристикурахунку01«Орендованінеоборотніактиви» 

4. Вкажітьпризначеннярахунку02«Активинавідповідальномузберіганні» 

5. Длячогопризначенийрахунок03«Контрактнізобов'язання» 
6. Дайтехарактеристикурахунку04«Непередбаченіактивийзобов'язання» 

7. Дайтехарактеристикурахунку05«Гарантіїтазабезпеченнянадані» 
8. Вкажітьпризначеннярахунку06 «Гарантіїтазабезпеченняотримані» 

9. Дайтехарактеристикурахунку07«Списаніактиви» 
10. Вкажітьпризначеннярахунку08«Бланкисуворогообліку» 
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