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ВСТУП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

умовах становлення та розвитку ринкової економіки 
України підвищується значення бухгалтерського облі-
ку. Усі підприємства та організації незалежно від їхніх 
видів, форм власності та підпорядкованості ведуть бух-

галтерський облік відповідно до чинного законодавства, встанов-
леного Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні».  

В 
Бухгалтерський облік призначений забезпечити користувачів 

інформацією про діяльність підприємств і організацій для прийн-
яття ними оптимальних рішень. Дані поточного бухгалтерського 
обліку, які систематизуються у фінансову звітність, є джерелом 
інформації про господарські процеси, про наявність матеріаль-
них, трудових, фінансових ресурсів та їх використання, власний 
капітал, зобов’язання й фінансові результати діяльності, без якої 
неможливе управління будь-яким підприємством і економікою 
України в цілому.  

В умовах сьогодення дедалі більшого значення набувають пи-
тання вільного володіння та використання персоналом підпри-
ємств незалежно від функцій і посад даних бухгалтерського облі-
ку. Кожен економіст має розуміти та вміти користуватися 
обліковою інформацією на всіх етапах бухгалтерського обліку, 
починаючи з первинного обліку й закінчуючи складанням фінан-
сової звітності, оскільки саме в бухгалтерському обліку або на під-
ставі його підсумкових даних формуються всі економічні показни-
ки. 

Дисципліна «Бухгалтерський облік» формує систему знань із 
теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємс-
твах. Вивчення бухгалтерського обліку — це складний процес, 
який потребує глибоких знань з економічної теорії, економіки 
підприємства, фінансів, податкової системи, господарського пра-
ва. Опанування знань з бухгалтерського обліку неможливе без 
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вивчення облікової термінології та інструментарію, методів раціо-
нальної організації та ведення бухгалтерського обліку на підпри-
ємствах на підставі використання прогресивних форм і націона-
льних стандартів, набуття навичок опрацювання й використання 
облікової інформації. 

Цей посібник підготовлено відповідно до структури дисцип-
ліни «Бухгалтерський облік», що вивчається у вищих навчальних 
закладах студентами економічних та юридичних спеціальностей, 
з метою допомогти студентам сприймати складний лекційний 
матеріал, активізувати їхню роботу під час вивчення дисципліни, 
забезпечити високий рівень теоретичних знань і практичних на-
вичок майбутнього фахівця. 

У книжці розкриваються питання загальної теорії бухгалтер-
ського обліку: поняття, сутність, основи організації, предмет і 
метод бухгалтерського обліку; бухгалтерський баланс; рахунки 
бухгалтерського обліку й подвійний запис; первинне спостере-
ження, документація та інвентаризація, план рахунків бухгалтер-
ського обліку, форми бухгалтерського обліку, облік господарсь-
ких процесів. Посібник містить питання фінансового обліку: 
облік необоротних та оборотних активів, власного капіталу та зо-
бов’язань підприємства, облік витрат, доходів і фінансових ре-
зультатів діяльності, порядок і принципи складання фінансової 
звітності.  

Зміст книжки подано у вигляді схем, таблиць, стислих визна-
чень, що надає можливість вивчити курс «Бухгалтерський облік», 
розглянути значний обсяг матеріалу, скоротити час навчання, 
схопити найважливіші моменти методології бухгалтерського об-
ліку. 

Навчальний посібник покликаний допомогти його користува-
чам швидко й глибоко засвоїти великий обсяг матеріалу. Він 
призначений як для студентів, які вивчають дисципліну «Бухгал-
терський облік», так і для викладачів. 



РОЗДІЛ I 
ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

 
ТЕМА 1 

Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 
предмет і метод 

 
1.1.Поняття про бухгалтерський облік. 
1.2.Принципи бухгалтерського обліку згідно із Законом України 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 
1.3.Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. 
1.4.Класифікація господарських засобів (ресурсів) підприємства 

та джерел їх формування. 
1.5.Метод бухгалтерського обліку, його основні елементи та 

їхня характеристика. 

 
                              господарська діяльність, суб’єкти господарювання, 

облік, господарський облік, облікові вимірники, оперативний облік, статисти-
чний облік, бухгалтерський облік (фінансовий та управлінський), податковий 
облік, дані, інформація, кількісні показники, якісні показники, натуральні ви-
мірники, грошові вимірники, бухгалтерські принципи, господарські засоби 
(ресурси), джерела утворення господарських засобів, господарські процеси 
(постачання, виробництва, реалізації), господарська операція, метод бухгал-
терського обліку, документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, 
оцінка, калькуляція, баланс, звітність. 

Ключові слова:

1.1. Поняття про бухгалтерський облік 

Господарський облік — це

кількісне відображення і якісна ха-
рактеристика господарської діяльнос-
ті з метою управління нею

облік господарської діяльності під-
приємства, суспільства, що охоплює
виробництво, обмін, розподіл і спо-
живання матеріальних благ, необхід-
них для задоволення потреб насе-
лення у продуктах харчування, одя-
зі, житлі тощо
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Господарська діяльність — це діяльність суб’єктів господа-
рювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виго-
товлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання 
послуг вартісного характеру (ГКУ, ст. 3, п. 1) 

Суб’єктами господарської діяльності Господарський кодекс 
визначає учасників господарських відносин, які здійснюють гос-
подарську діяльність, реалізуючи господарську компетентність 
(сукупність господарських прав та обов’язків). 

ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

Приватні

Колективні

Комунальні

Державні

Змішаної
форми власності

З іноземними
інвестиціями

Іноземні

За формою
власності

За кількістю
працівників
та обсягом
реалізації

За способом
утворення та
формування

статутного капіталу

Корпоративні

УнітарніМалі

Середні

Великі
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПІДПРИ-
ЄМСТВ 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА ФОРМОЮ ВЛАСНОСТІ

Приватне
Приватними підприємствами визнаються підприєм-
ства, що діють на основі приватної власності грома-
дян чи суб’єктів господарювання (юридичної особи)

Іноземне Підприємство, у статутному капіталі якого іноземна
інвестиція становить 100 %, вважається іноземним

З іноземними
інвестиціями

Підприємство, у статутному капіталі якого іноземна
інвестиція становить не менш як 10 %, визнається
підприємством з іноземними інвестиціями

Змішане
Підприємство, засноване на змішаній формі влас-
ності (на базі об’єднання майна різних форм влас-
ності)

Державне Підприємство, що діє на основі державної власності

Комунальне
Підприємство, що діє на основі комунальної влас-
ності територіальної громади

Колективне
Підприємство, що діє на основі колективної влас-
ності (підприємство колективної власності)
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Підприємства за кількістю працівників та обсягом реалізації

Малі

Малими (незалежно від форми власності) визначають підпри-
ємства, в яких середньооблікова кількість працівників за звіт-
ний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період
не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньо-
річним курсом Національного банку України щодо гривні

Середні Усі інші підприємства

Великі

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких
середньооблікова кількість працівників за звітний (фінансо-
вий) рік перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу від ре-
алізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, екві-
валентну 5 млн євро за середньорічним курсом Національно-
го банку України щодо гривні

 
Підприємства за способом утворення (заснування)

та формування статутного капіталу

Уні-
тарне

Корпо-
ративне

 Унітарне підприємство створюється одним засновником, який
виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до за-
кону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затвер-
джує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через ке-
рівника, який ним призначається, керує підприємством і фор-
мує його трудовий колектив на засадах трудового наймання,
вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.
 Унітарними є державні, комунальні, підприємства, засновані
на власності громадян, релігійної організації або на приват-
ній власності засновника

 Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома
або більше засновниками за їхнім спільним рішенням (дого-
вором), діє на основі об’єднання майна та (або) підприємни-
цької чи трудової діяльності засновників (учасників), їхньо-
го спільного управління справами, на основі корпоративних
прав, у тому числі через органи, що ними створюються, уча-
сті засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків
підприємства.
 Корпоративними є кооперативні підприємства, що створю-
ються у формі господарського товариства, а також інші під-
приємства, у тому числі засновані на приватній власності
двох або більше осіб  
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ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ОСНОВНІ ВИДИ ОБЛІКУ

Оперативний
(оперативно-
технічний)

Бухгалтерський Статистичний Податковий

Спосіб

• спостереження;
• відображення;
• реєстрації окремих вироб-
ничих технічних та комер-
ційних операцій безпосе-

Процес

• виявлення;
• вимірювання;
• реєстрації;
• нагромадження;
• узагальнення;
• зберігання;
• передавання інформа-
ції про діяльність підпри-
ємства зовнішнім і внут-

Планомірне
збирання
інформації
і вивчення

масових кількісних та якіс-
них явищ і закономірно-
стей загального розвитку
за конкретних умов, міс-
ця й часу.
(Приклад:
кількість населення, кіль-
кість комп’ютерів, серед-
ня заробітна плата)

Групування
інформації

на рахунках бухгалтер-
ського обліку за об’єк-
тами оподаткування:
• ПДВ;
• податок на прибуток;
• відрахування до по-
забюджетних фондів
• місцеві податки тощо

редньо у процесі їх здійс-
нення з метою швидкого
одержання інформації про
процес виробництва, реалі-
зацію продукції тощо рішнім користувачам для

прийняття рішень

 
 

СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Управлінський Фінансовий

Облік для
внутрішнього
виробничого
управління

Облік
для управління
фінансовою
діяльністю
всередині

підприємства

Облік
та звітність
для зовнішніх
користувачів

Внутрішньогосподарський облік
 

 
Управлінський облік — це облік факторів, обставин та умов, 

що впливають на виробничу й фінансову діяльність підприємст-
ва, з метою надання інформації для прийняття рішень з управ-
ління економікою підприємства та перевірки ефективності вико-
нання прийнятих рішень. 

Фінансовий облік — це облік фактичної величини майна, ви-
трат та доходів, стану розрахунків і зобов’язань. 
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ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

полягає
в безперервному
збиранні, опрацю-
ванні, узагальнен-
ні, зберіганні, пе-
редаванні для пот-
реб управління
фактичних даних
про основні по-
казники діяльно-
сті підприємств

полягає
в оцінці (ана-
лізі) досягнутих
результатів, під-
сумків діяльнос-
ті. Аналіз, як
правило, про-
водиться спіль-
но з іншими
економічними
службами

полягає
в перевірці за-
конності та до-
цільності госпо-
дарських опера-
цій, забезпечен-
ні збереження
коштів, їх ефек-
тивного викорис-
тання

Інформаційна Аналітична Контрольна
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Дотримання положень Закону України «Про бухгалтерський облік і фінан-
сову звітність в Україні» 

 

Облік і перевірка інформації про господарську діяльність 

 

Контроль за виконанням завдань виробництва щодо кількості, якості та асо-
ртименту продукції 

 

Контроль за зберіганням власності підприємства 

 

Виявлення невикористаних резервів 

 

Контроль за оплатою праці 

 

Облік, аналіз і контроль за заощадженням і використанням коштів 

 

Контроль за рівнем рентабельності виробництва продукції 

 

Виявлення резервів подальшого збільшення виробництва 

 

Забезпечення наявності первинної документації 

 

Побудова обліку на підприємстві 
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ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Точність

Достовірність
і дієвість

Порівняння
показників
бухгалтерсь-
кого обліку

з показниками
плану

Економічність
та раціональ-
ність побудови

Своєчасність

Єдність
показників

Зрозумілість

Простота
і чіткість

Повнота

Об’єктивність

Вимоги до
бухгалтерського

обліку

 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

• прибуток;
• валові доходи;
• фонд заробітної пла-
ти тощо

Показники діяльності суб’єк-
та господарювання, за допо-
могою яких визначається об-
сяг виконаних операцій

Показники, що характеризу-
ють економічну ефективність
процесів, операцій

• рентабельність;
• стійкість;
• платоспроможність;
• продуктивність праці
тощо

Кількісні Якісні

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ’ЄКТА
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ВИДИ ВИМІРНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ВИМІРНИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ
РУХУ ЗАСОБІВ, КОШТІВ І ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Вимірники об’єму,
площі, маси,
довжини

(м3, л, м2, кг, км)

Використовують для
одержання даних за
кількістю однорідних
об’єктів обліку у від-
повідних одиницях ви-
міру.

(Для обліку кількості
матеріальних цінно-
стей)

Вимірники часу,
праці (дні, години,

хвилини,
людино-дні,

людино-години)

Використовують з ме-
тою обліку кількості
відпрацьованого часу
та обліку праці, затра-
ченої на виготовлення
продукції.

(У процесі нарахуван-
ня заробітної плати
працівникам, під час
визначення середньо-
облікового складу пра-
цівників, рівня продук-
тивності праці тощо)

Універсальні
вимірники,

що узагальнюють
усі господарські
операції та явища,

що раніше
виражалися

в натуральних
і трудових
вимірниках

(грн)

Використовують поряд
з натуральними і трудо-
вими для обліку заробіт-
ної плати, матеріалів, го-
тової продукції, її реалі-
зації, доходів, збитків, у
розрахунково-кредитних
операціях тощо.

(Для узагальнення й ви-
значення результатів ви-
робничо-господарської
та фінансової діяльнос-
ті підприємства за звіт-
ний період, під час скла-
дання поточних і річ-
них фінансових звітів,
планів)

Натуральні Трудові
Грошові

(вартісні)
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1.2. Принципи бухгалтерського обліку згідно із Законом 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-

ність в Україні» 

ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Принципи бухгалтерського обліку — це основні засади, на яких реалізу-
ються функції бухгалтерського обліку в мікроекономічному середовищі
(для суб’єктів господарської діяльності)

Кожне підприємство розглядається як юридич-
на особа, відокремлена від її власників, у зв’яз-
ку з чим особисте майно та зобов’язання влас-
ників не повинні відображатись у фінансовій
звітності підприємства.

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні»)

Означає, що суб’єкт господарювання:
• веде облік власної діяльності автономно, незале-

1. Принцип
автономності
підприємства

жно від засновників (власників капіталу);
• відповідно до національного законодавства скла-
дає бухгалтерську (фінансову) звітність;
• визначає результати господарювання;
• несе майнову та правову відповідальність пе-
ред контрагентами;
• сплачує податки;
• здійснює розрахунки з працівниками за ви-
конані роботи;
• здійснює розрахунки з дебіторами, кредито-
рами, банками, інвесторами

Оцінка активів і зобов’язань підприємства здійс-
нюється виходячи з припущення, що його діяль-
ність триватиме далі.

2. Принцип
безперервності
діяльності

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні»)

 Означає, що підприємство відповідно до його
установчих документів має намір здійснювати
господарську діяльність безперервно й постійно,
відображаючи її в системі бухгалтерського облі-
ку.
Згідно з цим принципом господарські засоби ві-
дображаються в обліку й балансі за ціною їх фа-
ктичного придбання чи власного виробництва, а
не за ринковою ціною на момент обліку
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ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (продовження) 
 

Можливість розподілу діяльності підприємст-
ва на певні періоди часу з метою складання
фінансової звітності.

 (Закон України «Про бухгалтерський облік3. Принцип
періодичності  і фінансову звітність в Україні»)

Означає поділ безперервної господарської діяль-
ності підприємства на звітні періоди (наприклад
місяць, квартал) для виявлення результатів цієї
діяльності за певні проміжки (періоди) часу

Пріоритетною є оцінка активів підприємства
виходячи з витрат на їх виробництво та при-
дбання.

4. Принцип
історичної
(фактичної)
собівартості

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
 і фінансову звітність в Україні»)

Означає, що сировина, матеріали, засоби праці,
вироблена продукція відображаються в бухгал-
терському обліку за вартістю їх придбання або
виробництва, тобто за фактичними витратами

Для визначення фінансового результату звіт-
ного періоду необхідно порівняти доходи звіт-
ного періоду з витратами, що були здійснені
для отримання цих доходів. При цьому доходи
і витрати відображаються в бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності в момент їх ви-5. Принцип

нарахування
та відповіднос-
ті доходів
і витрат

никнення, незалежно від дати надходження або
сплати грошових коштів.

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні»)

Означає, що витрати й доходи відображаються в
обліку в тому періоді, у якому вони були нарахо-
вані (тобто відбулися), незалежно від того, коли
фактично отримано кошти від покупця
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ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (продовження) 
 

6. Принцип по-
вного висвітлен-
ня (доказовості)

7. Принцип
послідовності

Фінансова звітність має містити всю інформа-
цію про фактичні та потенційні наслідки гос-
подарських операцій та подій, яка може впли-
нути на рішення, що приймаються на її основі.

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні»)

 Означає, що результати господарювання та вико-
ристання власного і залученого капіталу ґрунту-
ються на застосуванні суцільного документування
всіх господарських операцій на підприємстві. При
цьому первинні документи, в яких зафіксовано
факт здійснення господарської операції відповід-
но до нормативно-правових актів, повинні мати
обов’язкові реквізити, які підтверджують їхню
юридичну доказовість

Постійне з року в рік застосування підприємс-
твом обраної облікової політики. Зміна обліко-
вої політики можлива лише у випадках, перед-
бачених національними Положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку, і повинна
бути обґрунтована та розкрита у фінансовій
звітності

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні»)

 Означає застосування в бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності протягом тривалого часу
(як правило, звітного року) обраних методів ви-
значення доходів:
• нарахування амортизації основних засобів і не-
матеріальних активів;
• створення резервів;
• обліку та калькуляції собівартості продукції
(робіт, послуг тощо)
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ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (закінчення) 
 

8. Принцип
обачності
(обережності,
консерватизму)

Застосування в бухгалтерському обліку мето-
дів оцінки, які мають запобігати заниженню
оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцін-
ки активів і доходів підприємства.

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні»)

 Означає, що витрати й доходи мають відобража-
тись у бухгалтерському обліку на основі достовір-
но обґрунтованих первинною документацією гос-
подарських операцій. Обачність і обережність ма-
ють на меті запобігання збільшенню витрат ви-
робництва:
• від можливих втрат у господарюванні від сти-
хійного лиха;
• виробничих аварій та інших негативних явищ;
• завдяки створенню страхових резервних фондів

9. Принцип
переваги змісту
над формою

Операції обліковуються відповідно до їх сутно-
сті, а не лише виходячи з юридичної форми.

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні»)

10. Принцип
єдиного
грошового вимі-
рника

Вимірювання та узагальнення всіх господар-
ських операцій підприємства у його фінансовій
звітності здійснюється в єдиній грошовій оди-
ниці.

 (Закон України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні»)

 Полягає у відображенні господарських операцій в
єдиному грошовому виразі з метою їх:
• узагальнення;
• групування;
• порівняння з нормативними показниками за су-
міжні звітні періоди
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1.3. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти 

 Бухгалтерський облік відображає діяльність підприємств, органі-
зацій, установ. Він охоплює:
• господарські засоби (ресурси);
• джерела формування господарських засобів (ресурсів);
• господарські процеси і фінансові результати діяльності.
Господарські операції, які обліковуються в натуральних і тру-
дових вимірниках, неодмінно узагальнюються у грошовому вимір-
нику

Предметом бухгалтерського обліку є процес розширеного суспіль-
ного відтворення (виробництва, обміну, розподілу і споживання
суспільного продукту), а також використання господарських за-
собів у цих процесах, які узагальнюються у грошовому вимірни-
ку, для надання інформації, необхідної для управління і контролю

 
 
 Об’єктами бухгалтерського обліку підприємства є:
• господарські засоби (ресурси);
• джерела формування господарських засобів;
• господарські процеси і фінансові результати діяльності
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ГРУПИ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Господарські процеси
і фінансові результати

діяльності

ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Господарська діяльність підприємств,
організацій, установ

Об’єкти бухгалтерського обліку

Господарські
засоби

(ресурси)

Джерела формування
господарських засобів

(ресурсів)

Необоротні
активи

Оборотні
активи

Витрати
майбутніх
періодів

Статутний
капітал

Додатко-
вий

капітал

Резервний
капітал

Прибуток

Позики
банку

Креди-
торська
заборго-
ваність

Процес
поста-
чання

Процес
реаліза-
ції

Процес
вироб-
ництва

Еконо-
мія або
переви-
трати

Прибу-
ток або
збиток

Еконо-
мія або
переви-
трати

Власні

Залучені
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1.4. Класифікація господарських засобів (ресурсів) під-
приємства та джерел їх формування 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ) ЗА 
ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ УЧАСТЮ У ПРОЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ (РЕСУРСИ)
ПІДПРИЄМСТВА

Основні
засоби

Немате-
ріальні
активи

Інші
необоротні
матеріальні
активи

Дебіторська
заборгованість

Запаси

Грошові
кошти

Суми
передплати
періодичних

видань
тощо

Витрати
з освоєння
виробництва
нових видів
продукції

Необоротні
активи

Оборотні
активи

Витрати
майбутніх
періодів
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НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Основні
засоби

Земельні
ділянки

Капітальні ви-
трати на поліп-
шення земель

Будинки
та споруди

Інструменти,
прилади та
інвентар

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Робоча і продук-
тивна худоба

Багаторічні
насадження

Інші основні
засоби

Інші необорот-
ні матеріальні

активи

Тимчасові
(нетитульні)
споруди

Малоцінні не-
оборотні мате-
ріальні активи

Бібліотечні
фонди

Природні
ресурси

Інвентарна
тара

Предмети
прокату

Інші необоротні
матеріальні
активи

Нематеріальні
активи

Права на корис-
тування майном

Права на корис-
тування при-
родними
ресурсами

Права на знаки
для товарів
і послуг

Права на
об’єкти промис-
лової власності

Авторські та
суміжні з ними

права

Інші немате-
ріальні активи
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ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Грошові
кошти

Дебіторська
заборгованість

Запаси

Каса Різних дебіторівВиробничі запаси

Рахунки в банках За виданими
авансамиТварини на

вирощуванні
та відгодівліІнші кошти

З підзвітними
особами

Малоцінні
та швидкозношувані

предмети

Короткострокові
векселі одержані За нарахованими

доходами

Незавершене
виробництво

Поточні фінансові
інвестиції За  претензіями

Брак у  виробництві

Інші оборотні
активи

За відшкодуванням
завданих збитків

Напівфабрикати

Готова продукція
За позиками членам
кредитних спілок

Продукція
сільськогосподар-
ського виробництва

З іншими
дебіторами

Товари

Резерви сумнівних
боргів
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
(РЕСУРСІВ) 

 

Власний
капітал

Забезпечення
майбутніх
витрат

і платежів

ДЖЕРЕЛА
ГОСПОДАРСЬКИХ

ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ)

Доходи
майбутніх
періодів

Довгострокові
зобов’язання

Поточні
зобов’язання
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ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ): ВЛАСНИЙ КАПІ-
ТАЛ 

 

ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ)

Власний капітал

Вилучені акції

Вилучені вклади і паї

Інший вилучений
капітал

Неоплачений капітал

Резервний капітал

Додатковий капітал

Пайовий капітал

Статутний капітал

Нерозподілені прибутки і збитки

Вилучений капітал
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ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ): ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 

 

ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ)

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Цільове фінансування

Цільові надходження

Страхові резерви

Забезпечення

Оплати відпусток

Гарантійних зобов’язань

Інших витрат і платежів

Додаткове пенсійне
забезпечення
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ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ): 
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ)

Довгострокові зобов’язання

Інші довгострокові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання з оренди

Відстрочені фінансові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

Довгострокові векселі видані

Довгострокові кредити банків

 

ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕСУРСІВ)

Поточні зобов’язання

Короткострокові
кредити банків

Векселі
видані

• Короткострокові позики.
• Поточна заборгованість

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

• постачальникам;
• підрядникам;
• фізичним (юридичним) особам

Розрахунки
з кредиторами

Розрахунки:
• з постачальниками і підрядниками
• за податками і платежами
• за страхуванням
• з оплати праці
• з учасниками
• за іншими операціями
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1.5. Метод бухгалтерського обліку, його основні елеме-
нти та їхня характеристика 

Метод бухгалтерського обліку —
це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких

господарська діяльність підприємства відображається в обліку

 
 

 Загально-
наукові

методичні
прийоми

 Конкретно-емпіричні методичні прийоми

Докумен-
талістики

Подвійність
обліку

Органо-
лептичні

Балансово-
звітні

• Аналіз.
• Синтез.
• Індукція.
• Дедукція.
• Аналогія.
• Моделю-
вання.
• Абстрагу-
вання.
• Конкрети-
зація

• Документу-
вання госпо-
дарських опе-
рацій.
• Контроль
первинних до-
кументів:
— юридичне
обґрунтуван-
ня за формою
та змістом;
— взаємний
контроль опе-
рацій і доку-
ментів, логіч-
ний контроль.
• Розрахунко-
во-аналітич-
ний контроль

• Подвійне
відображен-
ня господар-
ських опера-
цій.
• Система
рахунків.
• Аналітич-
не та синте-
тичне групу-
вання даних
обліку

• Інвентари-
зація.
• Вибіркові
спостере-
ження.
• Суцільні
спостере-
ження

• Балансове
узагальнен-
ня господар-
ської діяль-
ності.
• Звітне уза-
гальнення
господарсь-
кої діяль-
ності
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

• Відображення господарських операцій на бланках
документів або технічних носіях.

Документація • Письмове свідчення про здійснення господарських
операцій, що надає юридичної сили даним бухгал-
терського обліку

• Перевірка фактичної наявності товарно-матеріаль-
них цінностей і грошових коштів за допомогою пе-
рерахування, переважування та перемірювання.

Інвентаризація • Спосіб бухгалтерського обліку майна, коштів під-
приємства, що забезпечує відповідність облікових да-
них їх фактичній наявності

Подвійний
запис

Тотожне відображення господарських операцій двічі:
• один раз — за дебетом;
• другий раз — за кредитом

Спосіб групування та відображення економічно од-
норідних об’єктів облікуРахунки

Бухгалтерський
баланс

Звіт про фінансове становище підприємства, який
відображає його:
• активи;
• зобов’язання;
• власний капітал на певну дату

Бухгалтерська
звітність

Система взаємозв’язаних і взаємозумовлених показ-
ників, що відображають господарську діяльність під-
приємства на певний період

Відображення об’єктів бухгалтерського обліку за до-
Оцінка помогою єдиного грошового вимірника з метою уза-

гальнення їх по підприємству в цілому

Обчислення собівартості одиниці продукції, викона-
Калькуляція них робіт та послуг, а також табличне зведення ре-

зультатів такого обчислення
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ТЕМА 2 
Бухгалтерський баланс 

 

2.1.Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. 
2.2.Структура балансу. 
2.3.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. 
 
 
                                         баланс, валюта балансу, актив, пасив, розділ, 

стаття балансу, власний капітал. 
Ключові слова:

2.1. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення 

ВИЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ

Економічне визначення
балансу

Бухгалтерське визначення
балансу

 
 Спосіб економічного гру-
пування та узагальнено-
го відображення у гро-
шовій оцінці стану гос-
подарських засобів і дже-
рел їх утворення на пев-
ну дату

 Звіт про фінансове ста-
новище підприємства,
який відображає на пев-
ну дату його активи,
зобов’язання і власний
капітал (відповідно до
П(С)БО 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звіт-
ності»)

 
 
Термін «баланс» походить від двох латинських слів: «bis» — 

двічі і «lans» — чаша вагів; звідси bislans означає рівність, що ха-
рактеризується рівновагою двох чаш терезів. 
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ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ 
 

Вступний Складається на початку діяльності підприємства

Періодичний Складається впродовж календарного року за звіт-
ними періодами на конкретну дату

Річний

Відображає стан капіталу підприємства, розміще-
ного в активах і пасивах, на початок наступного
року, а також результати діяльності за попередній
рік

Об'єднувальний
Складається в разі злиття кількох підприємств у
об’єднання на правах юридичної особи

Санований
Призначений для коригування контрактивних та
контрпасивних статей балансу

Складається в разі реструктуризації великих під-
приємств, поділу їх на менші за обсягом підпри-
ємства з правами юридичної особи

Розподільний

Зведений
Складається на підприємстві, до складу якого вхо-
дять реструктуризовані підприємства або госпо-
дарства, виділені на самостійний баланс

Складається в разі ліквідації підприємства, яке
має статус юридичної особиЛіквідаційний

Консолідований
Охоплює показники всіх підприємств, що входять
до складу однієї компанії, фірми, концерну з пра-
вом юридичної особи
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ЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ 
 

БАЛАНС — ЦЕ

основа бухгалтерської звітності про результати господарської та фі-
нансової діяльності підприємства за певний період

основне джерело інформації про майнове і фінансове становище суб’єк-
тів господарювання

інформаційна база для податкових органів, кредитних установ і орга-
нів державного управління майном

інформаційне забезпечення для фінансового планування підприємст-
ва, контролю грошових потоків відповідно до отриманого прибутку

 

ЗМІСТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ 

У бухгалтерському балансі

забезпечується повнота охоплення сукупності всіх гос-
подарських процесів підприємства

відображаються зв’язки між господарськими явищами
з додержанням типової кореспонденції рахунків

здійснюється економічно обґрунтоване групування гос-
подарських процесів

Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2,

затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 р. № 87
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2.2. Структура балансу 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЩО РОЗКРИВАЮТЬ СТРУКТУРУ БАЛАНСУ 

Стаття балансу — це показник, що відображає величину певного економіч-
но однорідного виду засобів, джерел їхнього утворення та коштів у грошо-
вому виразі на певну дату

Пасив балансу — це статті, що показують розмір капіталу, вкладеного в гос-
подарську діяльність підприємства, і ступінь терміновості повернення зобо-
в’язань

Розділи активу та пасиву балансу — це статті балансу, складені за певною
системою згідно з чинним законодавством

Сальдо балансу — це підсумки активу та пасиву балансу

Ліквідність балансу — це можливість мобілізувати наявні засоби (активи)
для оплати боргів (пасивів) у встановлені строки

Актив балансу — це статті, що відображають ступінь рухомості майна (сту-
пінь ліквідності), предметний стан майна підприємства

Оцінка статті — це грошовий вираз кожної статті балансу

 
 

Термін «баланс» означає рівність підсумків активу і пасиву 
    

За формою баланс — це двостороння таблиця 

Актив Пасив 

Господарські засоби (активи) 

Джерела формування (утворення) і 
цільове призначення господарських 

засобів (власний капітал і зо-
бов’язання) 

Назва розділів і статей Сума Назва розділів і статей Сума 

1 2 3 4 

Групування засобів під-
приємства за функціона-
льною участю у процесі 

діяльності  

Групування засобів 
підприємства за дже-
релами утворення і 

призначення  

Баланс Валюта 
балансу Баланс Валюта ба-

лансу 
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СТРУКТУРА БАЛАНСУ (АКТИВ = ПАСИВ) 
 

БАЛАНС

(А) Актив

І розділ

Необоротні
активи

II розділ

Оборотні
активи

ІІІ розділ

Витрати
майбутніх
періодів

І розділ

Власний
капітал

II розділ

Забезпе-
чення

наступних
витрат

і платежів

ІІІ розділ

Довго-
строкові
зобов’я-
зання

IV розділ

Поточні
зобов’я-
зання

V розділ

Доходи
майбутніх
періодів

(П) Пасив
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АКТИВ БАЛАНСУ 
 

(А) АКТИВ

III розділ

Витрати
майбутніх
періодів

II розділ

Оборотні
активи

І розділ

Необоротні
активи

Відображаються:
• нематеріальні активи;
• незавершене будів-
ництво;
• основні засоби;
• довгострокові фінан-
сові інвестиції;
• довгострокова дебі-
торська заборгованість;
• відстрочені податко-
ві активи;
• інші необоротні ак-
тиви

Міститься інформація
про:
• запаси (виробничі;
тварини на вирощуван-
ні та відгодівлі; неза-
вершене виробництво;
готову продукцію —
товари);
• одержані векселі;
• дебіторську заборго-
ваність;
• поточні фінансові ін-
вестиції;
• грошові кошти та їх-
ні еквіваленти;
• інші оборотні активи

Відображаються ви-
трати:
• пов’язані з підготов-
чими до виробницт-
ва роботами в сезон-
них галузях промис-
ловості:
• пов’язані з опануван-
ням нових виробництв
та агрегатів;
• сплачені авансом
орендні платежі;
• оплата страхового по-
ліса;
• передплата на газе-
ти, журнали, періо-
дичні та довідкові ви-
дання;
• витрати на оплату па-
тентів тощо
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ПАСИВ БАЛАНСУ 
 

(П) ПАСИВ

І розділ

Власний
капітал

II розділ

Забезпечен-
ня наступ-
них витрат
і платежів

ІІІ розділ

Довго-
строкові
зобов’я-
зання

IV розділ

Поточні
зобов’я-
зання

V розділ

Доходи
майбутніх
періодів
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2.3. Зміни в балансі, зумовлені господарськими опера-
ціями 

 

Господарська операція — це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансо-
вому становищі, активах і пасивах підприємства, установи, організації 

 

Таблиця 
ТИПИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

Вплив операції 

Тип 
операції 

Характеристика 
операції 

на актив на пасив на підсумок 
балансу 

I Зміни у складі госпо-
дарських засобів  

Збільшення 
статті, зме-
ншення 
статті 

Без змін Без змін 

II Зміни у джерелах фо-
рмування господар-
ських засобів 

Без змін Збільшення 
статті, зме-
ншення 
статті 

Без змін 

IIІ Надходження, додат-
кове залучення в обіг 
господарських засобів 
підприємства 

Збільшення 
статті 

Збільшення 
статті 

Збільшується 
(+) 

IV Вибуття засобів гос-
подарства 

Зменшення 
статті 

Зменшення 
статті 

Зменшується 
(–) 

 

I тип А + О – О = П, де А — сума підсумку активу балансу; 
II тип А = П + О – О, П — сума підсумку пасиву балансу; 
ІІІ тип А + О = П + О, О — сума господарських операцій 
ІV тип А – О = П – О, 
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Висновки

ЗМІНИ В БАЛАНСІ,
 ЗУМОВЛЕНІ ГОСПОДАРСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Усі господарські операції за характером змін у балансі поділяються на
чотири типи

Господарські операції III та IV типів стосуються і активу, і пасиву балан-
су; при цьому підсумок активу і пасиву змінюється на ту саму величину

Господарські операції І типу стосуються лише активу балансу, а операції
II типу — пасиву, при цьому підсумок активу і пасиву балансу залиша-
ється незмінним

Кожна господарська операція відображається не менш як на двох статтях
балансу

 

ТЕМА 3 
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

 
3.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їхнє призначення і будова. 
3.2. Подвійний запис, його суть і значення. 
3.3. Хронологічний і систематичний облік. 
3.4. Синтетичні й аналітичні рахунки. Субрахунки та їх викорис-

тання. 
3.5. Взаємозв’язок балансу і рахунків. 
3.6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

 
                                    рахунки бухгалтерського обліку, дебет, кре-

дит, активні та пасивні рахунки, оборот за дебетом (кредитом) ра-
хунків, сальдо, бухгалтерське проведення (запис), кореспондуючі 
рахунки, прості і складні записи, хронологічний і систематичний 
облік, синтетичні й аналітичні рахунки та субрахунки, оборотна 
відомість. 

Ключові слова:

 42



3.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їхнє призначення і 
будова 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» 

Спосіб групування господарських
операцій за економічно однорід-
ними ознаками для систематич-
ного контролю за наявністю і змі-
ною засобів та їхніх джерел у про-
цесі господарської діяльності

РАХУНКИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО

ОБЛІКУ

Обліковий символ, що викорис-
товується для запису й узагаль-
нення збільшення або зменшен-
ня певного виду доходів, витрат,
активів, зобов’язань і власного
капіталу підприємства, устано-
ви, організації
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БУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО РАХУНКА 
 

СХЕМА БУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО РАХУНКА

Дебет (Д-т) Назва рахунка Кредит (К-т)

Дебет — це умовне
позначення лівого
боку рахунка

Кредит — це умов-
не позначення пра-
вого боку рахунка

Відкрити рахунок означає вписати в нього початковий залишок, що на-
зивається «сальдо». Його записують з того боку рахунка, де цей об’єкт
відображається в балансі. У рахунках, призначених для обліку засобів,
сальдо записують з лівого боку, а в рахунках, що відображають облік
джерел, — із правого

Сальдо (с-до) — це різниця між підсумками записів за дебетом і креди-
том рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду

Оборот за бухгалтерським рахунком — це підсумок записів за дебе-
том і кредитом без підсумку початкового сальдо

Оборот

Дебетовий Кредитовий

Підсумок за дебетом Підсумок за кредитом

(з лат. debit — він винен) (з лат. credit — він вірить)
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АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ РАХУНКИ 
 

Рахунки

Активні Пасивні

відкриваються

На основі статей
активу балансу

На основі статей
пасиву балансу

Надходження засобів
на підприємство
відображається
за дебетом,
а вибуття —
за кредитом

Збільшення джерел
відображається за кре-
дитом, а зменшення —

за дебетом

Сальдо за дебетом Сальдо за кредитом
 

 

АКТИВНИЙ РАХУНОК 

Д-т (назва рахунка) К-т 

С-до на початок періоду Збільшення  
Зменшення 

Оборот Оборот 

С-до на кінець періоду  

ПАСИВНИЙ РАХУНОК 

Д-т  (назва рахунка) К-т 

 
Зменшення  

С-до на початок періоду 
Збільшення 

Оборот Оборот 

 С-до на кінець періоду  
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ВИЗНАЧЕННЯ САЛЬДО НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 
 

Для активних рахунків

Сальдо за
дебетом = Сальдо на початок

періоду за дебетом + Оборот
за дебетом

Оборот
за кредитом–

Для пасивних рахунків

Сальдо за
кредитом = Сальдо на початок

періоду за кредитом + Оборот
за кредитом

Оборот
за дебетом–

уДля активно-пасивних рах нків сальдо визначається на підставі оборот-
ної відомості за аналітичними рахунками

 

3.2. Подвійний запис, його суть і значення 

Подвійний запис — найвидатніший винахід 
людського розуму. 

В. Гете 

Подвійна бухгалтерія виникла кілька століть тому і досі не втратила
свого значення

Основні ознаки подвійної бухгалтерії

Подвійна реєстрація кожного факту господарської діяльності на двох
рахунках в однаковій сумі

Використання двох видів записів господарських фактів:
• хронологічного;
• систематичного

Побудова кожного рахунка у вигляді двосторонньої таблиці

Подвійне відображення об’єктів бухгалтерського обліку, яке визнача-
ється балансовим рівнянням А = П

Використання двох рівнів відображення операцій:
• синтетичного;
• аналітичного
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ 
 

Зовнішні

причини виникнення
подвійної бухгалтерії

Внутрішні

причини виникнення
подвійної бухгалтерії

Економічний розвиток сус-
пільства, виникнення капі-
талістичних відносин

(В. Зомбарт)

Розвиток кредитних відно-
син

(Ж. Прудон)

Виникнення компаній
(Р. де Рувер)

• Технічна недоскона-
лість простого запису і, як
наслідок, зміна технологіч-
ного оброблення даних з
метою вдосконалення ко-
нтролю облікових записів.

• Поступове розуміння
подвійного характеру фа-
ктів господарського життя
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СУТЬ ПОДВІЙНОГО ЗАПИСУ 
 

Подвійний запис — це спосіб відображення кожної господарської операції
двічі: за дебетом одного чи кількох рахунків і за кредитом також одного
чи кількох рахунків у тій самій сумі

Значення подвійного запису

Випливає з того, що підсумок записів за де-
бетом усіх рахунків має дорівнювати під-
сумку записів за їхнім кредитом

Контрольне значення
подвійного запису

Полягає в тому, що він допомагає забезпе-
чити контроль за збереженням майна гос-
подарства

Економічне значення
подвійного запису

Складники подвійного запису

взаємозв’язок між рахунками, що виникає в ре-
зультаті відображення на них господарських
операцій подвійним записом. Оформлення корес-
понденцій рахунків здійснюється складанням бух-
галтерських проведень і запису їх у рахунок бух-
галтерського обліку

Кореспонденція
рахунків

відображення господарської операції та її суми
на рахунках (із зазначенням, які саме рахунки
дебетуються і які кредитуються)

Бухгалтерське
проведення

Для того щоб відобразити подвійний запис (скласти бухгалтерське
проведення), слід з’ясувати такі питання

1) у чому полягає економічна суть господарської операції;
2) які рахунки за даною господарською операцією кореспондуються;
3) які рахунки застосовуються (активні, пасивні, активно-пасивні);
4) яким буде бухгалтерське проведення
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3.3. Хронологічний і систематичний облік 

 Для забезпечення контролю за правильністю і повнотою 
облікових записів господарські операції незалежно від їхнього 
економічного змісту реєструються в хронологічній послідовнос-
ті їх здійснення. 
 На рахунках бухгалтерського обліку господарські операції 

систематизують за певними однорідними ознаками; групування 
операцій в системі рахунків називається систематичним обліком. 

3.4. Синтетичні й аналітичні рахунки. Субрахунки та їх 
використання 

Синтетичні
рахунки

Аналітичні
рахунки

• Балансові рахунки, що узагаль-
нюють облік господарської ді-
яльності підприємства.
• Призначені для обліку інфор-
мації в узагальненому вигляді
та в грошовому вимірнику

Рахунки для докладної харак-
теристики об’єктів бухгалтер-
ського обліку, в яких крім вар-
тісного (грошового) вимірника
використовуються натуральні й
трудові вимірники

Облік

Синтетичний Аналітичний

Облік наявності та змін сукуп-
ностей економічно однорідних
господарських засобів і джерел
їхнього утворення в грошовому

вимірнику

Облік наявності та змін окре-
мих видів і об’єктів господар-
ських засобів і джерел їхнього
утворення з використанням

різних вимірників

Субрахунок — це синтетичний рахунок другого порядку

Дані на субрахунках одержують групуванням аналітичних рахунків
під час складання оборотних відомостей
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3.5. Взаємозв’язок балансу і рахунків 

БАЛАНС

Актив
Відображення
господарських

засобів

Пасив
Відображення джерел

формування
господарських засобів

Рахунки

БАЛАНС

Активні
Призначені для обліку

наявності та зміни госпо-
дарських засобів

Пасивні
Призначені для обліку
наявності джерел госпо-

дарських засобів

 

3.6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського об-
ліку 

ОБОРОТНІ ВІДОМОСТІ 

Оборотна відомість — це спосіб узагальнення оборотів і залишків рахунків
за звітний період, а також засіб зв’язку між балансом і рахунками. Оборотну
відомість складають за синтетичними й аналітичними рахунками

Оборотна відомість за аналітичними рахунками — це спосіб узагальнен-
ня даних аналітичного обліку для перевірки правильності облікових записів
і одержання інформації, необхідної для оперативного керування

Оборотна відомість за синтетичними рахунками — це спосіб узагаль-
нення даних поточного бухгалтерського обліку з метою перевірки повноти і
правильності облікових записів і складання балансу, а також отримання уза-
гальненої інформації про наявність і зміни господарських ресурсів і джерел
їхнього формування, необхідної для управління діяльністю господарства
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ТЕМА 4 
Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку 

 

4.1.Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 
4.2.Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економіч-

ним змістом. 
4.3.Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначен-

ням і структурою. 
4.4.План рахунків бухгалтерського обліку. 

 
                                       рахунки господарських засобів, рахунки джерел 

формування господарських засобів, рахунки господарських процесів, основні 
рахунки, інвентарні рахунки, матеріальні рахунки, грошові рахунки, розраху-
нкові рахунки, рахунки власного капіталу, регулюючі рахунки, регулюючі кон-
трарні рахунки, регулюючі доповнювальні рахунки, регулюючі контрарно-
доповнювальні рахунки, операційні рахунки, збірно-розподільчі, бюджетно-
розподільчі, калькуляційні, номінальні (тимчасові, транзитні) рахунки, порів-
няльні рахунки, фінансово-результативні рахунки, позабалансові рахунки. 

Ключові слова:

4.1. Основи класифікації рахунків бухгалтерського об-
ліку 

КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

За економічним
змістом

За призначенням
і структурою

Показує, що обліковується на
певному рахунку, які об’єкти
бухгалтерського обліку відоб-
ражаються на ньому, тобто
надає відомості, що характе-
ризують стан і зміни обліко-
ваного об’єкта

Відображає зміст записів на
дебеті, кредиті рахунка і за-
лишку (сальдо), тобто пока-
зує, для яких потреб призна-
чені певні рахунки і як їх по-
будовано
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4.2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за 
економічним змістом 

БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Рахунки обліку господарських
засобів (активів)

і процесів

Рахунки обліку джерел
формування господарських

засобів

О
сн
ов
ні

 з
ас
об
и,

не
м
ат
ер
іа
ль
ні

 а
кт
ив
и

та
 ін
ш
і н
ео
бо
ро
тн
і

ак
ти
ви

За
па
си

К
ош

ти
, р
оз
ра
ху
нк
и

та
 ін
ш
і о
бо
ро
тн
і

ак
ти
ви

П
от
оч
ні

зо
бо
в’
яз
ан
ня

Д
ов
го
ст
ро
ко
ві

зо
бо
в’
яз
ан
ня

В
ла
сн
ий

 к
ап
іт
ал

і з
аб
ез
пе
че
нн
я

зо
бо
в’
яз
ан
ь

Класифікацію рахунків за економічним змістом покладено в основу
будови національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,

капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій

Необоротні
активи

Оборотні
активи

Джерела
власного
капіталу

Джерела
залучених

(позикових)
коштів
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РАХУНКИ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (АКТИВІВ) І ПРО-
ЦЕСІВ 

 

Р
ах
ун
к
и

 о
бл
ік
у 
ак

-
ти
ві
в

Р
ах
ун
ки

 о
бл
ік
у

не
об
ор
от
ни
х

ак
ти
ві
в

• Основні засоби.
• Інші необоротні матеріальні активи.
• Нематеріальні активи.
• Довгострокові фінансові інвестиції.
• Капітальні інвестиції.
• Довгострокова дебіторська заборгованість.
• Відстрочені податкові активи.
• Інші необоротні активи.
• Гудвіл при придбанні

Р
ах
ун
ки

 о
бл
ік
у 
об
ор
от
ни
х 
ак
ти
ві
в

• Виробничі запаси.
• Тварини на вирощуванні та відгодівлі.
• Малоцінні та швидкозношувані предмети.
• Виробництво.
• Брак у виробництві.
• Напівфабрикати.
• Готова продукція.
• Продукція сільськогосподарського вироб-
ництва.
• Товари

• Каса.
• Рахунки в банках.
• Інші кошти.
• Короткострокові векселі одержані.
• Поточні фінансові інвестиції

• Розрахунки з покупцями та замовниками.
• Розрахунки за виданими авансами.
• Розрахунки з різними дебіторами.
• Резерв сумнівних боргів.
• Витрати майбутніх періодів
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• Адміністративні витрати.
• Загальновиробничі витрати.
• Витрати на збут тощо

• Фінансові витрати.
• Податок на прибуток

• Доходи від реалізації.
• Інші доходи

• Фінансові результати
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РАХУНКИ ОБЛІКУ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ 
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• Статутний капітал.
• Пайовий капітал.
• Додатковий капітал.
• Резервний капітал.
• Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки).
• Неоплачений капітал.
• Вилучений капітал

• Забезпечення майбутніх витрат і пла-
тежів
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• Довгострокові позики.
• Довгострокові векселі видані.
• Довгострокові зобов’язання за облі-
гаціями.
• Довгострокові зобов’язання з оренди.
• Відстрочені податкові зобов’язання.
• Інші довгострокові зобов’язання
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• Короткострокові позики.
• Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями.
• Короткострокові векселі видані.
• Розрахунки з постачальниками та під-
рядниками.
• Розрахунки за податками і платежами.
• Розрахунки за страхування.
• Розрахунки з оплати праці.
• Розрахунки з учасниками.
• Розрахунки за іншими операціями.
• Доходи майбутніх періодів
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4.3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за 
призначенням і структурою 

Матеріальні — для обліку наявності та руху (надходження,
використання) матеріальних ресурсів підприємства

Грошові — для обліку і контролю за наявністю і рухом грошо-
вих коштів і грошових документів підприємства

Власного капіталу — для обліку джерел власних господарсь-
ких засобів

Розрахункові — для обліку і контролю за розрахунковими від-
носинами певного підприємства з іншими підприємствами, ор-
ганізаціями й особами

Для узагальнення інформації про фінансові результати діяльнос-
ті підприємства за звітний період

Для обліку активів, які не належать підприємству, але тимчасо-
во перебувають у його користуванні або на зберіганні

Збірно-розподільчі — для обліку накладних витрат, пов'язаних
з організацією, обслуговуванням, управлінням цехами, вироб-
ничими підрозділами

Бюджетно-розподільчі — для розмежування витрат і доходів
між звітними періодами з метою рівномірного включення у ви-
трати виробництва одержаних доходів

Калькуляційні — для обліку сукупності витрат, пов’язаних з
виробничим процесом, і визначення фактичної собівартості ви-
готовленої продукції

Номінальні — для узагальнення інформації про собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а також обліку
операційних витрат, які не включаються до собівартості

Порівняльні — для обліку відповідних господарських процесів
і виявлення результатів за ними

Доповнюючі — збільшують суму залишку рахунка, що регулю-
ється

Контрарні — зменшують оцінку залишку активів або їхніх
джерел, що обліковуються на відповідних основних рахунках,
що регулюються

Контрарно-доповнюючі — поєднують ознаки контрарних і до-
повнюючих рахунків

Основні
рахунки

Регулюючі
рахунки

Позабалан-
сові рахунки

Фінансово-
результатні
рахунки

Операційні
рахунки
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Розрахункові

• Розрахунки з покупця-
ми та замовниками.
• Розрахунки з постачаль-
никами та підрядниками
тощо

Власного капіталу
• Статутний капітал.
• Додатковий капітал.
• Резервний капітал тощо

Грошові
• Каса.
• Рахунки в банках.
• Інші кошти.

Матеріальні
• Основні засоби.
• Виробничі запаси.
• Готова продукція.
• Товари та ін.
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Збірно-
розподільчі

Бюджетно-
розподільчі

Порівняльні

Номінальні

Калькуляційні

• Загальновиробничі витрати

• Адміністративні витрати.
• Витрати на збут та ін.

• Виробництво.
• Капітальні інвестиції

• Витрати майбутніх періодів.
• Доходи майбутніх періодів

• Фінансові результати.
• Брак у виробництві
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Доповнюючі

Контрактивні

Контрпасивні

• Транспортно-заготівельні витра-
ти (аналітичний)

• Знос (амортизація) необоротних
активів.
• Резерв сумнівних боргів.
• Торгова націнка та ін.

• Субрах. Прибуток, використаний
у звітному періоді.
• Вилучений капітал.
• Неоплачений капітал та ін.

• Нерозподілений прибуток (непо-
криті збитки)

• Орендовані необоротні активи.
• Активи на відповідальному збе-
ріганні.
• Бланки суворого обліку та ін.

ФІНАНСОВО-
РЕЗУЛЬТАТНІ
РАХУНКИ

ПОЗАБАЛАНСОВІ
РАХУНКИ
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ОСНОВНІ РАХУНКИ 
 

Схема матеріальних рахунків

Сальдо — залишок матеріаль-
них цінностей на початок місяця
Оборот — збільшення запасів
Сальдо — дебетове

Оборот — зменшення запасів

Схема грошових рахунків

Оборот — зменшення коштів (–)

 Сальдо — залишок коштів на
початок місяця
 Оборот — збільшення коштів (+)
Сальдо — дебетове

Дебет (Назва рахунка) Кредит

Дебет (Назва рахунка) Кредит

 
 

Схема рахунків власного капіталу

 
 

 Особливості
побудови
рахунків
власного
капіталу

Усі рахунки власного
капіталу пасивні

Записи за кредитом означа-
ють створення і наступне
збільшення капіталу, за де-
бетом — його зменшення

Дебет (Назва рахунка) Кредит

Початкове сальдо — наявність
капіталу
 Оборот — збільшення капіталу (+)
Кінцеве сальдо — наявність капі-
талу на кінець звітного періоду

Оборот — зменшення капіталу (–)
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ОСНОВНІ РАХУНКИ (продовження) 
 

Схема розрахункових рахунків

Активні Пасивні Активно-
пасивні

призначені для облі-
ку дебіторської забор-
гованості та розрахун-
ків за нею

використовуються
для обліку зобов’я-
зань підприємства пе-
ред бюджетом, інши-
ми підприємствами,
особами, тобто для
обліку кредиторської
заборгованості

використовуються
для обліку розрахун-
кових взаємовідносин
за такими господар-
ськими операціями, у
результаті яких під-
приємство може опи-
нитися в ролі борж-
ника або кредитора

 
 

Схема активних розрахункових рахунків

Особливості
побудови
активних

розрахункових
рахунків

Записи за дебетом активних розра-
хункових рахунків означають пер-
винне утворення та подальше збіль-
шення дебіторської заборгованості, а
за кредитом — її зменшення

Залишок може бути тільки дебето-
вим, що означає наявність непога-
шеної дебіторської заборгованості

Початкове сальдо — наяв-
ність дебіторської заборгова-
ності на звітну дату
 Оборот — збільшення дебі-
торської заборгованості (+)
Сальдо — дебетове

Оборот — зменшення дебі-
торської заборгованості (–)

Дебет (Назва рахунка) Кредит
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ОСНОВНІ РАХУНКИ (продовження) 
 

 Схема пасивних розрахункових рахунків

 Особливості побудови
пасивних розрахункових

 рахунків

Записи за кредитом пасивних роз-
рахункових рахунків означають
первинне створення і подальше
збільшення кредиторської забор-
гованості, а за дебетом — її змен-
шення (погашення)

Залишок може бути тільки кре-
дитовим, що означає наявність не-
погашеної кредиторської забор-
гованості нашим підприємством

Оборот — зменшення креди-
торської заборгованості (–)

Початкове сальдо — наявність
кредиторської заборгованості на
звітну дату
Оборот — збільшення креди-
торської заборгованості (+)
Кінцеве сальдо — наявність
кредиторської заборгованості
(кредитове)

Дебет (Назва рахунка) Кредит
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ОСНОВНІ РАХУНКИ (закінчення) 
 

Схема активно-пасивних розрахункових рахунків

Особливості побудови
активно-пасивних розрахункових

рахунків

Призначені для обліку розрахун-
ків з підприємствами, організаці-
ями та особами, характер забор-
гованості яких змінюється, тобто
стосовно певного підприємства
вони можуть виступати то як де-
бітори, то як кредитори

Обороти за дебетом і кредитом
синтетичних активно-пасивних ра-
хунків відображають розрахунові
операції різного змісту. Дебет в од-
них випадках показує збільшен-
ня дебіторської, в інших — змен-
шення кредиторської заборгова-
ності. Кредит рахунка, навпаки —
збільшення кредиторської та змен-
шення дебіторської заборгованості

Сальдо — залишок дебіторсь-
кої заборгованості
Оборот — збільшення дебітор-
ської (+) або зменшення креди-
торської заборгованості (–)
Сальдо — залишок дебіторсь-
кої заборгованості (–)

Сальдо — залишок кредиторсь-
кої заборгованості
 Оборот — збільшення креди-
торської (+) або зменшення дебі-
торської заборгованості (–)
Сальдо — залишок кредиторсь-
кої заборгованості

Дебет (Назва рахунка) Кредит
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ОПЕРАЦІЙНІ РАХУНКИ 
 

Збірно-розподільчі — при-
значені для обліку наклад-
них витрат, пов’язаних з ор-
ганізацією, обслуговуванням,
управлінням цехами, вироб-
ничими підрозділами

Номінальні — призначені для
узагальнення інформації про собі-
вартість реалізованої продукції (то-
варів, робіт, послуг), а також облі-
ку операційних витрат, які не вклю-
чаються до собівартості

Калькуляційні — призначені для
обліку сукупності витрат, пов’яза-
них з виробничим процесом, і ви-
значення фактичної собівартості ви-
готовленої продукції

Бюджетно-розподільчі —
призначені для розмежуван-
ня витрат і доходів між звіт-
ними періодами з метою рів-
номірного включення у вит-
рати виробництва одержа-
них доходів

Порівняльні — призначені для облі-
ку відповідних господарських проце-
сів і виявлення результатів за ними

Схема збірно-розподільчих рахунків

ВИДИ
ОПЕРАЦІЙНИХ РАХУНКІВ

Дебет (Назва рахунка) Кредит

Оборот — збирання витрат, що
підлягають розподілу (+)

Оборот — списання зібраних ви-
трат і розподіл між об’єктами каль-
кулювання (–)

 

 62



ОПЕРАЦІЙНІ РАХУНКИ (закінчення) 
 

 Схема калькуляційних рахунків

 Призначені для обліку сукупності витрат, по-
в’язаних з виробничим процесом, і визначення
фактичної собівартості виготовленої продукції
або виконаних робіт, наданих послуг

 Належать до активних

 Записи за дебетом означають збільшення (зби-
рання витрат), а за кредитом — зменшення
(списування собівартості)

Залишок може бути тільки дебетовий і означає
суму витрат за незавершеним процесом (опе-
рації, продукції)
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 Початкове сальдо — наяв-
ність витрат по незавершено-
му виробництву на початок
звітного періоду
 Оборот — затрати на вироб-
ництво за звітний період (+)
 
 Сальдо — затрати в незавер-
шене виробництво на кінець
звітного періоду

 
 Оборот — списання витрат,
що включені до собівартості
випущеної з виробництва го-
тової продукції (виконаних
робіт, послуг) (–)

Дебет (Назва рахунка) Кредит
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РЕГУЛЮЮЧІ РАХУНКИ 
 

 Регулюючі рахунки
 призначені для регулювання (уточнення) оцінки госпо-
дарських засобів або джерел їхнього формування, які об-

ліковуються на основних рахунках

Самостійного значення регулюючі рахунки не мають, во-
ни завжди пов’язані з іншими рахунками і є засобом до-
кладнішого розгорнутого відображення операцій і кори-
гування їх оцінки

Види регулюючих рахунків

Доповнюючі Контрарні

Контрактивні Контрпасивні

протиставлені
активним рахункам

протиставлені
пасивним рахункам

рахунки, які завжди збільшу-
ють суму залишку рахунка, що
регулюється, і застосовуються
тоді, коли матеріальні цінності
на основних рахунках відобра-
жаються в оцінці, меншій від
фактичної вартості їх придбання
(заготівлі)

рахунки, які зменшують оцінку
залишку активів або їхніх дже-
рел, що обліковуються на від-
повідних основних рахунках
(що регулюються)
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РЕГУЛЮЮЧІ РАХУНКИ (продовження) 
 

Схема регулюючих доповнюючих активних рахунків

Основний активний рахунок,
що регулюється

Регулюючий доповнюючий
активний рахунок

Дебет Кредит Дебет Кредит

Залишок А Залишок Б

А + Б = В,

де А — облікова ціна матеріальних цінностей;
Б — сума, що доповнює цю оцінку;
В — фактична собівартість матеріальних цінностей.

Схема регулюючих контрактивних рахунків

Основний активний рахунок,
що регулюється

Регулюючий контрактивний
рахунок

Дебет Кредит Дебет Кредит

Сальдо Ж Сальдо З

Ж – З = І,

де Ж — первинна оцінка об’єктів господарських засобів;
З — сума, що зменшує оцінку об’єктів;
І — фактична (реальна) вартість об’єктів.

Регулюючі контрактивні рахунки призначені для уточнення оцінки
залишку на окремих рахунках матеріальних цінностей, якщо ці цінності
відображено в сумі, яка перевищує їхню фактичну (реальну) вартість

Схема регулюючих контрпасивних рахунків

Л – К = М,

де Л — сума джерел засобів (прибуток);
К — сума використаного джерела засобів;
М — залишок невикористаного джерела засобів.

Регулюючі контрактивні рахунки призначені для уточнення суми залиш-
ків окремих джерел засобів, облік яких ведеться на пасивних рахунках

Основний активний рахунок,
що регулюється

Регулюючий контрактивний
рахунок

Дебет Кредит Дебет Кредит

Сальдо Л Сальдо К
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РЕГУЛЮЮЧІ РАХУНКИ (закінчення) 
 

Схема регулюючих контрарно-доповнюючих рахунків

Основний активний рахунок,
що регулюється

Регулюючий контрарно-
доповнюючий рахунок

Дебет Кредит Дебет Кредит

Сальдо О Сальдо П Сальдо Р

О + П – Р = С,

 де О — первинна оцінка активів;
 П — сума, що доповнює (збільшує) оцінку активів;
 Р — сума, що зменшує оцінку активів;
С — фактична вартість активів.  

 
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ 

 
Позабалансові рахунки — це рахунки, на яких обліковуються цінно-
сті, що тимчасово наявні на підприємстві, але не належать йому

Схема позабалансових рахунків

Сальдо — вартість активів, що
тимчасово перебувають у гос-
подарстві (але не належать
йому)
Оборот — прийняття на об-
лік об’єктів, що надійшли в
тимчасове користування або
на зберігання, а також інших,
що не відображаються в бала-
нсі (+)
Сальдо — витрати у незавер-
шене виробництво на кінець
звітного періоду

Оборот — повернення об’єк-
тів, що тимчасово перебували
в господарстві, їх власникам
або списання інших об’єктів,
що не відображаються в бала-
нсі (–)

 На позабалансових рахунках операція відображається тільки за дебетом
або тільки за кредитом одного позабалансового рахунка.
Подвійний запис на позабалансові рахунки не поширюється
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4.4. План рахунків бухгалтерського обліку 

План рахунків — це систематизований перелік найменувань і кодів ра-
хунків і субрахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для ві-

дображення діяльності підприємства, установи, організації 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ 
 

 Структура Плану рахунків максимально пристосована до форм фінансо-
вої звітності, яка, у свою чергу, приведена у відповідність до міжнарод-
них стандартів бухгалтерського обліку

 Балансові та позабалансові рахунки —
дві цифри

Нумерація
синтетичних
рахунків

 Більшість субрахунків до кожного рахун-
ка законодавчо затвердженіСубрахунки

Відкриваються підприємством самостій-
но; номери мають починатися з номера
відповідного рахунка (субрахунка)

Аналітичні
рахунки

 Десять класів, нульовий клас — позаба-
лансові рахунки

Групування
рахунків

 Затверджені номери з трьох цифр
Нумерація
синтетичних
субрахунків
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В єдиному Плані рахунків України: 
 

Передбачено синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Передбачено використання субрахунків (рахунків другого
порядку), що застосовуються підприємствами залежно від
потреб — для аналізу, контролю і складання звітності

Рахунки, на яких обліковуються однорідні види активів або
зобов’язань, об’єднані у відповідні класи. Таких класів 10,
кожен з них має своє кодове значення: від 0 до 9

Коди (номери) і найменування синтетичних рахунків (ра-
хунків першого порядку) і субрахунків (рахунків другого
порядку) наведено за децимальною системою

Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою —
номер синтетичного рахунка, третьою — номер субрахунка

Код класу і код синтетичного рахунка (рахунка першого по-
рядку), тобто дві перші цифри — це той мінімум, який має
застосовуватися для відображення в обліку господарських
операцій

Рахунки класів 0—7 є обов’язковими дня всіх підприємств

Рахунки класу 0 надають інформацію, розкриття якої перед-
бачено у примітках до фінансових звітів

 
 

 68



СТРУКТУРА КОДУ РАХУНКА 
 

Приклад: 
  

1 
Клас 

«Необоротні активи» 

1 
Рахунок 

«Інші необоротні мате-
ріальні активи» 

1 
Субрахунок 

«Бібліотечні фонди» 

 
 
НАПРЯМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РАХУНКІВ ДРУГОГО ПОРЯДКУ 
 

 Застосовуються субрахунки, що
мають установлені конкретні
номери і призначення згідно з
Планом рахунків

 Застосовуються субрахунки, що
не мають установлених конк-
ретних номерів, у яких номер і
конкретне призначення встанов-
люються підприємством

Перший
напрям

Другий
напрям
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ВІДПОВІДНІСТЬ ПЛАНУ РАХУНКІВ ПОКАЗНИКАМ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ 
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III. Витрати майбутніх
періодів

А
к
ти
в

Розділ 1. Рахунки гос-
подарських засобів

Розділи і класи плану
рахунків

Елементи фінансової
звітності

Форми фінансової
звітності

Баланс

Клас 1. Необоротні ак-
тиви І. Необоротні активи

Клас 2. Запаси II. Оборотні активиАктиви

Клас 3. Грошові кошти,
розрахунки та інші ак-
тиви

Розділ 2. Рахунки дже-
рел

Клас 4. Власний капі-
тал і забезпечення зо-
бов’язань Капітал

II. Забезпечення насту-
пних витрат і платежів

Клас 5. Довгострокові
зобов’язання

Клас 6. Поточні зобо-
в’язання

Зобов’язання
III. Довгострокові зобо-
в’язання

IV. Поточні зобов’язан-
ня

Розділ 3. Рахунки облі-
ку господарських про-
цесів

V. Доходи майбутніх
періодів

І. Власний капітал

П
ас
и
в

Клас 7. Доходи і ре-
зультати діяльності

Доходи

Клас 8. Витрати за еле-
ментами

Клас 0. Позабалансові
рахунки

Витрати

Звіт про фінансові
результати

Клас 9. Витрати діяль-
ності

Примітки
до фінансової
звітності



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Міністерства фінансів України 
від 30 листопада 1999 р. № 291 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 21 грудня 1999 р. за № 892/4185 

 
ПЛАН 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організа-
цій 

 
Кодифіковано станом на 25.02.2003 

 
Синтетичні рахунки (рахунки 

першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

Клас 1. Необоротні активи 

101 Земельні ділянки 

102 Капітальні витрати на поліпшення земель 

103 Будинки та споруди 

104 Машини та обладнання 

105 Транспортні засоби 

106 Інструменти, прилади та інвентар 

107 Робоча і продуктивна худоба 

Усі види діяльності 

108 Багаторічні насадження  

10 
А Основні засоби 

109 Інші основні засоби  

 71



Продовження плану 

Синтетичні рахунки (рахунки 
першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

111 Бібліотечні фонди 

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 

113 Тимчасові (нетитульні) споруди 

114 Природні ресурси 

115 Інвентарна тара 

116 Предмети прокату 

11 
А 

Інші необоротні ма-
теріальні активи 

117 Інші необоротні матеріальні активи 

Усі види діяльності 

121 Права користування природними ресурсами 

122 Права користування майном 

123 Права на знаки для товарів і послуг 

124 Права на об’єкти промислової власності 

125 Авторські та суміжні права 

126 Вилучено 

12 
А Нематеріальні активи 

127 Інші нематеріальні активи 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

131 Знос основних засобів 

132 Знос інших необоротних матеріальних активів 

13 
П 

Знос (амортизація) 
необоротних активів 

133 Накопичена амортизація нематеріальних активів 

Усі види діяльності 

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

142 Інші інвестиції пов’язаним сторонам 

14 
А 

Довгострокові фінан-
сові інвестиції 

143 Інвестиції непов’язаним сторонам 

Усі види діяльності 

151 Капітальне будівництво 

152 Придбання (виготовлення) основних засобів 

153 Придбання (виготовлення) інших необоротних ма-
теріальних активів 

154 Придбання (створення) нематеріальних активів 

15 
А 

Капітальні інвестиції 

155 Формування основного стада 

Усі види діяльності 

161 Заборгованість за майно, передане у фінансову 
оренду 

162 Довгострокові векселі одержані 

16 
А 

Довгострокова дебі-
торська заборгованість 

163 Інша дебіторська заборгованість 

Усі види діяльності 

17 
А 

Відстрочені податко-
ві активи 

 За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності 
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Продовження плану 

Синтетичні рахунки (рахунки 
першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

18 
А 

Інші необоротні ак-
тиви 

 За видами активів Усі види діяльності 

 За видами об’єктів інвестування 

191 Гудвіл 

19 
АП 

Гудвіл при придбанні 

192 Негативний гудвіл 

Усі види діяльності 

Клас 2. Запаси 

201 Сировина й матеріали 

202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі виро-
би 

203 Паливо 

204 Тара й тарні матеріали 

205 Будівельні матеріали 

206 Матеріали, передані в переробку 

207 Запасні частини 

208 Матеріали сільськогосподарського призначення 

20 
А 

Виробничі запаси 

209 Інші матеріали 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

211 Молодняк тварин на вирощуванні 

212 Тварини на відгодівлі 

213 Птиця 

214 Звірі 

215 Кролі 

216 Сім’ї бджіл 

217 Доросла худоба, вибракувана з основного стада 

21 
А 

Тварини на вирощу-
ванні та відгодівлі 

218 Худоба, прийнята від населення для реалізації 

Сільське господарство, 
підприємства інших 
галузей з підсобним 
сільськогосподарським 
виробництвом 

22 
A 

Малоцінні та швидко-
зношувані предмети 

 За видами предметів Усі види діяльності 

23 
A 

Виробництво  За видами виробництва Усі види діяльності 

24 
A 

Брак у виробництві  За видами продукції Галузі матеріального 
виробництва 

25 
A 

Напівфабрикати  За видами напівфабрикатів Промисловість 

26 
A 

Готова продукція  За видами готової родукції Промисловість, сільсь-
ке господарство і т. ін. 
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Продовження плану 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера застосування 

1 2 3 4 5 

27 
A 

Продукція сільсько-
господарського ви-
робництва 

 За видами продукції Сільське господарство, 
підприємства інших 
галузей з підсобним 
сільськогосподарським 
виробництвом 

281 Товари на складі 

282 Товари в торгівлі 

283 Товари на комісії 

284 Тара під товарами 

28 
АП 

Товари 

285 Торгова націнка 

Усі види діяльності 

29     
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Продовження плану 

Клас 3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи 

301 Каса в національній валюті 30 
А 

Каса 

302 Каса в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

311 Поточні рахунки в національній валюті 

312 Поточні рахунки в іноземній валюті 

313 Інші рахунки в банку в національній валюті 

31 
А 

Рахунки в банку 

314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

32     

331 Грошові документи в національній валюті 

332 Грошові кошти в іноземній валюті 

333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 

33 
А 

Інші кошти 

334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

341 Короткострокові векселі, одержані в національній 
валюті 

34 
А 

Короткострокові век-
селі одержані 

342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній 
валюті 

Усі види діяльності 

351 Еквіваленти грошових коштів 35 
А 

Поточні фінансові 
інвестиції 

352 Інші поточні фінансові інвестиції 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

Синтетичні рахунки (рахунки 
першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 

362 Розрахунки з іноземними покупцями 

36 
А 

Розрахунки з покуп-
цями та замовниками 

363 Розрахунки з учасниками ПФГ 

Усі види діяльності 

371 Розрахунки за виданими авансами 

372 Розрахунки з підзвітними особами 

373 Розрахунки за нарахованими доходами 

374 Розрахунки за претензіями 

375 Розрахунки з відшкодування завданих збитків 

376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 

37 
А 

Розрахунки з різними 
дебіторами 

377 Розрахунки з іншими дебіторами 

Усі види діяльності 

38 
П 

Резерв сумнівних бор-
гів 

 За дебіторами Усі види діяльності 

39 
A 

Витрати майбутніх 
періодів 

 За видами витрат Усі види діяльності 
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Продовження плану 

Клас 4. Власний капітал і забезпечення зобов’язань 

40 
П 

Статутний капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 

41 
П 

Пайовий капітал  За видами капіталу Кооперативні організації,
споживчі спілки 

421 Емісійний дохід 

422 Інший вкладений капітал 

423 Дооцінка активів 

424 Безоплатно одержані необоротні активи 

42 
П 

Додатковий капітал 

425 Інший додатковий капітал 

Усі види діяльності 

43 
П 

Резервний капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 

441 Прибуток нерозподілений 

442 Непокриті збитки 

44 
АП 

Нерозподілені прибу-
тки (непокриті збит-
ки) 

443 Прибуток, використаний у звітному періоді 

Усі види діяльності 

451 Вилучені акції 

452 Вилучені вклади й паї 

45 
А 

Вилучений капітал 

453 Інший вилучений капітал 

Усі види діяльності 

46 
А 

Неоплачений капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 
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Продовження плану 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

471 Забезпечення оплат відпусток 

472 Додаткове пенсійне забезпечення 

473 Забезпечення гарантійних зобов’язань 

47 
П 

Забезпечення майбу-
тніх витрат і плате-
жів 

474 Забезпечення інших витрат і платежів 

Усі види діяльності 

48 
П 

Цільове фінансування 
і цільові надходження 

 За об’єктами фінансування Усі види діяльності 

491 Технічні резерви 

492 Резерви зі страхування життя 

493 Частка перестраховиків у технічних резервах 

494 Частка перестраховиків зі страхування життя 

495 Результат зміни технічних резервів 

49 
П 

Страхові резерви 

496 Результат зміни резервів зі страхування життя 

Страхова діяльність 
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Продовження плану 

Клас 5. Довгострокові зобов’язання 

501 Довгострокові кредити банків у національній ва-
люті 

502 Довгострокові кредити банків у іноземній валюті 

503 Відстрочені довгострокові кредити банків у націо-
нальній валюті 

504 Відстрочені довгострокові кредити банків у інозе-
мній валюті 

505 Інші довгострокові позики в національній валюті 

50 
П 

Довгострокові позики 

506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

511 Довгострокові векселі, видані в національній ва-
люті 

51 
П 

Довгострокові вексе-
лі видані 

512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

521 Зобов’язання за облігаціями 

522 Премія за випущеними облігаціями 

52 
П 

Довгострокові зо-
бов’язання за обліга-
ціями 

523 Дисконт за випущеними облігаціями 

Усі види діяльності 

531 Зобов’язання з фінансової оренди 53 
П 

Довгострокові зо-
бов’язання з оренди 

532 Зобов’язання з оренди цілісних майнових компле-
ксів 

Усі види діяльності 

54 
П 

Відстрочені податко-
ві зобов’язання 

 За видами зобов’язань Усі види діяльності 
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Продовження плану 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

55 
П 

Інші довгострокові 
зобов’язання 

 За видами зобов’язань Усі види діяльності 

56     

57     

58     

59     

Клас 6. Поточні зобов’язання 

601 Короткострокові кредити банків у національній 
валюті 

602 Короткострокові кредити банків у іноземній ва-
люті 

603 Відстрочені короткострокові кредиту банків у на-
ціональній валюті 

604 Відстрочені короткострокові кредити банків у іно-
земній валюті 

605 Прострочені короткострокові позики в національ-
ній валюті 

60 
П 

Короткострокові по-
зики 

606 Прострочені короткострокові позики в іноземній 
валюті 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

611 Поточна заборгованість за довгостроковими зо-
бов’язаннями в національній валюті 

61 
П 

Поточна заборгованість 
за довгостроковими зо-
бов’язаннями 

612 Поточна заборгованість за довгостроковими зо-
бов’язаннями в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

621 Короткострокові векселі, видані в національній 
валюті 

62 
П 

Короткострокові век-
селі видані 

622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 

632 Розрахунки з іноземними постачальниками 

63 
АП 

Розрахунки з поста-
чальниками та підря-
дниками 

633 Розрахунки з учасниками ПФГ 

Усі види діяльності 

641 Розрахунки за податками 

642 Розрахунки за обов’язковими платежами 

643 Податкові зобов’язання 

64 
АП 

Розрахунки за подат-
ками й платежами 

644 Податковий кредит 

Усі види діяльності 

651 За пенсійним забезпеченням 

652 За соціальним страхуванням 

653 За страхуванням на випадок безробіття 

654 За індивідуальним страхуванням 

65 
П 

Розрахунки за стра-
хуванням 

655 За страхуванням майна 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

661 Розрахунки за заробітною платою 66 
П 

Розрахунки з оплати 
праці 

662 Розрахунки з депонентами 

Усі види діяльності 

671 Розрахунки за нарахованими дивідендами 67 
П 

Розрахунки з учасни-
ками 

672 Розрахунки за іншими виплатами 

Усі види діяльності 

681 Розрахунки за авансами одержаними 

682 Внутрішні розрахунки 

683 Внутрішньогосподарські розрахунки 

684 Розрахунки за нарахованими процентами 

68 
АП 

Розрахунки за інши-
ми операціями 

685 Розрахунки з іншими кредиторами 

Усі види діяльності 

69 
П 

Доходи майбутніх 
періодів 

 За видами доходів Усі види діяльності 

Клас 7. Доходи і результати діяльності 

701 Дохід від реалізації готової продукції 

702 Дохід від реалізації товарів 

703 Дохід від реалізації робіт і послуг 

704 Вирахування з доходу 

70 
П 

Доходи від реалізації 

705 Перестрахування 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

711 Дохід від реалізації іноземної валюти 

712 Дохід від реалізації інших оборотних активів 

713 Дохід від операційної оренди активів 

714 Дохід від операційної курсової різниці 

715 Одержані штрафи, пені, неустойки 

716 Відшкодування раніше списаних активів 

717 Дохід від списання кредиторської заборгованості 

718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 

71 
П 

Інший операційний 
дохід 

719 Інші доходи від операційної діяльності 

Усі види діяльності 

721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 

722 Дохід від спільної діяльності 

72 
П 

Дохід від участі в ка-
піталі 

723 Дохід від інвестицій у дочірні підприємства 

Усі види діяльності 

731 Дивіденди одержані 

732 Проценти одержані 

73 
П 

Інші фінансові доходи 

733 Інші доходи від фінансових операцій 

Усі види діяльності 

741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій 

742 Дохід від реалізації необоротних активів 

743 Дохід від реалізації майнових комплексів 

744 Дохід від неопераційної курсової різниці 

745 Дохід від безоплатно одержаних активів 

74 
П 

Інші доходи 

746 Інші доходи від звичайної діяльності 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій 75 
П 

Надзвичайні доходи 
752 Інші надзвичайні доходи 

Усі види діяльності 

76 
П 

Страхові платежі  За видами страхування Страхова діяльність 

77     
78     

791 Результат операційної діяльності 
792 Результат фінансових операцій 
793 Результат іншої звичайної діяльності 

79АП Фінансові результати 

794 Результат надзвичайних подій 

Усі види діяльності 

Клас 8. Витрати за елементами 
801 Витрати сировини й матеріалів 
802 Витрати купівельних напівфабрикатів і комплек-

туючих виробів 
803 Витрати палива й енергії 
804 Витрати тари й тарних матеріалів 
805 Витрати будівельних матеріалів 
806 Витрати запасних частин 
807 Витрати матеріалів сільськогосподарського при-

значення 
808 Витрати товарів 

80 
А 

Матеріальні витрати 

809 Інші матеріальні витрати 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

811 Виплати за окладами й тарифами 

812 Премії та заохочення 

813 Компенсаційні виплати 

814 Оплата відпусток 

815 Оплата іншого невідпрацьованого часу 

81 
А 

Витрати на оплату 
праці 

816 Інші витрати на оплату праці 

Усі види діяльності 

821 Відрахування на пенсійне забезпечення 

822 Відрахування на соціальне страхування 

823 Страхування на випадок безробіття 

82 
А 

Відрахування на со-
ціальні заходи 

824 Відрахування на індивідуальне страхування 

Усі види діяльності 

831 Амортизація основних засобів 

832 Амортизація інших необоротних матеріальних ак-
тивів 

83 
А 

Амортизація 

833 Амортизація нематеріальних активів 

Усі види діяльності 

84 
А 

Інші операційні ви-
трати 

 За видами витрат Усі види діяльності 

85 Інші витрати  За видами витрат Усі види діяльності 

86     

87     

88     

89     
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Продовження плану 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

Клас 9. Витрати діяльності 

901 Собівартість реалізованої готової продукції  
902 Собівартість реалізованих товарів  
903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 

90 
А 

Собівартість реаліза-
ції  

904 Страхові виплати 

Усі види діяльності 

91 
A 

Загальновиробничі 
витрати 

 За видами витрат Усі види діяльності 

92 
A 

Адміністративні ви-
трати 

 За видами витрат Усі види діяльності 

93 
A 

Витрати на збут  За видами витрат Усі види діяльності 

941 Витрати на дослідження і розробки 

942 Собівартість реалізованої іноземної валюти 

943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 

944 Сумнівні та безнадійні борги 

945 Втрати від операційної курсової різниці 

946 Втрати від знецінення запасів 

947 Нестачі і втрати від псування цінностей 

948 Визнані штрафи, пені, неустойки 

94 
A 

Інші витрати опера-
ційної діяльності 

949 Інші витрати операційної діяльності 

Усі види діяльності 
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Продовження плану 

951 Проценти за кредит 95 
A 

Фінансові витрати 

952 Інші фінансові витрати 

Усі види діяльності 

961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства 

962 Втрати від спільної діяльності 

96 
A 

Втрати від участі в 
капіталі 

963 Втрати від інвестицій у дочірні підприємства 

Усі види діяльності 

971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 

972 Собівартість реалізованих необоротних активів 

973 Собівартість реалізованих майнових комплексів 

974 Втрати від неопераційних курсових різниць 

975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 

976 Списання необоротних активів 

977 Інші витрати звичайної діяльності 

978 Вилучено 

97 
A 

Інші витрати 

979 Вилучено 

Усі види діяльності 

981 Податок на прибуток від звичайної діяльності 98 
A 

Податок на прибуток 

982 Податок на прибуток від надзвичайних подій 

Усі види діяльності 

991 Втрати від стихійного лиха 

992 Втрати від техногенних катастроф і аварій 

99 
А 

Надзвичайні витрати 

993 Інші надзвичайні витрати 

Усі види діяльності 
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 90

Закінчення плану 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

Сфера 
застосування 

1 2 3 4 5 

Клас 0. Позабалансові рахунки 
01 Орендовані необоро-

тні активи 
 За видами активів Усі види діяльності 

021 Устаткування, прийняте для монтажу 
022 Матеріали, прийняті для переробки 
023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 
024 Товари, прийняті на комісію 

02 Активи на відповіда-
льному зберіганні 

025 Майно в довірчому управлінні 

Усі види діяльності 

03 Контрактні зо-
бов’язання 

 За видами зобов’язань Усі види діяльності 

041 Непередбачені активи 04 Непередбачені акти-
ви й зобов’язання 042 Непередбачені зобов’язання 

Усі види діяльності 

05 Гарантії та забезпе-
чення надані 

 За видами гарантій і забезпечень наданих Усі види діяльності 

06 Гарантії та забезпе-
чення отримані 

 За видами гарантій і забезпечень отриманих Усі види діяльності 

071 Списана дебіторська заборгованість 07 Списані активи 
072 Невідшкодовані нестачі та втрати від псування 

цінностей 

Усі види діяльності 

08 Бланки суворого об-
ліку 

 За видами бланків Усі види діяльності 

09 Амортизаційні відра-
хування 

 За видами відрахувань Усі види діяльності 



ТЕМА 5 
Документація та інвентаризація, техніка і форми бух-

галтерського обліку 

 
5.1. Документація господарських операцій, її суть і значення. 
5.2. Класифікація бухгалтерських документів. 
5.3. Порядок прийняття, перевірки, оброблення та зберігання 

документів. 
5.4. Інвентаризація, її види і значення. 
5.5. Поняття облікових реєстрів та їхня класифікація. 
5.6. Форми бухгалтерського обліку. 

 
                                    первинні облікові дані, документ, бухгалтер-

ський документ, матеріальні носії даних документа, реквізит, 
обов’язкові реквізити, економічні показники, стандартизація доку-
ментів, уніфікація документів, розпорядчий документ, виконавчий 
документ, документ бухгалтерського оформлення, комбінований 
документ, грошовий документ, розрахунковий документ, внутрі-
шній документ, зовнішній документ, документообіг, документопо-
тік, групування документів, таксування документів, зведені докуме-
нти, нагромаджувальні документи, групувальні відомості, 
інвентаризація, природні втрати, поточний облік, первинний облік, 
обліковий реєстр, облікова реєстрація, поточна облікова інформація, 
облікові регістри (комбіновані, систематичні, хронологічні, конто-
корентні, односторонні, багатогранні, шахові форми), бухгалтерські 
книги, картки, довільні аркуши, способи виправлення помилок (ко-
ректурний, сторнування, додаткових проведень), форма бухгалтер-
ського обліку, Журнал-головна, Головна книга, меморіальний ор-
дер, журнал-ордер, комп’ютерна (автоматизована) форма обліку. 

Ключові слова:

5.1. Документація господарських операцій, її суть і зна-
чення 

Документація — це спосіб оформлення господарських операцій відповід-
ними документами, призначений для первинного спостереження за господар-

ськими операціями як неодмінна умова відображення їх в обліку 

 91



РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІС-
ТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ

дає уявлення про
фактичний стан
господарських
засобів та їхні
зміни

забезпечує прог-
нозованість (пла-
новість) у робо-
ті підприємства,
контроль за на-
явністю та ру-
хом господарсь-
ких засобів

є юридичним
(правовим) свід-
ченням господар-
ських операцій,
що здійснюють-
ся

використовуєть-
ся не лише в по-
дальших проце-
сах обліку, а й
для:
• ревізії, контро-
лю, аналізу гос-
подарської діяль-
ності;
• аудиту;
• розроблення
проектів управ-
лінських рішень

 
 

ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

Бухгалтерський документ — це документ, який містить відомості
про господарську операцію і є юридичним доказом її здійснення

Бухгалтерські документи

Первинні Зведені

Складаються під час ви-
конання господарської
операції чи одразу після
її завершення

Складаються на підставі
кількох первинних до-
кументів для отримання
узагальнених даних
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС ЇХ
СКЛАДАННЯ

Своєчасність складання

Достовірність показників

Правильність оформлення

Заповнення всіх реквізитів

 
 

УНІФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Уніфікація
бухгалтерських
документів

Стандартизація
бухгалтерських
документів

 
 Установлення для 

 Розроблення єдиних бланків однотипних
форм документів для документів однако-
оформлення одно- вого найраціональні-
типних господарсь- шого розміру та фор-
ких операцій ми з певним роз-

міщенням відповід-
них реквізитів
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ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

Реквізити бухгалтерського документа — це показники,
які характеризують сутність господарської операції

У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ДОКУМЕНТІ ОБОВ’ЯЗКОВІ

назва документа (форми), код форми,
дата і місце складання

особисті підписи або інші знаки, що одночасно
ідентифікують особу, яка здійснила господарську

операцію

посади осіб, відповідальних за здійснення господар-
ської операції та правильність її оформлення

вимірювачі господарської операції (у натуральному
та вартісному виразі)

зміст господарської операції
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5.2. Класифікація бухгалтерських документів 

• Первинні.
• Зведені

За ступенем
узагальнення
господарських
операцій

• Разові.
• Нагромаджувальні

За способом
використання

• Внутрішні.
• Зовнішні

За місцем
складання

• Розпорядчі.
• Виконавчі

(підтверджувальні).
• Бухгалтерського
оформлення.

• Комбіновані

За
призначенням

• Грошові.
• Матеріальні.
• Розрахункові

За характером
задокументо-
ваних операцій

• Однопозиційні.
• Багатопозиційні

За кількістю
відображува-
них об’єктів

• Заповнювані вручну.За технікою
складання та
опрацювання

• Виготовлені за допомогою
обчислювальної техніки
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ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

Бухгалтерські документи за способом використання

Документи, що використовуються лише для однора-
зового оформлення і відображення операції:
• прибуткові й видаткові касові ордери;
• вимоги на одержання матеріальних цінностей зі
складу тощо

Документи, що використовуються для багаторазово-
го оформлення і реєстрації операцій упродовж пев-
ного часу (тижня, декади, місяця).
 Наприклад, лімітно-забірні картки, за допомогою
яких оформлюється відпуск матеріалів на виробниц-
тво (виконання робіт).
 Такі документи скорочують кількість первинної до-
кументації

БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУПЕНЕМ УЗАГАЛЬНЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Бухгалтерські документи за місцем складання

Документи, що надходять від інших підприємств,
організацій, тобто складаються за межами даного
підприємства:
• виписки банку;
• рахунки постачальників тощо

 Документи, складені (виписані) на даному підприєм-

Документи, що вперше виконують реєстрацію гос-
подарської операції в момент її здійснення або без-

стві, в організації для внутрішнього користування

Первинні посередньо після здійснення:
• акти прийняття і вибуття основних засобів;
• накладні, квитанції тощо

Документи, що складаються на підставі первинних:
Зведені • різноманітні звіти;

• розрахунково-платіжні відомості тощо

Разові

Нагрома-
джувальні

Зовнішні

Вну

 

трішні
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ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ (продовження) 

 

Розпорядчі

 Документи, в яких містяться розпорядження щодо
здійснення певної господарської операції.
 Вони не є підставою для запису операцій в обліку,
оскільки немає підтвердження про те, що така опе-
рація відбулася.
 До розпорядчих документів належать:
• накази;
• розпорядження;
• доручення тощо

Виконавчі або
підтверджу-
вальні

 Підтверджують факти виконання операцій. Вони є
першим етапом облікової реєстрації.
 До них належать:
• прибуткові й видаткові ордери;
• рахунки-фактури;
• квитанції, що свідчать про прийняття цінностей;
• акти про виконані роботи тощо

Бухгалтерсь-
кого оформ-
лення

Документи, які охоплюють:
• розпорядчі та групувальні відомості;
• різні довідки;
• розрахунки (наприклад, розрахунок суми на заго-
тівлю та придбання матеріальних цінностей) тощо

Комбіновані
 Документи, в яких поєднуються функції зазначених
вище документів
 

 БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
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ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ (закінчення) 
 

 БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ
ЗА ХАРАКТЕРОМ ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ

 Грошові

 Документи, якими оформлюють операції, пов’язані з
грошовими коштами:
• платіжні доручення;
• касові ордери;
• банківські чеки тощо

 Матеріальні
 Документи, якими оформлюється рух матеріальних
цінностей:
• прибуткові ордери;
• лімітні картки тощо

 Розрахункові

Документи, якими оформлюють розрахункові опе-
рації між підприємствами, підприємцями, фізичними
особами:
• рахунки-фактури;
• платіжні вимоги тощо

 БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ЗА КІЛЬКІСТЮ
ВІДОБРАЖУВАНИХ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ

 Однопозиційні
 Документи, що відображають один об’єкт обліку,
наприклад, за видатковим касовим ордером виплата
проводиться одній особі

 Багат-
опозиційні

 Документи, що відображають кілька об’єктів обліку,
наприклад, за відомістю на видачу заробітної плати
виплата проводиться багатьом особам
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5.3. Порядок прийняття, перевірки, оброблення та зберігання 
документів 

 

Документообіг — це рух документів з моменту їх складання чи одер-
жання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів після 

здійснення певних записів в облікових реєстрах 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ДОКУМЕНТООБІГУ 

• Складання й оформлення документа

• Прийняття документа бухгалтерією
(обліковим апаратом)

• Рух документа по відділах і робочих
місцях бухгалтерії, його оброблення
і використання для облікових записів

• Передавання документа для оброблення
засобами обчислювальної техніки

й повернення назад

• Передавання документа до архіву

 
 

Графік документообігу — це особлива схема руху документів, яка 
встановлюється наказом керівника підприємства для забезпечення рівномі-
рного опрацювання документів. 

У графіку передбачаються послідовність проходження документів, 
строки роботи кожної ланки, зазначаються конкретні виконавці тощо 

 99



ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
 

Документи зберігаються в архіві

ВИДИ АРХІВУ

поточний постійний

Організовується безпосередньо
в бухгалтерії для зберігання
документів поточного року

Розміщується у спеціально об-
ладнаному приміщенні

 

5.4. Інвентаризація, її види і значення 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

 елемент методу бухгалтер-
ського обліку, за допомо-
гою якого перевіряється фа-
ктична наявність матеріа-

 

 Інвентаризація — це

льних цінностей

 спосіб виявлення та обліку
тих засобів і джерел (або їх
відсутності), які не знайшли
документального відображен-
ня в поточному обліку
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ВИДИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

 

 ВИДИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

 За повнотою охоплення  За характером

 Повна  Часткова  Планова  Позапланова

 Передбачає су-
цільну перевір-
ку всього майна
підприємства та
стану розрахун-
кових відносин

Передбачає пе-
ревірку окремих
видів засобів

Здійснюється за
завчасно складе-
ним планом

Проводиться за
розпорядженням
керівника в разі
пожежі чи сти-
хійного лиха, а
також на вимо-
гу слідчих орга-
нів

 Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. підприємства для забез-
печення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зо-
бов’язань, під час якої перевіряються й документально підтвер-
джуються їх наявність, стан і оцінка
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ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ У РАЗІ

передавання майна державного підприємства в оренду, приватизації
майна державного підприємства, перетворення державного підпри-
ємства на акціонерне товариство, а також в інших випадках, перед-
бачених законодавством

ліквідації підприємства

передавання підприємств та їхніх структурних підрозділів у підпорядку-
вання іншій організації

зміни керівника колективу

установлення фактів зловживань, крадіжок або псування цінностей

продажу підприємствами об’єктів необоротних активів

припису судово-слідчих органів

переоцінки майна

зміни матеріально відповідальних осіб

перед складанням річного бухгалтерського звіту

відмови постачальника задовольнити претензію щодо недовантажен-
ня товарів або отримання такої претензії від покупця (проводиться
вибіркова інвентаризація товарів, щодо яких висунуто претензії)
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
 

Виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цін-
ностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на реєст-
раційних, бюджетних і поточних рахунках

Перевірка реальної вартості матеріальних цінностей, що облікову-
ються на балансі, сум дебіторської та кредиторської заборгованості,
зокрема такої, термін позовної давності щодо якої минув, та інших
статей балансу

Визначення дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і
грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріа-
льних цінностей

Виявлення матеріальних цінностей, що не використовуються

 
 

ПЕРЕДУМОВИ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

Організаційне
забезпечення

Юридичне
забезпечення

Економічне
забезпечення

Технічне
забезпечення

Пов’язане з упорядкуванням:
• взаємин між матеріально відповідальною особою та
інвентаризаційною комісією з приводу контролю;
• організації фінансово-господарської діяльності для
забезпечення реалізації ефективних форм і методів
контролю

Пов’язане із застосуванням відповідних технічних за-
собів для вимірювання, підрахунку, зважування, обмі-
ру тощо. Від ступеня надійності та точності технічних
засобів контролю залежать і його результати

Пов’язане зі створенням економічної заінтересованос-
ті у здійсненні інвентаризації

Пов’язане з:
• вибором процедур і прийомів інвентаризації, що забез-
печують повноцінну доказовість результатів, однознач-
ність у визначенні вини в разі небажаних відхилень;
• установленням прав і обов’язків під час інвентаризації

Передумови вирішення основних завдань інвентаризації

 

 103



ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Склад
інвентариза-
ційної комісії

Дата
інвентаризації

Наказом або розпорядженням керівника призначається
інвентаризаційна комісія у такому складі:
• представник адміністрації, голова;
• спеціаліст із певної групи товарів;
• представник бухгалтерії;
• матеріально відповідальна особа

• Інвентаризація здійснюється на перше число для по-
легшення звіряння фактичних даних з обліковими.
• Матеріально відповідальна особа отримує від інвен-
таризаційної комісії наказ або розпорядження про
здійснення інвентаризації

Діяльність
інвентариза-
ційної комісії
до початку ін-
вентаризації

• Опломбовування підсобних приміщень, підвалів, до-
даткових входів і виходів.
• Зняття готівки на всіх ЕККА та в усіх товарно-
касових книгах.
• Отримання останніх касових і товарних звітів.
• Взяття підписки з матеріально відповідальних осіб,
що всі прибуткові та видаткові документи включені до
звіту, а товари відповідно оприбутковані чи списані у
видаток.
• Перевірка правильності показань ваговимірювально-
го обладнання

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
 

Результати інвентаризації відображають у бухгалтерському обліку
в десятиденний строк, після чого його показники приводять
у повну відповідність до фактичної наявності господарських

засобів і стану розрахункових відносин

• Попередні результати визначаються після закінчення інвентаризації

• Залишки оприбутковуються з подальшим з’ясуванням причин

• Нестачі стягуються у встановленому порядку

• У разі виявлення нестачі бухгалтерія нараховує природні втрати, після
чого виводить кінцеві результати інвентаризації
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5.5. Поняття облікових регістрів та їхня класифікація 

СУТНІСТЬ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ 

 Спеціальна таблиця, призначена для
відображення документально оформ-
лених господарських операцій у сис-
темі рахунків, нагромадження та збе-
рігання облікової інформації

Обліковий регістр

Облікові регістри

Облікова реєстрація

 Носії спеціального формату (паперові,
машинні) у вигляді:
• відомостей,
• журналів,
• книг,
• журналів-ордерів,
• машинограм тощо, призначені для
хронологічного, систематичного й ком-
бінованого нагромадження, групуван-
ня та узагальнення інформації з пер-
винних документів, що прийняті до об-
ліку

 Записи господарських операцій у ре-
гістрах
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ТЕХНІКА ОБЛІКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
 

ЗАПИСИ В ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ РОБЛЯТЬ

на підставі належно оформлених
і опрацьованих документів

чорнилом чи пастою темного кольору

з надходженням документів до місця опрацювання

не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну
виплату заробітної плати, складання

 звітності та розрахунків

Інформацію,
що міститься

в облікових регістрах

використовують для

• оперативного управління;
• економічного аналізу господарської діяльності підприємств
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ
МОЖЕ БУТИ ВДОСКОНАЛЕНА

Поєднанням в одному обліковому регістрі хронологічного
та систематичного обліків

Застосуванням позиційного (лінійного) і шахового
записів у облікових регістрах

Застосуванням систем нагромаджуваних і групувальних
документів з метою одержання узагальнених показників за групою

однорідних документів оптимізації подальшої реєстрації

Якнайширшим застосуванням сучасної обчислювальної
техніки для опрацювання облікової інформації

Записи в обліковому регістрі можуть бути

простими копійованими

їх виконують тільки в одному
примірнику

їх застосовують, коли потрібна
копія, наприклад, у касовій книзі
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРІВ 
 

Хронологіч-
ного обліку

Систематич-
ного обліку

Синтетич-
ного обліку

Двосторонні

Комбіновані

Аналітично-
го обліку

Комбіновані

Одно-
сторонні

За харак-
тером
записів

За сту-
пенем
узагаль-
нення

Книги
Касова книга. Головна кни-
га, книга Журнал-головна

Картки
За зов-
нішнім
виглядом

Картки аналітичного об-
ліку (матеріалів, розрахун-
ків, витрат виробництва
тощо)

Окремі
аркуші Журнали-ордери, допоміж-

ні відомості, машиногра-
ми

Реєстраційний журнал

Реєстри синтетичного та
аналітичного обліку

О
Б
Л
ІК
О
В
І 
Р
Е
Г
ІС
Т
Р
И

Журнали-ордери, книга
Журнал-головна

Багатографні

Шахові

За
будовою

Книги та картки аналі-
тичного обліку

Реєстраційний журнал,
Головна книга, книга Жур-
нал-головна

Журнали-ордери

Головна книга

Контокорентні, кількісно-
підсумкового та кількіс-
но-сортового обліку

Картки, книги

Журнали-ордери, допоміж-
ні відомості

 

 108



5.6. Форми бухгалтерського обліку 

ВИБІР ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Форма бухгалтерського обліку — це сукупність облікових регістрів,
які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення
обліку із застосуванням принципу подвійного запису

Форму ведення бухгалтерського обліку
визначають:

форми зв’язку між обліковими регістрами

поєднання хронологічного та систематичного обліку

спосіб і техніка облікових записів

Ознаки, за якими розрізняють форми бухгалтерського
обліку в умовах ручної облікової роботи

Кількість облікових регістрів, що застосовуються, їхнє при-
значення, зміст, форма та зовнішній вигляд

Послідовність і способи записів у облікових регістрах

Зв’язок регістрів хронологічного та систематичного, си-
нтетичного та аналітичного обліку
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ОСНОВНІ ФОРМИ ОБЛІКУ 
 

ОСНОВНІ ФОРМИ ОБЛІКУ

Меморіально-
ордерна

Журнал-
головна

Комп’ю-
терна

Журнальна Спрощена

Передбачає складання проведень на кожний пер-
винний документ окремою довідкою в меморі-
альних ордерах. Характеризується застосуванням
книг для ведення синтетичного обліку і карток —
для ведення аналітичного обліку

Меморіально-
ордерна

Спрощений варіант меморіально-ордерної форми,
що застосовується на невеликих за обсягом діяль-
ності підприємствах і в організаціях, план рахунків
яких передбачає незначну кількість рахунків син-
тетичного обліку (малі підприємства, бюджетні
установи тощо)

Журнал-головна

Передбачає використання журналів, тобто регістрів
систематичного запису, призначених для відобра-
ження кредитових оборотів. Ведеться за допомо-
гою відомостей аналітичного обліку або карток

Журнальна

Застосовується малими підприємствами, які здійс-
нюють протягом місяця не більше 100 господарсь-
ких операцій, не мають виробництва продукції (ро-
біт), пов’язаних з великими матеріальними витра-
тами

Проста

Інтеграція всіх видів обліку на основі застосування
єдиних машинних носіїв для фіксації здійснених
господарських операцій та запровадження інтегро-
ваного методу оброблення обліково-економічної
інформації на ПК в єдиній системі бухгалтерського
обліку

Комп’ютерна
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МЕМОРІАЛЬНО-ОРДЕРНА ФОРМА ОБЛІКУ 
 

Документи

Нагромаджувальні відомості

Меморіальні ордери
Реєстраційний

журнал
операцій

Головна книга

Оборотна відомість за
синтетичними рахунками

Баланс

Оборотні
відомості за
аналітичними
рахунками

Регістри
аналітичного

обліку

 
 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
МЕМОРІАЛЬНО-ОРДЕРНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ

Оформлення бухгалтерських проведень
меморіальними ордерами

Розподіл синтетичного обліку
на хронологічний і систематичний

Ведення аналітичного обліку на картках

Особлива будова Головної книги, яка розкриває
кореспонденцію рахунків, що підвищує можливості аналізу

і контролю за правильністю записів
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ЖУРНАЛЬНА ФОРМА ОБЛІКУ 

Первинні документи

Журнали

Головна книга

Регістри
аналітичного

обліку

Баланс

Звітність

Нагромаджуваль-
ні відомості

(книги)

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЖУРНАЛЬНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ 

Використання листка-розшифровки (розроблювальної таб-
лиці)

Побудова журналів за кредитовою ознакою

Широке застосування нагромаджувальних журналів і до-
поміжних відомостей

Поєднання в одному регістрі хронологічного і систематич-
ного записів

Зазначення в журналах кореспонденції рахунків

Скорочення кількості облікових реєстрів і усунення зай-
вих облікових записів

Забезпечення в деяких рахунках поєднання синтетичного
й аналітичного обліку

Максимальне використання шахових відомостей і ліній-
но-позиційного способу
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СХЕМА ПРОСТОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ 
 

Первинні документи

Журнал обліку
господарських

операцій

Регістри
аналітичного

обліку

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерська звітність

Допоміжні
та групувальні
відомості
(книги)

 
 
 

СПРОЩЕНА ФОРМА ОБЛІКУ 
 

Первинні документи

Відомості
1-М – 5-М

Оборотно-сальдова відомість

Регістри
аналітичного

обліку

Бухгалтерський баланс

Бухгалтерська звітність

Допоміжні
та групувальні
відомості (книги)
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КОМП’ЮТЕРНА ФОРМА ОБЛІКУ 
 

Інформаційне
забезпечення

Складові
комп'ютерної
форми обліку

Методологічне
забезпечення

Технічне
забезпечення

Організаційне
забезпечення

Програмне
забезпечення

 

 
ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ЗА 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ 
 

 Збирання і реєстрація первинних даних для опра-Початковий етап цювання на комп’ютері

Формування масивів облікових даних на елект-
ронних носіях:
 журналу господарських операцій,
 структури синтетичних і аналітичних рахунків,

Другий етап  довідників аналітичних об’єктів,
 постійної інформації.
 Водночас здійснюється контроль за процесом
опрацювання інформації, записаної в масивах
облікових даних

Отримання результатів за звітний період на за-
пит користувача у вигляді регістрів синтетично-

Завершальний етап го обліку, аналітичних таблиць, довідок з бухга-
лтерських рахунків або відображенням на екра-
ні дисплея потрібної інформації
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ОТРИМАННЯ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА КОМП’ЮТЕРНОЇ ФОРМИ 
ОБЛІКУ 

 

Паперові первинні
документи

Електронні первинні
документи

Електронний обліковий регістр
(журнал господарських операцій)

Програмне забезпечення
(облікові алгоритми)

Результативна (вихідна) інформація в обсязі,
необхідному користувачу

Діалог:
комп’ютер-
бухгалтер

Баланс
і звітність

Машино-
грама

Відеограма
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ 

 

Відповідність одному журналу, в якому здійс-
нюються хронологічні записи, багатьох ре-
гістрів систематичного запису

Нагромадження і багаторазове використан-
ня облікових даних

Відкриття за одним синтетичним рахунком
багатьох аналітичних рахунків. Кількість ра-
хунків аналітичного обліку залежить від ці-
лей, поставлених керівництвом перед облі-
ком, і нічим не обмежується

Автоматичне отримання інформації про від-
хилення від установлених норм, нормати-
вів, завдань тощо

Одержання звітних показників у режимі діа-
логу «людина—комп’ютер»

Автоматичне формування всіх облікових
регістрів і форм звітності на підставі да-
них, відображених у системі рахунків
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ 

 

Комп’ютер з допоміжного засобу стає визначальним фактором
організації праці бухгалтера

Здійснюється розподіл опрацювання облікових даних

Комп’ютеризація охоплює всі без винятку етапи опрацювання
облікової інформації:
• збирання первинної інформації;
• нагромадження й опрацювання даних;
• формування звітності

Можлива організація безпаперового нагромадження первинних
облікових даних і передавання їх по дистанційних каналах з по-
дальшим автоматичним складанням бухгалтерських проведень з
використанням залежності між кореспондуючими рахунками

Забезпечуються збереженість, виявлення і недопущення несанк-
ціонованого доступу до облікової інформації, що зберігається на
спеціальних носіях

Отримується інформація за запитом на будь-який момент часу

Можливе моделювання на підставі облікових даних у процесі
аналізу господарських операцій

Створюються об’єктивні умови, які унеможливлюють дублюван-
ня показників обліку формуванням єдиного підходу до оціню-
вання значущості інформаційної системи на всіх рівнях прийнят-
тя управлінських рішень:
• прогнозування;
• узагальнення;
• оперативного, попереднього й подальшого контролю;
• економічного аналізу
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ВИДИ ПОМИЛОК У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 

 Види помилок

 Локальні  Транзитні

Помилка автоматично проходить че-
рез кілька облікових регістрів, на-
приклад, перекручування запису будь-
якої суми в журналі реєстрації опе-
рацій веде до помилок на рахун-
ках, в оборотній відомості та балансі

 
 Перекручування інформації
тільки в одному обліковому
регістрі, наприклад,  непра-
вильно проставлена дата

 Причини
помилок

• Недбалість працівника, утома.
• Неточний запис у первинних доку-
ментах і розрахунках.
• Неправильна організація кореспон-
денції рахунків

 
 
 

ПРИЙОМИ ВИЯВЛЕННЯ ДОПУЩЕНИХ ПОМИЛОК У 
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

 ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК

 
 Пунктирування  Повторне

таксування

Повторний
підрахунок
підсумків

Порівняння даних у первинних до-
кументах із записами в бухгалтер-
ському обліку. При цьому вивіре-
ні суми позначають  або *

Переведення натуральних і трудо-
вих вимірників у грошові (ціна ×
× кількість)
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СПОСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 
 

Коректурний

«Червоного
сторно»
(спосіб від’ємних
чисел)

Доповнюючих
проведень

 Застосовують тоді, коли помилка виникла в
одному первинному документі та її випра-
влення не впливає на бухгалтерські записи.
Неправильний текст або цифри закреслю-
ються, і над закресленим надписуються пра-
вильні текст або цифри

 Передбачає складання бухгалтерської дові-
дки, до якої помилка (кореспонденція ра-
хунків, сума) вписується червоним кольо-
ром або зі знаком мінус, а правильний за-
пис робиться звичайним темним кольором.
Унесенням цих даних до облікового регіст-
ру в місяці, в якому виявлено помилку, лік-
відується неправильний запис й відобража-
ються правильна сума та кореспонденція
рахунків бухгалтерського обліку

 Метод, який застосовують, коли допущено
помилку в бік зменшення суми. Складаєть-
ся додаткове проведення на суму різниці

 
 Порядок виправлення помилок, унесення та розкриття інших змін у фі-
нансовій звітності визначається П(С)БО 6 «Виправлення помилок і змі-
ни у фінансових звітах»
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РОЗДІЛ ІІ 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

ТЕМА 6 
Облік основних засобів 

 
6.1. Основні засоби, критерії їх визнання, класифікація та оцінка. 
6.2. Облік надходження основних засобів. 
6.3. Облік амортизації основних засобів. 
6.4. Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів. 
6.5. Облік вибуття основних засобів. 
6.6. Облік переоцінки основних засобів. 
6.7. Облік орендних операцій. 
6.8. Інвентаризація основних засобів. 
 
                                         необоротні активи, основні засоби, інші матеріаль-

ні необоротні активи, об’єкт основних засобів, первісна вартість, переоцінена 
вартість, ліквідаційна вартість, залишкова вартість, строк корисного викорис-
тання, знос необоротних активів, амортизація. 

Ключові слова:

 

6.1. Основні засоби, критерії їх визнання, класифікація 
та оцінка 
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Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою викорис-
тання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адмі-
ністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання яких більше одного року (або операцій-
ного циклу, якщо він довший за рік)
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и Існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбут-

ньому економічні вигоди від використання цього активу

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор-
мації про основні засоби та її розкриття у фінансовій звітності регла-
ментуються П(С)БУ 7 «Основні засоби»

Вартість об’єкта може бути достовірно визначено
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВЗа характером участі

у процесі виробництва

Виробничі

Невиробничі

За виконуваними
функціями

Активні

Пасивні

За використанням

Працюючі

На реконструкції

У запасі (резерві)

На консервації

За належністю

Власні Орендовані

За видами

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліп-
шення земель

Будинки, споруди та переда-
вальні пристрої

Машини та обладнання

Інструменти, прилади, інвен-
тар (меблі)

Робоча і продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Інші основні засоби

За галузевою належністю

Промислові

Сільськогосподарські

Транспортні

Інші
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способи
оцінки основних

засобів

Первісна вартість

Справедлива вартість

Переоцінена первісна вартість

Залишкова вартість

Ліквідаційна вартість
 

 

СПОСІБ ОЦІНКИ ВИЗНАЧЕННЯ 

Первісна вартість Історична (фактична) собівартість основних за-
собів у сумі грошових коштів, або справедливої 
вартості інших активів, сплачених (переданих) 
на дату придбання (створення) основних засобів 

Справедлива вартість Сума, за якою може бути здійснений обмін акти-
ву, або оплата зобов’язання в результаті опера-
цій між обізнаними, заінтересованими та неза-
лежними сторонами 

Переоцінена первісна 
вартість 

Вартість основних засобів після їх переоцінки 

Залишкова вартість Первісна вартість, за винятком суми зносу 

Ліквідаційна вартість Сума грошових коштів (або вартість інших акти-
вів), яку підприємство сподівається отримати від 
реалізації (ліквідації) об’єктів основних засобів 
після закінчення строку їх корисного викорис-
тання, за винятком витрат, пов’язаних з їхньою 
ліквідацією 

 

строк
корисного

використання

Період, протягом якого підприємство очі-
кує використовувати об’єкт основних за-
собів або за його допомогою буде вигото-
влено очікуваний підприємством обсяг
продукції (робіт, послуг)
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первісна
вартість
основних
засобів

Складається з витрат:
• Суми, сплачені згідно з договором постачальнику
(продавцю).
• Суми, сплачені організаціям за здійснення робіт за до-
говорами будівельного підряду та іншими договорами.
• Суми, сплачені організаціям за інформаційні та кон-
сультаційні послуги, пов’язані з придбанням (створен-
ням) основних засобів.
• Реєстраційні збори, державне мито та аналогічні пла-
тежі, здійснені у зв’язку з придбанням (отриманням)
прав на об’єкт основних засобів.
• Сплачені мито, податки та інші платежі, пов’язані з
придбанням (створенням) основних засобів, що не
відшкодовуються підприємству.
• Винагороди, сплачені посередницькій організації, че-
рез яку було придбано об’єкт основних засобів.
• Витрати зі страхування ризиків, пов’язаних з достав-
кою основних засобів.
• Витрати на установку, монтаж та налагодження ос-
новних засобів.
• Адміністративні та інші витрати, безпосередньо по-
в’язані з придбанням (створенням) основних засобів та
приведенням їх у робочий стан

 

6.2. Облік надходження основних засобів 

НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Отримання від інших юридичних
або фізичних осіб

Створення власними силами
підприємства

Придбання за плату

Обмін на інші активи

Унесення засновниками
до статутного фонду

Безоплатне одержання

Будівництво

Підрядний спосіб

Господарський спосіб

Виготовлення матеріальних
активів
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Типові форми обліку надходження основних засобів 

Типова форма Призначення облікової 
форми Особливості оформлення 

ОЗ-1 «Акт прийо-
му-передачі (вну-
трішнього пере-
міщення) 
основних засобів» 

Оформлення: 

• зарахування до скла-
ду основних засобів 
окремих об’єктів та 
облік введення їх в 
експлуатацію; 

Виписується в одному при-
мірнику на кожний об’єкт 
приймальною комісією. Пе-
редається до бухгалтерії ра-
зом з технічною докумен-
тацією об’єкта, підписується 
головним бухгалтером та 
затверджується керівником 
підприємства. 

 • внутрішнього пере-
міщення об’єктів; 

Виписується у двох примі-
рниках робітником цеху-
здавальника. Перший при-
мірник з розпискою отри-
мувача та здавальника пе-
редається до бухгалтерії, 
другий  залишається в цеху-
здавальника. 

 • вилучення зі складу 
основних засобів у разі 
передавання іншому 
підприємству 

Безоплатна передача: 
складається у двох примір-
никах. 
За плату: 
складається у трьох примі-
рниках (перші два — для 
підприємства та продавця, 
третій — для покупця осно-
вних засобів) 

ОЗ-6 «Інвентарна 
картка обліку ос-
новних засобів» 

Для обліку всіх видів 
основних засобів і груп 
однотипних об’єктів, які 
надійшли в експлуата-
цію в одному календар-
ному місяці та мають 
однакове призначення, 
технічну характеристи-
ку та вартість 

Виписується в одному при-
мірнику на кожний об’єкт 
або групу об’єктів. У розді-
лі «Коротка індивідуальна 
характеристика об’єкта» за-
писуються основні якісні та 
кількісні показники об’єкта 
або групи об’єктів 

ОЗ-7 «Опис інве-
нтарних карток 
обліку основних 
засобів» 

Для реєстрації та конт-
ролю збереження інве-
нтарних карток обліку 
основних засобів 

Складається в одному при-
мірнику. Записи здійсню-
ються за класифікаційними 
групами основних засобів 

Рахунки для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів 
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Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 10 «Ос-
новні засоби» 

101 «Земельні ділянки» 
102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» 
103 «Будинки, споруди та передавальні пристрої» 
104 «Машини та обладнання» 
105 «Транспортні засоби» 
106 «Інструменти, прилади та інвентар» 
107 «Робоча і продуктивна худоба» 
108 «Багаторічні насадження» 
109 «Інші основні засоби» 

Рахунок 11 «Інші 
необоротні мате-
ріальні активи» 

111 «Бібліотечні фонди» 
112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» 
113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» 
114 «Природні ресурси» 
115 «Інвентарна тара» 
116 «Предмети прокату» 
117 «Інші необоротні матеріальні активи» 

Рахунок 15 «Капі-
тальні інвестиції» 

151 «Капітальне будівництво» 
152 «Придбання (виготовлення) основних засобів 
153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів» 
154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» 
155 «Формування основного стада» 

 

Дебет Кредит

• Надходження (придбаних, створе-
них, безоплатно отриманих) основ-
них засобів на баланс підприємства
(за первісною вартістю).
• Витрати, пов’язані з поліпшенням
об’єкта (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконстру-
кція тощо), що приводять до збіль-
шення майбутніх економічних вигід,
первинно очікуваних від викорис-
тання об’єкта.
• Сума дооцінки вартості об’єкта ос-
новних засобів

• Вибуття основних засобів унаслі-
док продажу, безоплатного переда-
вання або невідповідності критері-
ям визнання активом.
• Вибуття основних засобів унаслі-
док часткової ліквідації об’єкта.
• Сума уцінки

Рахунок 10
«Основні засоби»
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Дебет Кредит

• Надходження (придбаних, створених,
безоплатно отриманих) інших необорот-
них матеріальних активів на баланс під-
приємства (за первісною вартістю).
• Витрати, пов’язані з поліпшенням об’-
єкта (модернізація, модифікація, добу-
дова, дообладнання, реконструкція то-
що), що приводять до збільшення май-
бутніх економічних вигід, первинно очі-
куваних від використання об’єкта.
• Сума дооцінки вартості об’єкта не-
оборотних матеріальних активів

• Вибуття інших необоротних ма-
теріальних активів унаслідок про-
дажу, безоплатного передавання
або невідповідності критеріям ви-
знання активом.
• Вибуття інших необоротних ма-
теріальних активів унаслідок част-
кової ліквідації об’єкта.
• Сума уцінки

Рахунок 11
«Інші необоротні матеріальні активи»

  

Дебет Кредит

• Витрати на придбання або створення
матеріальних і нематеріальних необо-
ротних активів

• Уведення в дію, прийняття в екс-
плуатацію придбаних або створе-
них активів

Рахунок 15
«Капітальні інвестиції»

 
 

Облік придбання сновних засобів  о 

15
«Капітальні
інвестиції»

641

(1) (3)

641

(2)

63
«Розрахунки з

постачальниками
та підрядниками»Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

68
«Розрахунки
за іншими
операціями»

(1а)

(2а)

Д-т К-т

  
Пояснення: 
1 — відображена заборгованість за отриманими рахунками постачальника об’єкта 

основних засобів за договірною ціною; 
1а — відображена сума ПДВ, нарахована на ціну об’єкта; 
2 — відображена заборгованість за консультаційні, інформаційні, посередницькі ви-

трати, пов’язані з придбанням основних засобів; 
2а — відображена сума ПДВ, нарахована на вартість послуг, пов’язаних з придбан-

ням основних засобів. 
3 — уведено в експлуатацію за актом прийому-передачі об’єкта; 
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Облік будівництва об’єктів основних засобів (підрядний спосіб) 
 

Д-т

641

(1)(3)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

69
«Доходи
майбутніх
періодів»

Д-т К-т Д-т К-т

48
«Цільове

фінансування
і цільові

надходження»

К-т

31
«Рахунки
в банку»

(1а)

63
«Розрахунки

з постачальниками
та підрядниками»

15
«Капітальні
інвестиції»

10
«Основні засоби»

Д-т К-т

(3а) (2) (4)

 
 
Пояснення: 
1 — відображена заборгованість за проектні, будівельно-монтажні роботи за рахун-

ками підрядників; 
1а — відображена сума ПДВ, нарахована на ціну об’єкта; 
2 — одержане фінансування на будівництво із зовнішніх джерел (бюджет, позабю-

джетні та міжгалузеві фонди); 
3 — перераховано підряднику за виконані роботи; 
3а — віднесено на доходи майбутніх періодів сума невикористаного в поточному 

періоді фінансування; 
4 — уведено в експлуатацію за актом прийому-передачі об’єкт основних засобів. 
 
 
Облік будівництва об’єктів основних засобів (господарський спосіб) 
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15
«Капітальні
інвестиції»

65
«Розрахунки за
страхуванням»

(1)

(3)

(5)

(2)

(4)

66
«Розрахунки з
оплати праці»

205
«Будівельні
матеріали»

23
«Виробництво»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

 
 
 
Пояснення: 

1-й варіант 
1 — списання витрат ремонтно-будівельного цеху по закінченому об’єкту. 
2-й варіант 
2 — нарахована заробітна плата будівельним робітникам; 
3 — зроблені відрахування до соціальних фондів; 
4 — списані будівельні матеріали, витрачені на будівництво об’єкта; 
5 — уведено в експлуатацію за актом прийому-передачі об’єкт основних засобів. 
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Облік основних засобів як внесків засновників до статутного капіталу 

(1) (2)

(3)

Д-т К-т

15
«Капітальні
інвестиції»

(4)

40
«Статутний
капітал»

Д-т К-т Д-т К-т

46
«Неоплачений

капітал»

Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

Д-т К-т

685
«Розрахунки з

іншими
кредиторами»

641

(3а)

 
 
Пояснення:  

1 — відображено внесок за вартістю, зазначеною в установчих документах; 
2 — одержані та введені в експлуатацію прийняті за актом від засновників основні 

засоби; 
3 — відображена заборгованість за транспортні послуги і монтаж об’єктів, унесених 

засновниками до статутного фонду; 
3а — нараховано ПДВ на вартість транспортних послуг і монтажу; 
4 — списана і включена до первісної вартості внесених об’єктів вартість транспорт-

них послуг і монтажу. 
 
 

Облік безоплатно одержаних основних засобів 
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(1)

(2)

Д-т К-т

(3)

424
«Безоплатно

одержані необоротні
активи»

Д-т К-т Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

Д-т К-т

685
«Розрахунки
з іншими

кредиторами»

641

(2а)

15
«Капітальні
інвестиції»

 
 
Пояснення: 
1 — відображена вартість безоплатно одержаних основних засобів; 
2 — відображена заборгованість за транспортні послуги і монтаж безоплатно одер-

жаних основних засобів; 
2а — нараховано ПДВ на вартість транспортних послуг і монтажу безоплатно одер-

жаних основних засобів; 
3 — списана і включена до первісної вартості безоплатно одержаних основних засо-

бів вартість транспортних послуг і монтажу. 
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6.3. Облік амортизації основних засобів 

АМОРТИЗАЦІЯ
Систематичний розподіл вартості об’єкта основ-
них засобів, яка підлягає амортизації, протягом
строку його корисної експлуатації

Інформація,
необхідна

для нарахування
амортизації

• Первісна вартість об’єкта основних засобів.
• Строк корисної експлуатації, який передбача-
ється.
• Ліквідаційна вартість, яка передбачається.
• Метод нарахування амортизації

 
 

СТРОК КОРИСНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Період, упродовж якого підприємство передба-
чає використовувати об’єкт основних засобів,
або кількість одиниць продукції (послуг), яку
підприємство очікує отримати від його викори-
стання

Фактори,
які впливають
на визначення
строку корисної
експлуатації

• Очікуване використання об’єкта з урахуван-
ням його продуктивності.
• Фізичний і моральний  знос, що передбачається.
• Правові або подібні обмеження використання
об’єкта

НАРАХУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЇ

Починається

Припиняється

Призупиняється

З місяця, наступного за місяцем,
в якому об’єкт визнано активом

Починаючи з місяця, наступного
за місяцем вибуття об’єкта

На період реконструкції, модер-
нізації, консервації об’єкта

Здійснюється щомісяця впродовж строку корис-
ного використання (експлуатації) об’єкта
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МЕТОДИ
НАРАХУВАННЯ
АМОРТИЗАЦІЇ

1) прямолінійний;
2) зменшення залишкової вартості;
3) прискореного зменшення залишкової вартості;
4) кумулятивний;
5) виробничій

ВАРТІСТЬ, ЯКА
АМОРТИЗУЄТЬСЯ

Первісна вартість – Ліквідаційна вартість

 

Прямолінійний
метод

Вартість об’єкта, що амортизується, рівномірно спи-
сується (розподіляється) протягом строку його екс-
плуатації

Річна норма
амортизації

(А)

А = Ва / То,
де Ва — вартість, яка амортизується;
То — очікуваний період використання об’єкта

основних засобів
 

Метод зменшення
залишкової
вартості

Річна сума амортизації розраховується як добуток
залишкової вартості на початок звітного року або
первісної вартості на дату початку нарахування амо-
ртизації та річної норми амортизації

Річна норма
амортизації

(А)
o

П

Л
1 TA −= ,

де Л — ліквідаційна вартість об’єкта основних за-
собів;

П — первісна вартість об’єкта основних засобів

Метод
прискореного
зменшення
залишкової
вартості

Річна сума амортизації розраховується як добуток
залишкової вартості на початок звітного року або
первісної вартості на дату початку нарахування
амортизації та норми амортизації, обчисленої ви-
ходячи з очікуваного періоду часу використання
об’єкта основних засобів, яка подвоюється

Річна норма
амортизації

(А)

1.* А = 2 × П × nн,
де nн

** — річна норма амортизації, яка обчислю-
ється зі строку корисного використання об’єкта
основних засобів.

2. А = 2 · Зв · nн,
де Зв — залишкова вартість об’єкта основних за-
собів на початок звітного року.
* Формула використовується тільки в першому
році корисного використання об’єкта;
** nн = 1 / То
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А = Ва · K,
де К — кумулятивний коефіцієнт;

K = Тз / Ч,
де Тз — кількість років, що залишилось до кінця
очікуваного строку використання об’єкта основних
засобів;

Ч — сума кількості років корисного викорис-
тання об’єкта  основних засобів;

Ч = (tк + 1) tк / 2,
де tк — конкретний рік корисного використання
об’єкта;

Тз = Те – tк +1,
де Те — нормативний строк корисного використан-
ня об’єкта

Річна сума амортизації визначається як добуток фак-
тичного річного обсягу продукції (робіт, послуг) та
виробничої ставки амортизації

А = Фоп · Авс,
де Фоп — фактичний річний обсяг продукції (робіт,
послуг);
Авс — виробнича ставка амортизації;

Авс = Ва / Ооп,
де Ооп — загальний обсяг продукції (робіт, послуг),
який підприємство очікує виробити з використан-
ням об’єкта

Річна сума амортизації визначається як добуток ва-
ртості, яка амортизується, на кумулятивний коефі-
цієнт

Річна сума
амортизації

(А)

Виробничий
метод

Річна сума
амортизації

(А)

Кумулятивний
метод

 
 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАРАХОВАНУ 
АМОРТИЗАЦІЮ ТА ІНДЕКСАЦІЮ ЗНОСУ (НАКОПИЧЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ) 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ АМОРТИЗАЦІЇ 

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 13 «Знос 
(амортизація) необо-
ротних активів» 

131 «Знос основних засобів» 
132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» 
133 «Накопичена амортизація нематеріальних акти-
вів» 

Рахунок 09 «Аморти-
заційні відрахування» 
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Дебет Кредит

• Зменшення суми зносу (накопиченої
амортизації) необоротних активів, що
підлягають амортизації

• Нарахування амортизації необо-
ротних активів;
• Інформація про індексацію зно-
су (накопиченої амортизації) не-
оборотних активів

Рахунок 13
«Знос (амортизація)
необоротних активів»

 
 
 

Облік нарахування амортизації основних засобів (для підприємств, що ви-
користовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами») 

 

Д-т К-т

83
«Амортизація»

(1)

131
«Знос основних

засобів»

Д-т К-т

 
 
 
Пояснення: 

1 — нарахована амортизація основних засобів. 
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Облік нарахування амортизації основних засобів 
 

Д-т К-т

Д-т К-т

23
«Виробництво»

(1)

(4)

(3)

Д-т К-т

92
«Адміністративні

витрати»

(5)

131
«Знос основних

засобів»

Д-т К-т(2)

91
«Загальновиробничі

витрати»

Д-т К-т

Д-т К-т

93
«Витрати на збут»

941
«Витрати на дослідження

і розробки»

(6)

Д-т К-т

949
«Інші витрати операційної

діяльності»

 
 
Пояснення: 
1 — нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення; 
2 — нарахована амортизація основних засобів, які обслуговують виробництво; 
3 — нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського призначення; 
4 — нарахована амортизація основних засобів, що забезпечують збут; 
5 — нарахована амортизація основних засобів, що використовуються для дослі-

джень і розробок; 
6 — нарахована амортизація основних засобів ЖКГ і соціальної сфери. 
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6.4. Облік витрат на поліпшення та утримання основних 
засобів 

П
О
Т
О
Ч
Н
И
Й

 Р
Е
М
О
Н
Т

О
Б
С
Л
У
Г
О
В
У
В
А
Н
Н
Я

Капіталізуються
 (збільшують  первісну

вартість активу)

Відносяться
на витрати
діяльності

М
О
Д
Е
Р
Н
ІЗ
А
Ц
ІЯ

М
О
Д
И
Ф
ІК
А
Ц
ІЯ

Д
О
Б
У
Д
О
В
А

Д
О
О
Б
Л
А
Д
Н
А
Н
Н
Я

Р
Е
К
О
Н
С
Т
Р
У
К
Ц
ІЯ

Приводять до збільшення
очікуваних майбутніх вигід

від активу

Здійснюються для
відновлення або підтримки
активу в робочому стані

СПОСОБИ
ЗДІЙСНЕННЯ
РЕМОНТНИХ

РОБІТ

Підрядний

Господарський

ВИТРАТИ НА ПОЛІПШЕННЯ
ТА УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Капітальні витрати Поточні витрати
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Облік витрат на реконструкцію, модернізацію та дооблад-
нання об’єктів основних засобів 

 

15
«Капітальні
інвестиції»

641

(1) (2)

63
«Розрахунки з

постачальниками та
підрядниками»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

(1а)

 
 
Пояснення: 
1 — відображена заборгованість підрядникам за реконструкцію, модернізацію та 

дообладнання об’єктів основних засобів; 
1а — відображена сума ПДВ на вартість прийнятих за актом робіт; 
2 — списані витрати з реконструкції, модернізації та дообладнання на збільшення 

балансової вартості основних засобів. 
 
 
 

Облік витрат на утримання основних засобів 
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Д-т К-т

Д-т К-т

23
«Виробництво»

(1)

(4)

(3)

Д-т К-т

92
«Адміністративні

витрати»

(5)

23
«Виробництво»

63
«Розрахунки з

постачальниками
та підрядниками»

Д-т К-т
(2)

91
«Загальновиробничі

витрати»

Д-т К-т

Д-т К-т

93
«Витрати на збут»

941
«Витрати на дослідження

і розробки»

(6) Д-т К-т

949
«Інші витрати операційної

діяльності»

 
 
Пояснення: 
1 — здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів виробничого 

призначення; 
2 — здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів, що обслуго-

вують виробництво; 
3 — здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів загальногос-

подарського призначення; 
4 — здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів, що забезпе-

чують збут; 
5 — здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів, що викорис-

товуються для досліджень і розробок; 
6 — здійснені витрати на обслуговування та ремонт основних засобів ЖКГ і соціа-

льної сфери. 
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6.5. Облік вибуття основних засобів 

ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Передавання іншим юридичним
або фізичним особам

Списання через невідповідність
критеріям визнання активом

Реалізація

Обмін на інші активи

Унаслідок зносу (морального
або фізичного)

Безоплатне передавання

Внесок до статутного капі-
талу інших підприємств

 
 

Наказ про
призначення
ліквідаційної

комісії

Ліквідаційна комісія

Склад

Голова: головний інженер або за-
ступник керівника.
Члени: начальники відповідних струк-
турних підрозділів, бухгалтер.
За присутністю матеріально від-
повідальної особиАкт списання

основних
засобів
ф. ОЗ-3
або ОЗ-4

Керівник
підприємства

Бухгалтерія

• Інвентарна картка обліку (ОЗ-6).
• Опис інвентарних карток (ОЗ-7).
• Картка обліку руху основних за-
собів (ОЗ-8).
• Інвентарний список основних за-
собів (ОЗ-9)

Матеріально
відповідальна

особа

Акт прийман-
ня ТМЦ
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Облік ліквідації основних засобів 

Д-т К-т

Д-т К-т

131
«Знос основних

засобів»

(1)

(3)

(2)

Д-т

976
«Списання
необоротних
активів»

(4)

Д-т К-т

746
«Інші доходи
від звичайної
діяльності»

20
«Виробничі
запаси»

Д-т К-т

К-т

Д-т К-т

66
«Розрахунки з
оплати праці»

65
«Розрахунки за
страхуванням»

(5)

10
«Основні засоби»

Д-т К-т

 

Пояснення: 
1 — списано суму зносу, нараховану за час експлуатації ліквідованого об’єкта; 
2 — списана залишкова вартість ліквідованого об’єкта; 
3 — нарахована заробітна плата робітникам за демонтаж ліквідованого об’єкта; 
4 — нараховані відрахування на соціальні заходи; 
5 — оприбутковані матеріальні цінності, отримані від ліквідації об’єкта. 

 21



Облік реалізації основних засобів 

Д-т К-т Д-т К-т

742
«Дохід від
реалізації

необоротних
 активів»

10
«Основні
засоби»

(5) (1)

972
«Собівартість
реалізованих
необоротних
активів»

(2)

(3)

Д-т К-т

31
«Рахунки в
банку»

Д-т

643
«Податкові

зобов’язання»

К-т Д-т К-т

131
«Знос основних

засобів»

Д-т К-т

4

 

Пояснення: 
1 — зарахована виручка від реалізації об’єкта; 
2 — списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта; 
3 — списана залишкова вартість реалізованого об’єкта; 

 витрати, пов’язані з реалізацією основних засоб
 сума податкового зобов’язання з ПДВ (у разі

4 — відображені ів; 
5 — відображена  реалізації виробни-

чих основних фондів). 
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Облік безоплатного передавання основних засобів 

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(3)

(2)

Д-т К-т

976
«Списання
необоротних
активів»

Д-т К-т

64
«Розрахунки за
податками й
платежами»

10
«Основні засоби»

131
«Знос основних

засобів»

 

Пояснення: 
1 — списано суму зносу, нараховану за час експлуатації переданого об’єкта; 
2 — списана залишкова вартість переданого об’єкта; 

нарахована сума податкового зобов’язання по ПДВ на залишкову варт
 об’єкта. 

3 — ість пе-
реданого
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Облік передавання основних засобів як внеску 
до статутного капіталу іншого підприємства 

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(3)

(2)

Д-т К-т

14
«Довгострокові

фінансові
інвестиції»

Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

131
«Знос основних

засобів»

746
«Інші доходи
від звичайної
діяльності»

 

Пояснення: 

1 — списано суму зносу, нараховану за  експлуатації переданого об’єкта; 
2 — спи
3 — ві дли-

вою вартіс 

час
сана залишкова вартість переданого об’єкта; 

дображена різниця між залишковою вартістю переданого об’єкта і справе
тю інвестицій. 
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Облік списання основних засобів внаслідок нестачі або псуван-
ня  

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(2)

976
«Списання необоротних

активів»

643
«Податкові

зобов’язання»

746
«Інші доходи від

звичайної
діяльності»

(5)(3)

375
«Розрахунки з
відшкодування

завданих збитків»

30
«Каса» або

31
«Рахунки в
банку»

(4)

Д-т К-т

10
«Основні засоби»

131
«Знос основних засобів»

641
«Розрахунки
за податками»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

(6)

 

Пояснення: 
1 — списано суму зносу, нараховану за час експлуатації об’єкта; 
2 — списана залишкова вартість об’єкта; 
3 — відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними; 
4 — відображена сума податкового зобов’язання по ПДВ; 
5 — одержана сума відшкодування втрати; 
6 — підлягає перерахуванню до бюджету різниця між сумами відшкодування та ба-

лансовою вартістю списаних основних засобів. 
 
 

6.6. Облік переоцінки основних засобів 

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Дооцінка

Відображається у складі Відображається у складі витрат
додаткового капіталу звітного періоду

Уцінка
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Облік дооцінки основних засобів 

(2) (1)

42
«Додатковий
капітал»

423
«Дооцінка активів»

441
«Нерозподілений

прибуток»

(3)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

Д

131
«Знос основних

засобів»

-т К-т

 

Пояснення: 

1 — відображена сума дооцінки первісної вартості; 
2 — відображена сума дооцінки зносу; 
3 — відображена різниця (перевищення) попередніх дооцінок над сумою попередніх 

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

Облік дооцінки основних засобів, раніше уцінених 
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К-т

131
«Знос основних

засобів»

(2)

Д-т

(1)

746
«Інші доходи від

звичайної
діяльності»

К-т

Д-т К-т

Д-т

Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

(1а)

42
«Додатковий капітал»

423
«Дооцінка активів»

 

Пояснення: 

1 — відображена сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів на суму попере-
дньої уцінки; 

2 — відображена сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів на залишок суми 
дооцінки; 

3 — відображена дооцінка суми зносу.  

Облік уцінки основних засобів 

Д-т К-т

К-т

(2)

«Уцінка
необоротних
активів і

фінансових
інвестицій»

Д-т

(1) 975

Д-т К-т

10
«Основні засоби»

131
«Знос основних

засобів»

 

Пояснення: 

1 — відображена сума уцінки первісної вартості; 
2 — відображена сума уцінки зносу. 
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Облік уцінки ціни основних засобів, раніше дооцінених 

Д-т
активів»

К-т

Д-т К-т

(2)

(1а)

975
«Уцінка

необоротних активів
і фінансових
інвестицій»

131
«Знос основних

засобів»

423
«Дооцінка

Д-т(1б)

Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

К-т

 

Пояснення: 

1а — відображена сума уцінки об’єкта основних засобів на суму попереднього зни-
жен

а основних засобів на залишок суми дооцінки; 
2 — відображена уцінка суми зносу.  

ня ціни; 
1б — відображена сума уцінки об’єкт
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6.7. Облік орендних операцій 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфо-
рмації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій

звітності регламентується П(С)БУ 14 «Оренда»

ОРЕНДА
Угода, за якою орендар одержує право користування
необоротними активами за плату протягом погодже-
ного з орендодавцем строку

Операційна
оренда

Передавання орендарю права користування
об’єктом основних засобів на термін, що не пе-
ревищує термін повної амортизації об’єкта, з
неодмінним поверненням цих засобів їхньому
власнику після закінчення терміну оренди

Фінансова
оренда

Оренда, яка передбачає передавання орендарю
всіх ризиків і вигід, пов’язаних із правом вико-
ристання і володіння активом

Оренда визнається фінансовою за наявності однієї з таких ознак:
1. Орендар придбаває право власності на орендований актив після
закінчення строку оренди.
2. Орендар має можливість і намір придбати об’єкт оренди за ціною,
нижчою за його справедливу вартість придбання.
3. Строк оренди становить більшу частину строку корисного вико-
ристання (експлуатації) об’єкта оренди.
4. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку стро-
ку оренди дорівнює або вища за справедливу вартість об’єкта оренди

СТРОК
ОРЕНДИ

Період дії безвідмовної орендної угоди, а також
період продовження цієї угоди, обумовлений на
початок строку оренди

Дата, яка настає раніше:
ПОЧАТОК • дата підписання орендної угоди;

ття сторонами зобов’язань за основ-СТРОКУ • дата прийня
ними положенОРЕНДИ нями орендної угоди
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передане у фінансову оренду в орендодавця 
Облік заборгованості за майно,  

792
«Результат
фінансових
операцій»

(7а)

(1)

(8)

(2) (5)

972
«Собівартість
реалізованих
необоротних
активів»

377
«Розрахунки з

іншими
 дебіторами»

(3) (4)

161
«Заборгованість

за майно, передане
у фінансову
оренду»

31
«Рахунки
в банку»

(6) (7)

373
«Розрахунки за
нарахованими
доходами»

742
«Дохід від
реалізації

необоротних
активів»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

732
«Проценти
одержані»

733
«Інші доходи
від фінансових
операцій»

 
 
Пояснення: 
1— списано балансову вартість об’єкта, переданого в оренду; 
2 — списано на фінансовий результат балансову вартість переданого об’єкта; 
3 — відображено довгострокову дебіторську заборгованість за об’єкт, переданий в 

оренду; 
4 — відображена належна сума погашення вартості об’єкта оренди у відповідний 

період; 
5 — списано на фінансовий результат виручку за переданий об’єкт; 
6 — відображені фінансові доходи в сумі орендних платежів за відповідний період; 
7, 7а — надійшли орендні платежі за відповідний період; 
8 — списано на фінансовий результат фінансові доходи від здавання об’єкта в оренд  у.



Облік опе додавця рацій з операційної оренди в орен

903
«Собівартість

реалізованих робіт
і послуг»

(1) (5)

23, 91, 92 , 93, 94

713
«Дохід від
операційної

оренди активів»

(4)(2)

377
«Розрахунки з

іншими
дебіторами»

31
«Рахунки в
банку»

949
«Інші витрати операційної

діяльності»

(6)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

131
«Знос основних

засобів»

641
«Розрахунки за
податками»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

(3)

Д-т К-т Д-т К-т

31
«Рахунки
в банку»

 

Пояснення: 
1 — нарахована амортизація за зданими в операційну оренду основними засобами; 
2 — відображена заборгованість орендаря з орендної плати; 
3 — відображено податкове зобов’язання з ПДВ, нараховане на орендну плату; 
4 — зарахована на поточний рахунок орендна плата, що надійшла від орендаря; 
5 — списана орендодавцем фактична собівартість орендних послуг; 
6 — оплачені з поточного рахунка юридичні послуги, пов’язані з укладанням угоди 

з операційної оренди. 
 
 

Облік операцій з фінансової оренди в орендаря 
 

531
«Зобов’язання
з фінансової
оренди»

(5) (3)

61
«Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями»

684
«Розрахунки за
нарахованими
процентами»

(1)

(4)
К-т

952
«Інші фінансові

витрати»

Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

Д-т К-т 23, 91, 92, 93, 94
(2)

(5а)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

31
«Рахунки в
банку»

685
«Розрахунки з іншими

кредиторами»Д-т К-т

Д-т К-т Д-т

(6)

Д-т К-т

131
«Знос основних

засобів»

 
 
Пояснення: 
1 — відображена вартість узятих в оренду об’єктів за вартістю, узгодженою 

з орендодавцем; 
2 — нарахована амортизація за взятим в оренду об’єктом; 
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3 — оренд-
ного платежу

4 — відображена заборгованість винагороди орендодавцю за користування 
взятими у фінансову оренду основними засобами (фінансові витрати); 

5 і 5а — перерахована з поточного рахунка в банку сума орендної плати й 
винагороди орендодавцю; 

6 — відображена залишкова вартість об’єкта оренди, що має бути викупле-
на після завершення строку оренди. 

 
 

Облік операцій з операційної оренди основних засобів у оренда-
ря 

 відображена заборгованість орендодавцю в сумі мінімального 
; 

Д-т К-т

К-т

Д-т К-т

949

(5)

(8)

Д-т К-т

(1)

01
«Орендовані необоротні

активи»

Д-

685
«Розрахунки з31

Д-т 9т К-т

іншими«Рахунки в
1, 92

(6) (2)

(3)

Д-т К-т

15

644

(4)

(9)

кредиторами»
К-тД-тбанку»

Д-т К-т15

(7)

Д-т К-т

63
«Розрахунки з

постачальниками та
підрядниками»

Д-т К-т641

(10)

 

и за використання 
об’є ах і господарствах, 
на роботах капітального характеру; 

Пояснення: 
1 — прийнято об’єкт основних засобів в оренду; 
2, 3, 4 — нарахована орендна плата відповідно до договору оренд
ктів оренди для виробничих потреб, в обслуговуючих виробництв
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5 — відображений податковий кредит з ПДВ на суму орендної плати; 
6 — перерахована з поточного рахунка в банку відповідно до договору сума оренд-

ної плати орендодавцю; 
7 — відображені витрати на роботи з добудови, реконструкції, модернізації орендо-

ваних основних засобів коштом орендаря, які здійснені підрядним способом; 
8 — відображений податковий кредит з ПДВ на вартість робіт з добудови реконст-

рукції, модернізації орендованих основних засобів коштом орендаря, які здійснені під-
рядним способом; 

9 — перерахована з поточного рахунка в банку підряднику оплата вартості робіт з 
добудови реконструкції, модернізації орендованих основних засобів коштом орендаря, 
які ійснені підрядним способом; 

6.8. Інвентаризація основних засобів 

зд
10 — повернуто орендодавцю об’єкт основних засобів. 
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Спосіб виявлення та відображення на ра-
хунках бухгалтерського обліку основнихІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ

засобів, які не оформлені в поточній до-
кументації

Інвентаризація основних засобів провадиться
овідно до Інструкції з інвентаризації основних засобвідп ів,

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів,

розрахунків та інших статей балансу, затвердженої
наказом Головного управління Держаного
казначейства України від 30.10.98 № 90

• Будівель споруд та інших нерухомих об’єктів — не менше одного
разу на три роки.
• Музейних цінностей — відповідно до строків, установлених Мініс-
терством культури України.
• Бібліотечних фондів — один раз на 5 років.
• Інших основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предме-
тів — не менше одного разу на рік, але не раніше 1 жовтня

Обов’язкові випадки проведення
інвентаризації основних засобів:

1. Передавання майна державного підприємства в оренду.
2. Приватизація підприємства.
3. Перетворення підприємства в акціонерне товариство.
4. Перед складанням річної звітності.
5. Зміна матеріально відповідальної особи.
6. Виявлення фактів розкрадання і псування цінностей.
7. За розпорядженням судово-слідчих органів.
8. Пожежа або стихійне лихо.
9. Ліквідація
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Облік результатів інвентаризації основних засобів 

Д-т К-т Д-т

976
«Списання
необоротних
активів»

(1)

(2)

10
«Основні
засоби»

131
«Знос основних

 засобів»
Д-т К-т

(3)

Д-т К-т

375
«Розрахунки з
відшкодування

завданих збитків»

(5)

(4)

642
«Розрахунки за
податками»

716
«Відшкодування
раніше списаних

активів»

(7)

30
«Каса»

66
«Розрахунки з
оплати праці»

(6)

31
«Рахунки
в банку»

Д-т К-т

719
«Інші доходи
від операційної
діяльності»

К-т

Д-т Д-т К-тК-т

Д-т Д-т К-тК-т

 

Пояснення: 

1 — оприбутковані надлишки основних засобів, які виявлені під час інвентаризації; 
2 — списана нестача основних засобів за залишковою вартістю; 
3 — списаний нарахований знос; 
4 — відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними; 
5 — відображене податкове зобов’язання, нараховане на суму, що підлягає відшко

дуванню винними особами; 
6 — сплачена сума відшкодування винн  особою; 
7 — підлягає перерахуванню до бюджету різниця між сумами відшкодування та ба-

лансовою вартістю списаних основних засобів. 

-

ою



ТЕМА 7 
Облік нематеріальних активів 

 

7.1. Нематеріальні активи, критерії їх визнання, класифікація та 
оцінка. 

7.2. Облік надходження нематеріальних активів. 
7.3. Облік амортизації нематеріальних активів. 
7.4. Облік переоцінки нематеріальних активів. 
7.5. Облік вибуття нематеріальних активів. 

 
                                       нематеріальний актив, група нематеріальних ак-

тивів, первісна вартість, переоцінена вартість, строк корисного використан-
ня, знос нематеріальних активів, амортизація. 

Ключові слова:

7.1. Нематеріальні активи, критерії їх визнання, класи-
фікація та оцінка 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ
АКТИВИ

Немонетарні активи, які не мають матеріальної
форми, можуть бути ідентифіковані (відокрем-
лені від підприємства) та утримуються підпри-
ємством з метою використання протягом періоду
більше одного року (або одного операційного
циклу, якщо він перевищує один рік) для вироб-
ництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи
надання в оренду іншим особам

Нематеріальні
активи

відображаються
в балансі, якщо

існує ймовірність того, що підприємство отримає
в майбутньому економічні вигоди від викорис-
тання цього активу

вартість об’єкта може бути достовірно визначена

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації

про них у фінансової звітності регламентуються
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
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підприємство має інформацію для достовірного ви-
значення витрат, пов’язаних з розробленням немате-
ріального активу

підприємство має можливість отримати майбутні
економічні вигоди від реалізації або використання
нематеріального активу

підприємство має можливість і ресурси для дове-
дення нематеріального активу до стану, в якому він
придатний для реалізації або використання

Обчислюється за собівартістю придбання чи
створення

ПЕРВІСНА
ВАРТІСТЬ

Первісна вартість складається з витрат:

• Ціни (вартості) придбання.
• Мита.
• Непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню.
• Інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням активу та до-
веденням до стану, в якому він придатний для використання

Нематеріальний
актив,

отриманий
у результаті
розроблення,
відображається
в балансі, якщо

Підлягають відображенню у складі витрат того звітного
періоду, в якому їх було здійснено

НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

• Витрати на дослідження.
• Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів.
• Витрати на рекламу та просування продукції на ринку.
• Витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства
або його частини.
• Витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вар-
тість видань
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КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Права
користування
природними
ресурсами

Право користування надрами, іншими ре-
сурсами природного середовища, геологі-
чною та іншою інформацією про природ-
не середовище тощо

Товарні знаки, торгові марки, фірмові на-
зви тощо

Права на знаки
для товарів
і послуг

Права на об’єкти
промислової
власності

Право на винаходи, корисні моделі, про-
мислові знаки, сорти рослин, породи тва-
рин, ноу-хау, захист від недобросовісної
конкуренції тощо

Права
користування

майном

Право користування земельною ділян-
кою, право користування будівлею, право
на оренду приміщень тощо

Авторські та
суміжні права

Право на літературні та музичні  твори,
програми для ЕОМ, бази даних тощо

Інші
нематеріальні

активи

Право на провадження діяльності, вико-
ристання економічних та інших привілеїв
тощо

 

7.2. Облік надходження нематеріальних активів 

Отримання від інших юридичних
або фізичних осіб

Створення власними си-
лами підприємства

Розроблення нематері-
альних активів

Придбання за плату

Обмін на інші активи

Унесення засновниками
до статутного фонду

Безоплатне надходження

НАДХОДЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
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ДОКУМЕНТИ,
ЯКІ Є ПІДСТАВОЮ
ДЛЯ ОПРИБУТКУ-
ВАННЯ НЕМАТЕРІ-
АЛЬНИХ АКТИВІВ

• Патент на винахід, патент на промис-
ловий знак.
• Свідоцтво України на знак для товарів
і послуг.
• Авторський договір або договір з ор-
ганізаціями, які управляють майновими
правами авторів на колективній основі.
• Патент на сорт.
• Рахунки на придбання програмного за-
безпечення, «ноу-хау», місця на товар-
них або фондових біржах, майнового ком-
плексу та розрахунку суми гудвілу за
ним.
• Дозвіл на виробництво, реалізацію та
використання насіння.
• Інші документи, які підтверджують вит-
рати на створення нематеріальних акти-
вів

 
 
 
РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Синтетичний рахунок Субрахунки 

Раху
тері

123 «Права на знаки для товарів і послуг» 
124 «Права на об’єкти промислової власності» 
125 «Авторські та суміжні права» 

нок 12 «Нема-
альні активи» 

121 «Права користування природними ресурсами» 
122 «Права користування майном» 

 

Дебет Кредит

• Придбання або отримання в резуль-
таті розроблення (від інших фізичних
або юридичних осіб) нематеріальних
активів, які обліковуються за первіс-
ною вартістю.
• Сума дооцінки нематеріальних акти-
вів

• Вибуття нематеріальних акти-
вів унаслідок продажу, безоплат-
ного передавання або неможли-
вості отримання підприємством
надалі економічних вигід від їх
використання.
• Сума уцінки нематеріальних ак-
тивів

Рахунок 12
«Нематеріальні активи»
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Облік придбання нематеріальних активів 

154
«Придбання
(створення)

нематеріальних
активів»

641

(1) (3)

641

(2)

63
«Розрахунки з

постачальниками
та підрядниками»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

12
«Нематеріальні

активи»

68
«Розрахунки
за іншими
операціями»

(1а)

(2а)

Д-т К-т

 

Пояснення: 

1 — відображена заборгованість за отримані від постачальника нематеріальні активи 
за договірною ціною; 

а ПДВ, нарахована на ці них активів; 
ргованість за консульта ційні та посередницькі 

витрати, пов’язані з придбанням нематеріальних активів; 
2а — відображена сума ПДВ, нарахована на вартість консультаційних, інформацій-

них та посередницьких послуг; 
3 — зарахування придбаних об’єктів до складу нематеріальних активів. 

1а — відображена сум
2 — відображена забо

ну нематеріаль
ційні, інформа

 159



Облік створення нематеріальних активів 

154
«Придбання
(створення)

нематеріальних
активів»

65
«Розрахунки за
страхуванням»

(1)

(3)

(4)

(2)

66
«Розрахунки з
оплати праці»

20
«Виробничі
запаси»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

12
«Нематеріальні

активи»

Д-т К-т

Д-т К-т

 

Пояснення: 

1 — списані матеріали, витрачені на створення нематеріальних активів; 
2 — нарахована заробітна плата робітникам за роботи щодо створення нематеріаль-

них активів; 
3 — зроблені відрахування на соціальні заходи; 
4 — уведено в експлуатацію за актом прийому-передачі об’єкт нематеріальних ак-

тивів. 
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Облік нематеріальних активів як внесків засновників до ста-
тутного фонду 

46
«Неоплачений

капітал»

(1) (2)

40
«Статутний
капітал»Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

12
«Нематеріальні

активи»

 

Пояснення:  
1 — відображено внесок нематеріальних активів за вартістю, зазначеною в установ-

чих документах; 
2 — одержано нематеріальні активи за актом від засновників. 

Облік безоплатно одержаних нематеріальних активів 

(1)

424
«Безоплатно

одержані необоротні
активи»

Д-т К-т Д-т К-т

12
«Нематеріальні

активи»

 

Пояснення: 
1 — відображена вартість безоплатно одержаних нематеріальних активів. 

7.3. Облік амортизації нематеріальних активів 

Постійне списання вартості немате-
ріальних активів у процесі їх вироб-

АМОРТИЗАЦІЯ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ

ничого використанняАКТИВІВ

Амортизаційні
відрахування

Здійснюються щомісяця протягом стро-
ку корисного використання, але не
більше 20 років
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Метод
нарахування
амортизації

Обирається самостійно виходячи з умов отри-
мання майбутніх вигід

Якщо умови визначити неможливо, то викорис-
товується прямолінійний метод

з місяця, наступного за міся-
цем, в якому об’єкт визнано
активом

Починається

Нарахування
амортизації

нематеріальних
активів

починаючи з місяця, настуПрипи-
няється

пно-
го за місяцем вибуття об’єкта

 

Нарахування амортизації нематеріальних активів (для 
підприємств, що використовують рахунки класу 8 «Витрати 

за елементами») 

(1)

133
«Накопичена
амортизація

нематеріальних
активів»

Д-т К-т Д-т К-т

83
«Амортизація»

 

Пояснення: 

1 — нарахована амортизація нематеріальних активів. 
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Облік амортизації нематеріальних активів 

Д-т К
(3)

витрати»
-т

Д-т К-т

23
«Виробництво»

(1)

(4)
Д-т К-т

92
«Адміністративні

(5)

133
«Накопичена
амортизаціїя

нематеріальних
активів»

Д-т К-т

91
«Загальновиробничі

вит
(2)

рати»

Д-т К-т

Д-т К-т

93
«Витрати на збут»

941
«Витрати на дослідження

і розробки»

(6) Д-т К-т

ної
діяльності»

949
«Інші витрати операцій

 

Пояснення: 

1 — нарахована амортизація нематеріальних активів виробничого призначення; 
2 — нарахована амортизація нематеріальних активів, які обслуговують виробницт-

во; 
3 — нарахована амортизація нематеріальних активів загальногосподарського при-

значення; 
4 — нарахована амортизація нематеріальних активів, що забезпечують збут; 
5 — нарахована амортизація нематеріальних активів, що використовуються для до-

сліджень і розробок; 
6 — нарахована амортизація нематеріальних активів ЖКГ і соціальної сфери. 
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7.4. Облік переоцінки нематеріальних активів 

Умови
здійснення
переоцінки

нематеріальних
активів

Переоцінюються за справедливою вартістю
на дату балансу ті нематеріальні активи, що-
до яких існує активний ринок

У разі переоцінки окремого об’єкта немате-
ріального активу переоцінюються всі інші
активи групи, до якої належить цей немате-
ріальний актив

Якщо підприємством проведена переоцінка
об’єктів групи нематеріальних активів, то на-
далі вони підлягають щорічній переоцінці

 

Облік дооці их активів нки нематеріальн

(2) (1)

42
«Додатковий
капітал»

423
«Дооцінка активів»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

12
«Нематеріальні

активи»

133
«Накопичена
амортизація

нематеріальних
активів»

 

Пояснення: 

льних активів; 
 активів. 

1 — відображена сума дооцінки первісної вартості нематеріа
2 — відображена сума дооцінки зносу нематеріальних
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Облік уцінки нематеріальних активів 

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(2)

975
«Уцінка

необоротних
активів і

фінансових
інвестицій»

Д-т К-т

12
«Нематеріальні

активи»

133
«Накопичена
амортизація

нематеріальних
активів»

 

Пояснення: 

1 — відображена сума уцінки залишкової вартості нематеріальних активів; 
2 — відображена сума уцінки зносу нематеріальних активів. 

7.5. Облік вибуття нематеріальних активів 

Ліквідація

Реалізація

Безоплатне передавання

Внесок до статутного капіталу
інших підприємств

Напрями
буттяви

нематеріальних
активів

Списання через невідповідність
критеріям визнання активом

 

 165



Облік ліквідації нематеріальних активів 

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(2)

976
ання
отних

активів»

«Спис
необор

Д-т К-т

12
«Нематеріальні

активи»

133
«Накопичення
амортизація

нематеріальних
активів»

 

Пояснення: 

а нема-
тер

альних активів. 

1 — списано суму зносу, нараховану за час експлуатації ліквідованого об’єкт
іальних активів; 
2 — списана залишкова вартість ліквідованого об’єкта нематері
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О  блік реалізації нематеріальних активів

Д-т К-т Д-т К-т

742
«Дохід від
реалізації

необоротних
активів»

12
теріальні
иви»

(5) (4)

972
«Собівартість
реалізованих
необоротних
активів»

(2)

(3)

(1)

Д-т К-т

31
«Рахунки
в банку»

«Нема
акт

Д-т К-т Д-т К-т

643
«Податкові

зобов’язання»

133
«Накопичена
амортизація

нематеріальних
активів»

Д-т К-т

37
«Розрахунки
з різними

дебіторами»

Д-т К-т

 

Пояснення: 
1 — відображено суму доходу (виручки) від реалізації нематеріальних активів; 
2 — списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта нематеріальних активів; 
3 — списана залишкова вартість реалізованого об’єкта нематеріальних активів; 
4 — зарахована виручка від реалізації об’єкта нематеріальних активів; 
5 — відображена сума податкового зобов’язання з ПДВ. 
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Облік бе ивів зоплатного передавання нематеріальних акт

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(3)

(2)

Д-т К-т

976
«Списання
необоротних
активів»

Д-т К-т

64
«Розрахунки за
податками й
платежами»

12
«Нематеріальні

активи»

133
«Накопичена
амортизація

нематеріальних
активів»

 

Пояснення: 

1 — списано суму зносу, нараховану за час експлуатації переданого об’єкта немат
ріальних активів; 

залишкова вартість переданого об’єкта нематеріальних активів; 

е-

2 — списана 
3 — нарахована сума податкового зобов’язання з ПДВ на залишкову вартість пере-

даного об’єкта нематеріальних активів. 
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 169

Облік пер у до ста-
тутного капіталу іншого підприємства 
едавання нематеріальних активів як внеск

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(3)

(2)

Д-т К-т

14
«Довгострокові

фінансові
інвестиції»

Д-т К-т

12
«Нематеріальні

активи»

133
«Накопичена
амортизація

нематеріальних
активів»

746
«Інші доходи
від звичайної
діяльності»

 

Пояснення: 
суму зносу, нараховану за час експлуатації переданого об’єкта немате-

ріал

-
льн

1 — списано 
ьних активів; 
2 — списана залишкова вартість переданого об’єкта нематеріальних активів; 

ріа3 — відображена різниця між залишковою вартістю переданого об’єкта немате
их активів і справедливою вартістю інвестицій. 



ТЕМА 8 
Облік виробничих запасів 

 

8.1. Виробничі запаси, критерії їх визнання, класифікація та оцінка. 
8.2. Облік надходження виробничих запасів. 
8.3. Облік витрат виробничих запасів. 
8.4. Облік напівфабрикатів. 
8.5. Облік готової продукції. 
8.6. Облік результатів інвентаризації виробничих запасів. 

 
       виробничі запаси, первісна вартість виробничих запасів, чиста 

вартість реалізації запасів, напівфабрикати, готова продукції, інвентаризація 
запасів. 

Ключові слова:

8.1. Виробничі запаси, критерії їх визнання, класифіка-
ція та оцінка 

ВИРОБНИЧІ
ЗАПАСИ

Активи підприємства, які:
• утримуються для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності;
• перебувають у процесі виробництва з метою
подальшого продажу продукту виробництва;
• утримуються для споживання під час вироб-
ництва продукції, виконання робіт і надання
послуг, а також управління підприємством

Особливості
виробничих
запасів

• Одноразове використання у процесі виробни-
чого циклу.
• Перенесення всієї вартості на собівартість ви-
готовленої продукції (виконаних робіт)

Методологічні засади формування в бухгалтерському
обліку інформації про виробничі запаси та її розкриття

у фінансовій звітності регламентуються П(С)БУ 9 «Запаси»
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Критерії
визнання

виробничих
запасів

активами

• існує ймовірність того, що підприємство отримає
в майбутньому економічні вигоди від їх викорис-
тання

• їх вартість може бути достовірно визначена

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Сировина, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі ви-
роби та інші матеріальні цінності для виробництва продук-
ції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування і керу-
вання виробництвом

Незавершене виробництво у вигляді незакінчених виробів і
незавершених технологічних процесів

Готова продукція, виготовлена підприємством і призначена
для продажу

Товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (от-
римані) та утримуються підприємством з метою подальшого
продажу

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що використову-
ються протягом не більш як одного року або нормального
операційного циклу, якщо він перевищує один рік

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукція сіль-
ського і лісового господарства, якщо вони можуть бути оці-
нені

ОДИНИЦІ ОБЛІКУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ:

а) найменування;
б) однорідна група (вид)
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Якщо на дату ба-
лансу ціна вироб-
ничих запасів зни-
зилася або вони зі-
псовані, застаріли
чи в інший спосіб
втратили первинно
очікувану вигоду

Первісна вартість Чиста вартість
реалізації

Очікувана ціна реалізації
виробничих запасів в умо-
вах звичайної діяльності
за вирахуванням очіку-
ваних витрат на завер-
шення їх виробництва та
реалізацію

ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У БАЛАНСІ

Собівартість виробничих запасів

Складається з фактичних витрат:
• Сум, що сплачуються згідно з до-
говором постачальнику (продавцю).
• Сум, що сплачуються за інформа-
ційні, посередницькі та інші подібні
послуги у зв’язку з пошуком і при-
дбанням виробничих запасів.
• Сум увізного мита.
• Сум непрямих податків у зв’язку з
придбанням запасів, які не відшко-
довуються підприємству.
• Витрат на заготівлю, вантажно-
розвантажувальні роботи.
• Витрат на транспортування вироб-
ничих запасів до місця їх викорис-
тання, зокрема витрат зі страхуван-
ня ризиків транспортування вироб-
ничих запасів.
• Інших витрат (прямі матеріальні
витрати, прямі витрати на оплату
праці, інші прямі витрати підприєм-
ства на доопрацювання виробничих
запасів)

Не включаються

• Понаднормові втра-
ти і нестачі виробни-
чих запасів.
• Проценти за корис-
тування позиками.
• Витрати на збут.
• Загальногосподар-
ські та інші подібні
витрати, які безпосе-
редньо не пов’язані з
придбанням і достав-
кою та приведенням
їх до стану, придат-
ного для використан-
ня у виробництві

Включаються до
витрат того періоду,

в якому їх було
здійснено

Сума, на яку первісна вартість перевищує
чисту вартість реалізації списується

на витрати звітного періоду

 
 
 

8.2. Облік надходження виробничих запасів 

Оприбуткування
раніше не врахованих

запасів

Внески засновників
до статутного

капіталу

Надходження
виробничих
запасів

Придбання
у постачальників

Безоплатне
передавання

Обмін на неподібні
активи

 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ 
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Синтетичні рахунки Субрахунки 
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Рахунок 20 «Виробничі запаси» 201 «Сировина й матеріали» 
202 «Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі» 
203 «Паливо» 
204 «Тара й тарні матеріали» 
205 «Будівельні матеріали» 
206 «Матеріали, передані в переро-
бку» 
207 «Запасні частини» 
208 «Матеріали сільськогосподар-
ського призначення» 
209 «Інші матеріали» 

Рахунок 22 «Малоцінні та швидко-
зношувані предмети» 

За видами предметів 

Рахунок 25 «Напівфабрикати» За видами напівфабрикатів 

Рахунок 26 «Готова продукція» За видами готової продукції 

Рахунок 28 «Товари» 281 «Товари на складі» 
282 «Товари в торгівлі» 
283 «Товар на комісії» 
284 «Тара під товарами» 
285 «Торгова націнка» 

Дебет Кредит

• Надходження запасів;
• Дооцінка запасів

• Витрати запасів на виробництво
(експлуатацію, будівництво), пе-
реробку.
• Відпуск (передача) на сторону.
• Уцінка

Рахунок 20
«Виробничі запаси»
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Дебет Кредит

• Придбання (отримання) або виготов-
лення малоцінних та швидкозношува-
них предметів за первісною вартістю

• Відпуск малоцінних та швидко-
зношуваних предметів в експлуа-
тацію за обліковими цінами зі спи-
санням на рахунки обліку витрат.
• Списання нестач і втрат від псу-
вання малоцінних та швидкозно-
шуваних предметів

Рахунок 22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»

 
 

Дебет Кредит

• Надходження (створення) напівфаб-
рикатів

Вибуття напівфабрикатів у ре-
зультаті:
• продажу;
• передавання на подальшу пере-
робку;
• безоплатного передавання;
• невідповідності критеріям ви-
знання активу

Рахунок 25
«Напівфабрикати»

 
 

Для обліку транспортних витрат і витрат, пов’язаних з доведенням ви-
робничих запасів до стану, в якому вони придатні для використання, 

відкривається субрахунок до відповідного рахунка запасів 
«Транспортно-заготівельні витрати» (ТЗВ) 

 

«Транспортно-заготівельні витрати» (ТЗВ) 
списуються за відповідним рахунком на підставі середнього процента 
транспортно-заготівельних витрат на собівартість витрачених виробни-

чих запасів 

Сума ТЗВ, яка відноситься на 
витрачені виробничі запаси = Середній 

процент ТЗВ × Вартість витрачених 
виробничих запасів 

 

Середній процент =
Сума ТЗВ на поча-

ток місяця + Сума ТЗВ за поточний 
місяць 
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ТЗВ Залишок виробни-
чих запасів на поча-
ток місяця за облі-
ковими цінами 

+ 

Вартість придбання 
виробничих запасів у 
поточному місяці за 
обліковими цінами 

 
Основні типові форми об-
ліку виробничих запасів Призначення облікової форми 

М-1 «Журнал обліку 
надходження вантажів» 

Для обліку й контролю за надходженням та 
оприбуткуванням матеріальних цінностей 

М-2, М-2б «Довіреність» Для оформлення права окремої посадової осо-
би виступити довіреною особою підприємства 
під час отримання певних цінностей  

М-3 «Журнал реєстрації 
довіреностей» 

Для реєстрації виданих довіреностей і підписів 
про їх отримання 

М-4 «Прибутковий ор-
дер» 

Для обліку матеріалів, які надходять на під-
приємство від постачальників або з переробки 

М-7 «Акт приймання 
матеріалів» 

Для оформлення приймання матеріальних цін-
ностей, які мають розбіжності із супровідними 
документами постачальника 

М-8, М-9, М-28, М-28а 
«Лімітно-забірна карт-
ка» 

Для оформлення відпуску матеріалів, які сис-
тематично використовуються для виготовлення 
продукції, для контролю за  дотриманням вста-
новлених лімітів та виправдання списання цін-
ностей зі складу 

М-10 «Акт-вимога на 
заміну (додатковий від-
пуск) матеріалів» 

Для обліку відпуску матеріалів понад установ-
лений ліміт і списання матеріалів зі складу 

М-11 «Накладна вимога 
на відпуск (внутрішнє 
переміщення) матеріалів» 

Для обліку руху матеріальних цінностей у ме-
жах підприємства та їх відпуск господарствам 
підприємства та стороннім організаціям 

М-12 «Картка складсь-
кого обліку матеріалів» 

Для обліку руху матеріалів на складі за кожним 
сортом, видом і розміром по кожному номенк-
латурному номеру матеріалів 

М-13 «Реєстр прийман-
ня-здавання документів» 

Для реєстрації прибутково-видаткових доку-
ментів, які здаються в бухгалтерію 

М-14 «Відомість обліку 
залишків матеріалів на 
складі» 

Ведеться на підприємствах, які здійснюють об-
лік матеріалів за обліково-бухгалтерським (са-
льдовим) методом 
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Облік надходження виробничих запасів 

20
«Виробничі
запаси»

641

(1)

(2)

(3)

(4)

63
«Розрахунки з

постачальниками
та підрядниками»

Д-т К-т Д-т К-т

40
«Статутний
капітал»

46
«Неоплачений

капітал»

(1а)

Д-т К-т

718
«Дохід від безоплатно
одержаних оборотних

активів»Д-т К-т

719
«Інші доходи від
операційної
діяльності»Д-т К-т

 

Пояснення: 
1 — оприбутковані виробничі запаси, придбані за плату, зокрема прийняті до оплати 

рахунки за вантажні роботи, залізничний тариф тощо; 
1а — відображена сума ПДВ за придбані виробничі запаси; 
2 — оприбутковані виробничі запаси, отримані як внесок до статутного капіталу; 
3 — оприбутковані виробничі запаси, отримані безоплатно; 
4 — оприбутковані раніше не враховані на балансі виробничі запаси. 
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8.3. Облік витрат виробничих запасів 

ВІДПУСК
ВИРОБНИЧИХ

ЗАПАСІВ
ЗІ СКЛАДУ

На виробництво продук-
ції, надання послуг

Пакування готової
продукціїБезоплатне передавання

Обслуговування
устаткування

На виправлення браку

 
 

МЕТОДИ
ОЦІНКИ

ВІДПУСКУ
ВИРОБНИЧИХ

ЗАПАСІВ

1. Ідентифікованої собівартості одиниці вироб-
ничих запасів.
2. Середньозваженої собівартості.
3. Собівартість перших за часом надходження
виробничих запасів (фіфо).
4. Собівартість останніх за часом надходження
виробничих запасів (ліфо).
5. Нормативних витрат.
6. Ціни продажу

 
 

МЕТОД
ІДЕНТИФІКОВАНОЇ
СОБІВАРТОСТІ

• Для виробничих запасів і послуг, які
використовуються для спеціальних
замовлень і проектів.
• Для виробничих запасів, які не є
взаємозамінними

Собівартість
запасів

Розрахунок фактичної
собівартості за кожною
одиницею виробничих

запасів
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МЕТОД
СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ

СОБІВАРТОСТІ

Щодо кожної одиниці
виробничих запасів

Собівартість
виробничих запасів

Вартість
виробничих
запасів на
початок
звітного
періоду

+

Вартість
одержаних
виробничих
запасів за
звітний
період

Середньо-
зважена

собівартість
виробничих
запасів

=
Кількість

виробничих
запасів на
початок
звітного
періоду

+

Кількість
одержаних
за звітний
період

виробничих
запасів

Кількість
вироб-
ничих
запасів

×

Середньо-
зважена
собівар-
тість
запасів

 

Визначається за
собівартістю останніх
за часом надходження
виробничих запасів

МЕТОД ФІФО
(СОБІВАРТІСТЬ

ПЕРШИХ ЗА ЧАСОМ
НАДХОДЖЕННЯ
ВИРОБНИЧИХ

ЗАПАСІВ)

Ґрунтується на припущенні, що виробничі
запаси використовуються в тій послідов-
ності, в якій вони надходили на підприєм-
ство

Вартість залишку
виробничих запасів
на кінець звітного

періоду

Виробничі запаси, які першими відпуска-
ються у виробництво (продаж та інше ви-
буття), оцінюються за собівартістю пер-
ших за часом надходження виробничих
запасів
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Виробничі запаси, які першими відпус-
каються у виробництво (продаж та інше
вибуття), оцінюються за собівартістю ос-
танніх за часом надходження виробни-
чих запасів

МЕТОД ЛІФО
(СОБІВАРТІСТЬ

ОСТАННІХ ЗА ЧАСОМ
НАДХОДЖЕННЯ
ВИРОБНИЧИХ

ЗАПАСІВ)

Ґрунтується на припущенні, що вироб-
ничі запаси використовуються в послі-
довності, що є протилежною їх надхо-
дженню на підприємство

Вартість залишку
виробничих запасів на
кінець звітного періоду

Визначається за собівартістю перших за
часом надходження виробничих запасів

 
 

МЕТОД ОЦІНКИ
ЗА НОРМАТИВНИМИ

ВИТРАТАМИ

Застосовуються норми витрат на одини-
цю продукції

Норми витрат

Встановлюються підприємством з ураху-
ванням нормативних рівнів використан-
ня виробничих запасів, праці, виробничих
потужностей і діючих цін

 
 

МЕТОД
ОЦІНКИ

ЗА ЦІНАМИ
ПРОДАЖУ

Ґрунтується на застосуванні підприємст-
вами роздрібної торгівлі середнього про-
цента торговельної націнки товарів

Середній процент
торговельної націнки

Залишок торго-
вельних націнок
на початок звіт-
ного періоду

+

Торговельні на-
цінки у продаж-
ній вартості
одержаних за
звітний період

товарів

Продажна вар-
тість залишку
товарів на кі-
нець звітного

періоду

+

Продажна вар-
тість одержаних
за звітний період

товарів
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Облік витрат виробничих запасів (крім підприємств, що вико-
ристовують рахунки класу 8) 

Д-т К-т

Д-т К-т

23
«Виробництво»

(1)

(4)

(3)

Д-т К-т

92
«Адміністративні

витрати»

(5)

20
«Виробничі
запаси»

Д-т К-т
(2)

15
«Капітальні
інвестиції»

Д-т К-т

Д-т К-т

93
«Витрати на збут»

941
«Витрати на дослідження

і розробки»

(6)
Д-т К-т

949
«Інші витрати операційної

діяльності»

(7)
Д-т К-т

24
«Брак у виробництві»

 

Пояснення: 
1 — відпущені зі складу виробничі запаси для виробництва продукції; 
2 — відпущені зі складу виробничі запаси для капітального будівництва; 
3 — відпущені зі складу виробничі запаси для загальногосподарських потреб; 
4 — відпущені зі складу виробничі запаси для забезпечення збуту продукції; 
5 — відпущені зі складу виробничі запаси для виконання досліджень і розробок; 
6 — відпущені зі складу виробничі запаси для утримання об’єктів ЖКГ і соціальної 

сфери; 
7 — відпущені зі складу виробничі запаси для виправлення браку. 
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Облік витрат виробничих запасів на підприємствах, що вико-
ристовують рахунки класу 8 

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(2)

15
«Капітальні
інвестиції»

Д-т К-т

20
«Виробничі
запаси»

80
«Матеріальні
витрати»

 

Пояснення: 
1 — відпущені зі складу виробничі запаси для операційної діяльності; 
2 — відпущені зі складу виробничі запаси для капітального будівництва. 

Облік передавання виробничих запасів як внеску до статутно-
го капіталу іншого підприємства 

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(2)

746
«Інші доходи
від звичайної
діяльності»

Д-т К-т

20
«Виробничі
запаси»

22
«Малоцінні та

швидкозношувані
предмети»

14
«Довгострокові

фінансові
інвестиції»

 

Пояснення: 
1 — списано вартість виробничих запасів, внесених до статутного  капіталу іншого 

підприємства; 
2 — відображена різниця між балансовою вартістю переданих запасів і справедли-

вою вартістю інвестицій. 
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Облік безоплатного передавання виробничих запасів 

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(2)

641
«Розрахунки за
податками»

Д-т К-т

20
«Виробничі
запаси»

949
«Інші витрати
операційної
діяльності»

 

Пояснення: 
1 — списана балансова вартість запасів, що передаються; 
2 — відображено податкове зобов’язання за переданими запасами. 

Облік реалізації виробничих запасів 

Д-т К-т Д-т К-т

712
«Дохід від

реалізації інших
оборотних
активів»

20
«Виробничі
запаси»

22
«Малоцінні та

швидкозношувані
предмети»

(2) (1)

(3)

Д-т К-т

31
«Рахунки
в банку»

Д-т

641
«Розрахунки за
податками»

К-т Д-т К-т

943
«Собівартість
реалізованих
виробничих
запасів»

 

Пояснення: 
1 — зарахована на поточний рахунок виручка від реалізації виробничих запасів; 
2 — відображено зобов’язання з ПДВ; 
3 — списана собівартість реалізованих виробничих запасів. 
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8.4. Облік напівфабрикатів 

НАПІВФАБРИКАТИ
Продукція, що не пройшла всіх установлених
технологічним процесом стадій виробництва
і потребує доопрацювання або комплектації

 
 

Дебет Кредит

• Надходження напівфабрикатів за пер-
вісною вартістю

• Вибуття в результаті продажу,
безоплатного передавання або не-
відповідності критеріям визнан-
ня активу

Рахунок 25
«Напівфабрикати»*

 

* Рахунок 25 використовується тільки тоді, коли напівфабрикати реалізуються на 
сторону. 

Облік напівфабрикатів власного виробництва 

Д-т К-т Д-т

23
«Виробництво»

(1)

(2)

25
«Напівфабрикати»

26
«Готова

продукція»
Д-т К-т

(3)

Д-т К-т

23
«Виробництво»

К-т

 

Пояснення: 
1 — виготовлені та передані на склад напівфабрикати; 
2 — передані напівфабрикати на подальшу переробку; 
3 — передані напівфабрикати на склад готової продукції. 
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8.5. Облік готової продукції 

ГОТОВА
ПРОДУКЦІЯ

Продукція, оброблення якої закінчено та яка про-
йшла випробування, приймання, укомплектування
згідно з умовами договору із замовником та відпо-
відає технічним умовам і стандартам

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

За фактичною
собівартістю

Наприкінці звітного
періоду

За фактичною собівар-
тістю, скоригованою
на суму відхилень

фактичної собівартос-
ті готової продукції
від облікових цін

У бухгалтерії

У кількісному ви-
разі за видами
з надходженням

на склад
або відпуском

зі складу

На складі

За обліковими
цінами

Сума відхилень фактичної
собівартості готової про-
дукції від  облікових цін

=
Вартість готової
продукції за об-
ліковими цінами

× Процент
відхилень ;

Сума відхилень на
початок місяця + Сума відхилень за звіт-

ний місяцьПроцент
відхилень

= Вартість залишку го-
тової продукції за
обліковими цінами
на початок місяця

+

Вартість оприбуткованої
на склад за звітний мі-
сяць готової продукції за

обліковими цінами

Протягом звітного
періоду

 
 

Дебет Кредит

• Надходження готової продукції
власного виробництва

• Відвантаження та реалізація гото-
вої продукції

Рахунок 26
«Готова продукція»
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Облік випуску готової продукції 

Д-т К-т

26
«Готова

продукція»

(1)

23
«Виробництво»

Д-т К-т

 

Пояснення: 
1 — випущена з виробництва готова продукція. 

8.6. Облік результатів інвентаризації виробничих запа-
сів 

Обов’язкові
випадки

проведення • Передавання майна державного підпри-
ємства в оренду.
• Приватизація підприємства.
• Перетворення підприємства в акціоне-
рне товариство.
• Перед складанням річної звітності.
• Зміна матеріально відповідальної осо-
би.
• Виявлення фактів розкрадання і псу-
вання цінностей.
• За розпорядженням судово-слідчих ор-
ганів.
• Пожежа або стихійне лихо.
• Ліквідація

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
ВИРОБНИЧИХ

ЗАПАСІВ

Виявлення фактів наявності виробничих
запасів у натуральному й вартісному ви-
разі
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Облік результатів інвентаризації 

Д-т К-т Д-т

99
«Надзвичайні
витрати»

(1)
(2)

20
«Виробничі
запаси»

947
«Нестачі і втрати
від псування
цінностей»

Д-т К-т

(3)

Д-т К-т

375
«Розрахунки з
відшкодування

завданих
збитків»

(5)

(4)

641
«Розрахунки за
податками»

716
«Відшкодування
раніше списаних

активів»

(7)

30
«Каса»

66
«Розрахунки з
оплати праці»

(6)

31
«Рахунки
в банку»

Д-т К-т

719
«Інші доходи
від операційної
діяльності» К-т

Д-т Д-т К-тК-т

Д-т Д-т К-тК-т

 

Пояснення: 
1 — оприбутковані надлишки, виявлені під час інвентаризації; 
2 — списані запаси, втрачені внаслідок надзвичайних подій; 
3 — списана нестача запасів за їхньою балансовою вартістю; 
4 — відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними; 
5 — відображене податкове зобов’язання, нараховане на суму, що підлягає відшко-

дуванню винними особами; 
6 — сплачена сума відшкодування винною особою; 
7 — перерахована до бюджету різниця між сумами відшкодування та балансовою 

вартістю списаних основних засобів. 
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ТЕМА 9 
Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 

 

9.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку. 
9.2. Облік безготівкових розрахунків за різних їхніх форм. 
9.3. Облік касових операцій. 
9.4. Дебіторська заборгованість, критерії її визнання, класифі-

кація та оцінка. 
9.5. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. 
9.6. Облік поточної дебіторської заборгованості. 
9.7. Облік безнадійної дебіторської заборгованості. 

 
                                       грошові кошти, рахунки в банках, безготівкові 

розрахунки, каса, дебітори, дебіторська заборгованість, довгострокова 
дебіторська заборгованість, поточна дебіторська заборгованість, безнадійна 
дебіторська заборгованість, чиста реалізаційна вартість, сумнівний борг. 

Ключові слова:

9.1. Облік грошових коштів на рахунках у банках 

ГРОШОВІ
КОШТИ

• Готівка.
• Кошти на рахунках у банку.
• Депозити до запитання

Банки відкривають своїм клієнтам рахунки
відповідно до Інструкції № 3 «Про відкриття

банками рахунків у національній та іноземній валюті»,
затвердженої постановою правління

Національного банку України від 27.05.1996 № 121
зі змінами й доповненнями, внесеними постановами

правління Національного банку України
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Відкриваються на певний строк, обу-
мовлений договором, укладеним з бан-
ком

Відкриваються підприємствами, яким
виділяються кошти з державного або
місцевого бюджету

Відкриваються підприємствами, яким
видаються кредити відповідно до по-
ложень, що діють в Україні

Для здійснення всіх видів банківських
операцій

Для збереження коштів

РАХУНКИ, ЩО ЇХ МОЖУТЬ ВІДКРИВАТИ ПІДПРИЄМСТВА
В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ У БАНКУ

Джерела надходження Напрями використання

Кошти, які було отримано
як виручка за реалізовану
продукцію

Розрахунки з постачальника-
ми виробничих ресурсів

Внески до бюджету

Погашення кредитів

Погашення заборгованості під-
приємства

Надходження готівки з каси

Надходження готівки до каси

Надходження оплати дебі-
торської заборгованості

Кредитний

Поточний

Бюджетний

Депозитний
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Копія Статуту підприємства

Картки зі зразками підписів ке-
рівника і головного бухгалтера
та відбиток печатки (два примір-
ники)

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ В УСТАНОВУ БАНКУ
ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКА

Заява про відкриття рахунка вста-
новленого зразка, підписана ке-
рівником і головним бухгалте-
ром

Копія документа про реєстрацію
в органах Пенсійного фонду Ук-
раїни

Копія свідоцтва про державну ре-
єстрацію в установах, уповнова-
жених здійснювати таку реєст-
рацію

Юридичними
особами

Копія документа, який підтвер-
джує, що підприємство є плат-
ником податків

Фізичними
особами

Заява про відкриття
рахунка від власного
імені

Копія свідоцтва про
державну реєстрацію в
установах, уповноваже-
них здійснювати таку
реєстрацію

Картка зі зразками під-
пису підприємця, заві-
рена нотаріально
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Установа банку

Виписка банку
з додатками

Бухгалтерія

Журнал № 1

Головна книга

ДОКУМЕНТООБІГ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ В БАНКУ
ЗА ЖУРНАЛЬНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ

Відомість 1.2

БАЛАНС
 

 
Виписка банку
з поточного
рахунка

Зведений документ грошових операції на
поточному рахунку

Контирування
(оброблення)
у бухгалтерії
підприємства

Термін надання

Обов’язкові
реквізити

• Номер поточного рахунка підприємства.
• Дата попередньої виписки та її вихідний за-
лишок, що є вхідним для наступної виписки.
• Сума перерахувань.
• Залишок коштів на дату виписки

• Виписка нумерується.
• Перевіряється наявність виправдних доку-
ментів і відповідність сум у них з даними ви-
писки.
• Проставляється кореспонденція рахунків.
• Усі додані документи погашаються штам-
пом «Погашено»

Щодня або періодично у встановлені терміни

 
 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ 
ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЩО Є НА РАХУНКУ В БАНКУ 

Рахунок 31 «Рахунки в банках» 
311 «Поточні рахунки в національній валюті» 

С
У
Б
Р

А
Х
У
Н

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 
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313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» 
314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» 

Дебет Кредит

• Надходження грошових коштів на ра-
хунок у банку

• Використання грошових коштів

Рахунок 31
«Рахунки в банках»

 

Облік руху коштів на рахунках у банку 

30
«Каса»

(1)

(5)

31
«Рахунки
в банку»

63
«Розрахунки з

постачальниками та
підрядниками»

(2)

(6) 64
«Розрахунки за
податками й
платежами»

(3)

(7)

60
«Короткострокові

позики»

68
«Розрахунки за

іншими
операціями»

(4)

(8)

36
«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

30
«Каса»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

37
«Розрахунки з

різними
дебіторами»

Д-т К-т

 

Пояснення: 
1 — відображено суму внесеної на поточний рахунок готівки; 
2 — відображено суму, яка внесена на поточний рахунок, за відвантажену продук-

цію, товари, послуги; 
3 — відображено суму, яка надійшла від дебіторів у рахунок погашення заборгова-

ності; 
4 — відображено суму отриманих кредитів; 
5 — відображено суму виданої готівки; 
6 — відображено суму, перераховану постачальникам у погашення заборгованості 

за отримані цінності; 
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7 — відображено суму перерахованих податків та обов’язкових платежів до бюдже-
ту й позабюджетних фондів; 

8 — відображено суми, перераховані різним кредиторам. 

9.2. Облік безготівкових розрахунків за різних їхніх 
форм 
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БЕЗГОТІВКОВИЙ
ГРОШОВИЙ ОБІГ

Рух грошових коштів без використання готів-
кових грошових знаків перерахуванням сум за
рахунками в банку або зарахуванням взаємних
вимог

БЕЗГОТІВКОВІ
РОЗРАХУНКИ

Розрахунки, що здійснюються без
участі готівки у сфері безготівко-
вого грошового обігу

Акредитивний

Акцептно-інкасовий Поставка продукції передує оплаті

Оплата передує відправленню продукції

МіжбанківськіМіжгосподарські —
відносини між банками та клієнтами банків

Спосіб безготівко-
вих розрахунків

Економічно і фінансово обумовлений порядок
здійснення грошових відносин між постачаль-
ником і платником

1 спосіб. Перерахування коштів з банківського рахунка на раху-
нок одержувача коштів шляхом відповідних записів

2 спосіб. Зарахування взаємних вимог платника й одержувача
коштів

Способи здійснення
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Грошові кошти всіх господарських суб’єктів, як власні, так і
залучені, підлягають обов’язковому зберіганню на рахунках
банку

Грошові розрахунки і платежі підприємств усіх форм власнос-
ті здійснюються через установи банків, як правило, у безготів-
ковому порядку на підставі відповідних передбачених прави-
лами проведення цих розрахунків документів

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Розрахунки з покупцями за товарно-матеріальні цінності та пос-
луги проводяться, як правило, після випуску продукції або на-
дання послуг

Платежі за товари й послуги з рахунка підприємства здійсню-
ються, як правило, за згодою (акцептом) платника (власника
рахунка) після виконання постачальником договірних умов

Безготівкові розрахунки проводяться за рахунок і в межах кош-
тів, що є на рахунку платника, або його права на одержання
кредиту

Зарахування коштів на рахунок одержувача відбувається після
списання відповідних грошових сум з рахунка платника

Постачальники й покупці (споживачі) мають право вільного
вибору форми безготівкових розрахунків і способу платежу,
що узгоджується під час укладання договорів поставок або до-
говорів підряду. Банк не втручається в договірні відносини та
вибір форм розрахунків і способу платежу
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Прямі

Гарантовані

Міждержавні

За об’єктом
розрахунків

Розрахунки за товарні операції

Залежно від
забезпечення

За місцем проведення
розрахунків

Внутрішньодержавні

Негарантовані

Розрахунки за нетоварні операції

КЛАСИФІКАЦІЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

За способом реалізації
продукції

Транзитні
 

 
ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

Вид документа Коротка характеристика документа 

Платіжне 
доручення 

Банківський документ, який виписується власником ра-
хунка (платником) і містить розпорядження обслуговую-
чому банку про перерахування зазначеної суми на раху-
нок одержувача 

Платіжна ви-
мога-

доручення 

Комбінований документ, який містить дві частини: 
• платіжну вимогу, яку заповнює одержувач коштів; 
• платіжне доручення, яке заповнює платник 

Платіжна 
вимога 

Банківський документ, який застосовується в разі здійс-
нення примусового списання (стягнення) коштів 

Акредитив Грошове зобов’язання, яке видається установою банку за 
дорученням клієнта на користь його контракту відповідно 
до договору та забезпечує оплату за рахунок: 
• заброньованої на окремому акредитивному рахунку 
суми — покритий акредитив; 
• банківського кредиту в разі тимчасового браку коштів 
на рахунку — непокритий акредитив 

Розрахунковий 
чек 

Документ, який містить письмове розпорядження влас-
ника рахунка обслуговуючому банку сплатити одержува-
чу чека зазначену в ньому суму 
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9.3. Облік касових операцій 

КАСА

Самостійний структурний підрозділ підприємства,
спеціально обладнаний та ізольований, призначе-
ний для приймання, видавання, тимчасового збері-
гання грошових коштів

У касі збе-
рігаються

• Готівкові кошти.
• Грошові документи, які є бланками суворої звіт-
ності

ЛІМІТ КАСИ
Граничний розмір готівки, що може залишатися
в касі підприємства на кінець робочого дня

Перевищення
розміру ліміту

Розмір ліміту
встановлюється
залежно від

• Режиму та специфіки роботи підприєм-
ства.
• Віддаленості підприємства від банку.
• Розміру касового обороту.
• Порядку здавання касової виручки.

Протягом трьох днів підприємства мають
право зберігати кошти, які призначені:
• на оплату праці;
• премії;
• допомоги з тимчасової непрацездатності

Порядок приймання, зберігання, використання
та обліку грошових коштів у касі підприємств і організацій усіх
форм власності регламентується Порядком ведення касових

операцій у національній валюті України, затвердженим постано-
вою Правління Національного банку України від 02.02.1995 № 21
у редакції постанови Правління Нацбанку України від 13.10.1997
№ 334 з урахуванням змін і доповнень, внесених постановами

Правління Нацбанку України від 22.05.1998 № 206,
від 19.01.2000 № 16, від 04.01.2000 № 3
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ТИПОВІ ФОРМИ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Типова  
форма 

Назва 
документа 

Призначення 
облікової форми 

Особливості оформлен-
ня 

КО-1 «Прибутковий 
касовий ордер» 

Для оформлення 
надходження готів-
ки до каси 

Виписується в одному 
примірнику робітни-
ком бухгалтерії, під-
писується головним 
бухгалтером  

КО-2 «Видатковий 
касовий ордер» 

Для оформлення 
видання готівки з 
каси  

Виписується в одному 
примірнику робітником 
бухгалтерії, підписуєть-
ся керівником і голо-
вним бухгалтером 

КО-3, 
КО-3а 

«Журнал реєст-
рації прибутко-
вих і видатко-
вих касових 
документів» 

Для реєстрації при-
буткових і видатко-
вих касових доку-
ментів 

Відкривається окремо 
на прибуткові та вида-
ткові документи 

КО-4 «Касова книга» Для обліку руху ко-
штів у касі 

Кожний аркуш склада-
ється з двох рівних ча-
стин: 
одна заповнюється ка-
сиром і залишається у 
книзі; 
друга — відривна — 
заповнюється через ко-
піювальний папір та є 
звітом касира 

КО-5 «Книга обліку 
прийнятої та 
виданої каси-
ром готівки» 

Для обліку готівки, 
виданої з каси дові-
реній особі (платни-
ку), яка виплачує 
заробітну плату, і 
повернення готівки 
та сплачених доку-
ментів  

Книгу веде касир. Ви-
дача та повернення 
сплачених документів і 
готівки оформлюється 
підписами 
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ВИКОРИСТАННЯ
ГОТІВКИ

Підприємства можуть використовувати готівку від-
повідно до цільового призначення

Підприємство зобов’язане використовувати отриману в банку готівку згідно з ці-
лями, зазначеними в чеку (у разі порушення нараховується штраф від суми вико-
ристаної не за цільовим призначенням готівки)

Сума готівкового платежу одного підприємства іншому має не перевищувати
встановлену Положенням суму протягом робочого дня (у разі порушення сума
виплаченої понад встановлену суму готівки додається до залишку готівки в касі
на кінець дня і порівнюється зі встановленим лімітом з моменту здійснення по-
рушення і до моменту виявлення контролюючими органами)

Обмеження, установлені Положенням про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні

Підприємство, яке має заборгованість перед бюджетом, зобов’язане проводити оплату
лише готівкою, отриманою з рахунка в банку (інакше застосовуються санкції)

Видача готівки під звіт проводиться за умови повного звітування підзвітної особи
за попередній аванс

Підприємства, що здійснюють операції з металобрухтом, розраховуються з під-
приємствами-здавачами, підприємцями та фізичними особами за прийнятий ме-
талобрухт у безготівковій формі. Плата за закуплений у фізичних осіб метало-
брухт здійснюється також через установи банків перерахуванням такими підпри-
ємствами коштів на їхні поточні (вкладні) рахунки та переказами через підприєм-
ства поштового зв’язку

 
 
 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РУХ 
ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ  

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 30 «Каса» 301 «Каса в національній валюті» 
302 «Каса в іноземній валюті» 

Рахунок 33 «Інші кош-
ти» 

331 «Грошові документи в національній валюті» 
332 «Грошові документи в іноземній валюті» 
333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» 
334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» 

Дебет Кредит

• Надходження грошових коштів до
каси підприємства

• Використання грошових коштів

Рахунок 30
«Каса»
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Дебет Кредит

• Надходження грошових документів
до каси підприємства та коштів у до-
розі

• Вибуття грошових документів.
• Списання коштів у дорозі після їх
зарахування на відповідні рахунки

Рахунок 33
«Інші кошти»

 
 
 

Облік руху коштів у касі 
 

(1)

(6)

30
«Каса»

661
«Розрахунки за
заробітною
платою»

(2)

(7)
65

«Розрахунки за
страхуванням»

(3)
(8)

372
«Розрахунки з
підзвітними
особами»

68
«Розрахунки за

іншими
операціями»

(4)
(9)

375
«Розрахунки з
відшкодування

завданих збитків»

372
«Розрахунки з
підзвітними
особами»

(5)
(10)

36
«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

31
«Рахунки
в банку»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

46
«Неоплачений

капітал»

Д-т К-т

31
«Рахунки
в банку»

Д-т К-т Д-т К-т

 
Пояснення: 
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1 — надходження до каси готівки з поточного рахунка в банку; 
2 — надходження до каси готівки від інших підприємств; 
3 — внески коштів засновниками до статутного капіталу; 
4 — повернення підзвітними особами невитрачених коштів; 
5 — погашення заборгованості з відшкодування завданих збитків; 
6 — внесення коштів на поточний рахунок у банку; 
7 — виплата заробітної плати та допомоги з тимчасової непрацездатності працівникам; 
8 — виплата разової допомоги працівникам коштом страхового фонду; 
9 — погашено готівкою заборгованість іншим кредиторам; 

10 — видача підзвітних сум. 
 
 

9.4. Дебіторська заборгованість, критерії її визнання, класи-
фікація та оцінка 
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Критерії
визнання дебі-
торської забор-

гованості
активом

• Існує ймовірність того, що підприємство
отримає в майбутньому економічні вигоди
від використання цього активу

• Може бути достовірно визначено суму де-
біторської заборгованості

ДЕБІТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Сума заборгованості дебіторів підприємс-
тву на певну дату

Довгострокова

Поточна
Виникає у процесі нормального операційного
циклу або буде погашена впродовж дванад-
цяти місяців від дати балансу

Не виникає у процесі нормального операцій-
ного циклу та буде погашена після дванадця-
ти місяців від дати балансу

ДЕБІТОРИ

Юридичні та фізичні особи, які внаслідок
минулих подій заборгували підприємству
певні суми грошових коштів, їхніх еквіва-
лентів або інших активів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття

у фінансовій звітності регламентуються П(С)БУ 10
«Дебіторська заборгованість»
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Довго-
строкова

Поточна ЧРВ = ПДЗ – РСБ,
де ЧРВ — чиста реалізаційна вартість

ПДЗ — поточна дебіторська заборгованість;
РСБ — резерв сумнівних боргів;

РСБ = ПДЗ ⋅ Kс,
де Kс — коефіцієнт сумнівності

ДВМП = МОП + НЛВ – ФД,
де ДВМП — дисконтована вартість майбутніх платежів (за-
боргованість за майно, яке перебуває у фінансовій оренді);

МОП — мінімальні орендні платежі;
НЛВ — негарантована ліквідаційна вартість;
ФД — фінансовий дохід, який належить отримати

 

9.5. Облік довгострокової дебіторської заборгованості 

СКЛАД
ДОВГОСТРОКОВОЇ
ДЕБІТОРСЬКОЇ

ЗАБОРГОВАНОСТІ

• Заборгованість за майно, яке перебуває у фінан-
совій оренді.
• Довгострокові векселі отримані.
• За розрахунками з робітниками за виданими по-
зиками.
• Інша довгострокова дебіторська заборгованість

 
 
 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОВГОСТРОКОВУ 
ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Рахунок 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» 

161 «Заборгованість 
за майно, передане 
у фінансову оренду» 

Відображаються чисті інвестиції орендодавця у 
фінансову оренду, визначені згідно з П(С)БО 
14 «Оренда» 

162 «Довгострокові 
векселі одержані» 

Ведеться облік векселів, одержаних у забезпечен-
ня довгострокової дебіторської заборгованості 

С
У
Б
Р
А
Х
У
Н
К
И

 

163 «Інша дебіторсь-
ка заборгованість» 

Призначений для обліку довгострокової дебі-
торської заборгованості, яка не відображається 
на інших субрахунках рахунка 16 «Довгостро-
кова дебіторська заборгованість», зокрема роз-
рахунки з працівниками за виданими довго-
строковими позичками, інші види розрахунків 

 202



Дебет Кредит

• Виникнення (збільшення) довгостро-
кової дебіторської заборгованості

• Погашення (списання) довгостро-
кової дебіторської заборгованості

Рахунок 16
«Довгострокова дебіторська

заборгованість»

 
 
 

Облік заборгованості за майно, передане у фінансову оренду в 
орендодавця 

 

792
«Результат
фінансових
операцій»

(7а)

(1)

(8)

(2) (5)

972
«Собівартість
реалізованих
необоротних
активів»

377
«Розрахунки з

іншими
 дебіторами»

(3) (4)

161
«Заборгованість

за майно,
передане

у фінансову
оренду»

31
«Рахунки
в банку»

(6) (7)

373
«Розрахунки за
нарахованими
доходами»

742
«Дохід від
реалізації

необоротних
активів»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

10
«Основні
засоби»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

732
«Проценти
одержані»

733
«Інші доходи
від фінансових
операцій»

 

Пояснення: 
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1 — списано балансову вартість об’єкта, переданого в оренду; 
аного об’єкта; 

ний в 
оре

 в оренду. 

Облік довгострокових векселів одержаних 

2 — списано на фінансовий результат балансову вартість перед
3 — відображено довгострокову дебіторську заборгованість за об’єкт, переда
нду; 
4 — належна сума погашення вартості об’єкта оренди у відповідний період; 
5 — списано на фінансовий результат виручку за переданий об’єкт; 

д; 6 — фінансові доходи в сумі орендних платежів за відповідний періо
7, 7а — надійшли орендні платежі за відповідний період; 

здавання об’єкта8 — списано на фінансовий результат фінансові доходи від 
 
 

 

(1)
(3)

162
«Довгострокові

векселі
одержані»

31
«Рахунки в
банку»

(2)
(4)

36
«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

37
«Розрахунки
з різними

дебіторами»

Д-т К-т Д-т К-т

685
«Розрахунки з

іншими
кредиторами»

 
Пояснення: 

о від дебітора у забезпечення заборгованості довгостроковий вексель; 1 — отриман
2 — від покупця отримано довгостроковий вексель у погашення заборгованості; 

; 3 — довгостроковий вексель передано в погашення кредиторської заборгованості
4 — покупцем погашено довгостроковий вексель. 
 
 
Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості 
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163
«Інша

дебіторська
заборгованість»

374
«Розрахунки за
претензіями»

(2)

(3)

(1)

66
«Розрахунки з
оплати праці»

(4)

30
«Каса»

31
«Рахунки в
банку»Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

30
«Каса»

31
«Рахунки в
банку»

 
Пояснення: 
1 — видана робітнику довгострокова позика; 
2 — робітником погашено довгострокову позику; 
3 — висунуто претензію на неповернену суму заборгованості за довгостроковими 

позиками; 
4 — утримано із заробітної плати суму заборгованості за довгостроковими позиками. 

9.6. Облік поточної дебіторської заборгованості 
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СКЛАД
ПОТОЧНОЇ

ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ

• Заборгованість покупців і замовників
за відвантажену продукцію, товари, ви-
конані роботи та послуги.
• Заборгованість за авансами, наданими
іншим підприємствам.
• Заборгованість підзвітних осіб.
• Заборгованість за висунутими претен-
зіями постачальникам, підрядникам, транс-
портним та іншим організаціям.
• Заборгованість за завдані підприємст-
ву збитки внаслідок нестач і втрат від
псування цінностей, нестач і розкрадан-
ня грошових коштів, якщо винуватця
виявлено.
• Заборгованість за майно, яке перебу-
ває в оперативній оренді.
• Короткострокові векселі отримані.
• Заборгованість за іншими операціями

 
 
 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОТОЧНУ 
ДЕБІТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 34 «Коротко-
строкові векселі одер-
жані» 

341 «Короткострокові векселі, одержані в націо-
нальній валюті» 
342 «Короткострокові векселі, одержані в інозе-
мній валюті» 

Рахунок 36 «Розрахун-
ки з покупцями та за-
мовниками» 

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 
362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 
363 «Розрахунки з учасниками ПФГ» 

Рахунок 37 «Розрахун-
ки з різними дебітора-
ми» 

371 «Розрахунки за виданими авансами» 
372 «Розрахунки з підзвітними особами» 
373 «Розрахунки за нарахованими доходами»  
374 «Розрахунки за претензіями»  
375 «Розрахунки з відшкодування завданих збит-
ків»  
376 «Розрахунки за позиками членам кредитних 
спілок»  
377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 
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Дебет Кредит

• Отримання векселя за продані товари
(роботи, послуги) та за іншими опера-
ціями

• Отримання коштів у погашення
векселів.
• Погашення отриманим векселем
кредиторської заборгованості.
• Продаж векселя третій стороні

Рахунок 34
«Короткострокові
векселі одержані»

 
 

Дебет Кредит

САЛЬДО — заборгованість покупців
та замовників за одержану продукцію
(роботи, послуги)

• Продажна вартість реалізованої про-
дукції, товарів, виконаних робіт, нада-
них послуг, яка охоплює податок на
додану вартість, акцизи та інші подат-
ки, збори, що підлягають перерахуван-
ню до бюджетів і позабюджетних фон-
дів та включені у вартість реалізації

• Суми платежів, які надійшли на
рахунки підприємства в банківсь-
ких установах, до каси та інші
види розрахунків

Рахунок 36
«Розрахунки з покупцями

та замовниками»

 
 

Дебет Кредит

• Виникнення дебіторської заборгова-
ності

• Погашення дебіторської забор-
гованості.
• Списання дебіторської заборго-
ваності

Рахунок 37
«Розрахунки

з різними дебіторами»

 
 
 

Облік короткострокових векселів одержаних 
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34
«Короткострокові

векселі
одержані»

50
«Довгострокові

позики»
60

«Короткострокові
позики»

(1)

(4)

(3)

63
«Розрахунки з

постачальниками та
підрядниками»

685
«Розрахунки з іншими

кредиторами»

(5)

37
«Розрахунки з

іншими дебіторами»
36

«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

97
«Інші

витрати»

(6)

(2)

70
«Доходи від реалізації»

71
«Інший операційний

дохід»Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

30
«Каса»

31
«Рахунки в
банку»

Д-т К-т

Д-т К-т

 

Пояснення: 
1 — отримано вексель за відвантажену продукцію, надані послуги, виконані роботи; 
2 — отримано вексель у рахунок раніше отриманої заборгованості; 
3 — надійшли грошові кошти в погашення заборгованості, що забезпечена вексе-

лем; 
4 — погашення заборгованості за банківським кредитом отриманим векселем; 
5 — погашення заборгованості перед постачальником, підрядником, іншими креди-

торами отриманим векселем; 
6 — відображено суму дисконту за отриманим векселем. 
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Облік розрахунків з підзвітними особами 

372
«Розрахунки з
підзвітними
особами»

(1)

(3)

(2)

66
«Розрахунки з
оплати праці»

(4)

23
«Виробництво»,

91
«Загальновиробничі

витрати»,
92

«Адміністративні витрати»,
93

«Витрати
на збут»

(5)

30
«Каса»

31
«Рахунки в
банку»Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

30
«Виробничі
запаси»

22
«Малоцінні та

швидкозношувані
предмети»

28
«Товари»

30
«Каса»

31
«Рахунки в
банку»

Д-т К-т

 
Пояснення: 
1 — отримано грошові кошти на господарські потреби або на відрядження; 
2 — придбано підзвітною особою матеріальні цінності, МШП та товари; 
3 — повернено невикористаних сум підзвітною особою; 
4 — утримано із заробітної плати робітників суми, за які вони цілком не розрахува-

лися; 
5 — списання витрат на відрядження та інших витрат, пов’язаних з господарською 

діяльністю, у межах установлених норм на витрати. 
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Облік розрахунків з покупцями та замовниками 

36
«Розрахунки
з покупцями

та замовниками»

371
«Розрахунки за

виданими
авансами»

(1)

(3)

(2)

38
«Резерв сумнівних

боргів»

(4)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

30
«Каса»

31
«Рахунки
в банку»

70
«Доходи від
реалізації»

 

Пояснення: 

1 — визнаний дохід від реалізації продукції, товарів, послуг; 
2 — погашення заборгованості покупцями та замовниками за реалізовану продук-

цію, товари, послуги; 
3 — аванси, зараховані в часткову оплату рахунка, виставленого за виконані роботи; 
4 — списана дебіторська заборгованість, визнана безнадійною. 
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9.7. Облік безнадійної дебіторської заборгованості 

Сумнівна
Поточна дебіторська заборгованість за продук-
цію, товари та послуги, щодо якої існує невпев-
неність її погашення боржником

Наприкінці звітного періоду
дебіторська заборгованість

аналізується

Групується

Нормальна
Дебіторська заборгованість, яка сплачується в
строк, передбачений договором

Безнадійна
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої
існує впевненість про її неповернення боржни-
ком або за якою минув строк позовної давності

Умови визнання дебіторської
заборгованості безнадійною

(достатньо наявності
однієї умови)

Закінчився строк позовної давності
(3 роки)

Існує впевненість, що боржник не по-
гасить заборгованість

Списується
за рахунок

резерву сумнівних
боргів

 
 

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ

За
коефіцієнтом
сумнівності

РСБ = ПДЗ ⋅ Kс,

де РСБ — резерв сумнівних боргів;
ПДЗ — поточна дебіторська заборгованість;
Kс — коефіцієнт сумнівності

Прямий
За даними аналітичного обліку визначаються де-
бітори, стосовно яких існує ймовірність непога-
шення
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Рахунки
для обліку резерву
сумнівних боргів

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»

Рахунок 944 «Сумнівні та безнадійні борги»
 

 

Дебет Кредит

• Списання сумнівної заборгованості у
кореспонденції з рахунками обліку де-
біторської заборгованості.
• Зменшення нарахованих резервів у
кореспонденції з рахунком обліку до-
ходів

• Створення резерву сумнівних
боргів у кореспонденції з рахун-
ками обліку витрат

Рахунок 38
«Резерв сумнівних боргів»

 
 
 

Облік резерву сумнівних боргів 
 

071
«Списана
дебіторська

заборгованість»

(2)

(1)

(3)

38
«Резерв сумнівних

боргів»

Х

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

944
«Сумнівні та
безнадійні
борги»

Д-т

36
«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

К-т

 

Пояснення: 
1 — сформовано резерв сумнівних боргів; 
2 — списано безнадійний борг покупця; 
3 — зараховано заборгованість покупця на позабалансовий рахунок. 
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ТЕМА 10 
Облік фінансових інвестицій 

 

10.1.Фінансові інвестиції, класифікація та оцінка. 
10.2.Облік інвестицій, які засвідчують відносини позики. 
10.3.Облік інвестицій, які засвідчують право власності на част-

ку в майні підприємств. 

 
                                       фінансові інвестиції, собівартість фінансових 

інвестицій, амортизована собівартість фінансових інвестицій, справедлива 
вартість фінансових інвестицій, метод участі в капіталі. 

Ключові слова:

10.1. Фінансові інвестиції, класифікація та оцінка 

ФІНАНСОВІ
ІНВЕСТИЦІЇ Активи, які утримуються підприємст-

вом з метою:
• отримання доходу у вигляді дивіден-
дів, процентів, роялті тощо від їх воло-
діння;
• збільшення вартості капіталу;
• набуття вигідних відносин з іншими
підприємствами або контролю над їх-
ньою діяльністю;
• отримання інших вигід для інвестора

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про фінансові інвестиції та її розкриття
у фінансовій звітності регламентуються П(С)БУ 12

«Фінансові інвестиції»
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Відносини позики

За метою
здійснення

Одержання доходів

Набуття впливу

Інші вигоди

За терміном
здійснення

Довгострокові

Утримуються протя-
гом терміну, який пе-
ревищує дванадцять
місяців або операцій-
ний цикл

Поточні

Утримуються протя-
гом дванадцяти міся-
ців з дати придбання
або протягом опера-
ційного циклу

За видом
взаємовідносин

Право власності

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 
 

Оцінка фінансових інвестицій для формування інформації в бухгал-
терському обліку та розкриття цієї інформації у фінансовій звітності 

здійснюється у двох випадках: 
 
1.За безпосереднього здійснення фінансових інвестицій (первинна оці-

нка). 
2.Під час складання фінансової звітності (оцінка на дату балансу) 
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Придбані
за грошові кошти

Придбані в обмін на цін-
ні папери власної емісії

Придбані в обмін
на інші активи

• Ціна придбання.
• Комісійні винаго-
роди.
• Мито.
• Податки.
• Збори.
• Інші витрати на
придбання

Справедлива вартість
переданих

цінних паперів

Справедлива вартість
отриманого активу

СОБІВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

ПЕРВИННА ОЦІНКА
ПРИДБАНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 
 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ НА ДАТУ БАЛАНСУ

За методом участі
в капіталі

Фінансові інвестиції відображаються за вар-
тістю, яка визначається з урахуванням усіх
змін у власному капіталі об’єкта інвесту-
вання

За амортизаційною
вартістю

Різниця між собівартістю та вартістю пога-
шення фінансових інвестицій (дисконт або
премія в разі придбання) амортизується ін-
вестором упродовж періоду від дати при-
дбання до дати їх погашення за методом
ефективної ставки процента

За справедливою
вартістю

Метод ефективної ставки процента — це метод нарахування аморти-
зації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як
різниця між доходом за фіксованою ставкою процента і добутком ефек-
тивної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який
нараховується процент
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Визнання доходів інвестором

МЕТОД УЧАСТІ
В КАПІТАЛІ

Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні
підприємства та спільну діяльність зі ство-
ренням юридичної особи (спільного підпри-
ємства)

Фінансовий результат від внеску

Прибуток (збиток), що при-
падає на частку інвестора

Доходи (витрати) майбутньо-
го періоду

Прибуток (збиток), що при-
падає на частку інших інве-
сторів

Фінансовий результат звіт-
ного періоду

Визнається доходом (витра-
тами) інвестора лише після
продажу активу об’єктом ін-
вестування або в періодах
амортизації необоротних ак-
тивів

 
 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ФІ-
НАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 14 «Довго-
строкові фінансові 
інвестиції» 

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом 
обліку участі в капіталі» 
142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» 
143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 

Рахунок 35 «Поточні 
фінансові інвестиції» 

351 «Еквіваленти грошових коштів» 
352 «Інші поточні фінансові інвестиції» 
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Дебет Кредит

• Вартість довгострокових інвестицій • Вибуття (списання) чи зменшен-
ня вартості довгострокових інвес-
тицій.
• Одержання дивідендів від об’єк-
та інвестування, якщо облік ведеть-
ся за методом участі в капіталі

Рахунок 14
«Довгострокові

фінансові інвестиції»

 

Дебет Кредит

• Придбання (надходження) еквівален-
тів грошових коштів та поточних фі-
нансових інвестицій

• Зменшення вартості еквівалентів
грошових коштів і поточних фі-
нансових інвестицій.
• Вибуття еквівалентів грошових
коштів і поточних фінансових ін-
вестицій

Рахунок 35
«Поточні

фінансові інвестиції»

 

10.2. Облік інвестицій, які засвідчують відносини пози-
ки 

ІНВЕСТИЦІЇ, ЯКІ
ЗАСВІДЧУЮТЬ
ВІДНОСИНИ
ПОЗИКИ

Фінансові інвестиції, які
придбаваються з метою
отримання процентів від
надання в тимчасове ко-
ристування вільних ак-
тивів

• Облігації.
• Казначейські
зобов’язання.
• Ощадні серти-
фікати
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Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їхнього по-
гашення (облік придбання облігацій іншого підприємства та 

амортизації премії) 
 

(7)

143
«Інвестиції
непов’язаним
сторонам»

975
«Уцінка необоротних
активів і фінансових

інвестицій»

377
«Розрахунки з

іншими
дебіторами»

(4)(2)

(3)

732
«Проценти
одержані»

373
«Розрахунки за
нарахованими
доходами»

(6)

(5)

31
«Рахунки в
банку»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

(1)

Д-т К-тД-т К-т

 
 
Пояснення: 
1 — придбано облігації іншого підприємства; 
2 — оприбутковані отримані довгострокові інвестиції; 
3 — нараховані проценти за облігаціями за перший рік; 
4 — переоцінена балансова вартість фінансових інвестицій; 
5 — зараховані на поточний рахунок проценти за облігаціями; 
6 — повернуті облігації емітенту для їх погашення; 
7 — надійшли кошти від погашення облігацій. 
 
 

Облік фінансових інвестицій, які утримуються для перепро-
дажу (облік реалізації ощадного сертифіката) 

 

31
«Рахунки
в банку»

351
«Еквіваленти
грошових
коштів»

(5)(2)

971
«Собівартість
реалізованих
фінансових
інвестицій»

793
«Результат іншої

звичайної
діяльності»

(1)

(3)

(6)

741
«Дохід від
реалізації
фінансових
інвестицій»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

(4)

 
 
Пояснення: 
1 — під час придбання ощадних сертифікатів здійснено депонування коштів банком; 
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2 — під час реалізації сертифікатів списується їхня собівартість; 
3 — сплачена комісійна винагорода брокерській конторі; 
4 — отримана виручка за реалізований сертифікат; 
5 — наприкінці звітного періоду списується собівартість реалізованих акцій у по-

рядку закриття рахунків витрат; 
6 — наприкінці звітного періоду списується собівартість реалізованих акцій у по-

рядку закриття рахунків доходів. 
 
 

10.3. Облік інвестицій, які засвідчують право власності 
на частку в майні підприємств 

ІНВЕСТИЦІЇ, ЯКІ
ЗАСВІДЧУЮТЬ

ПРАВО
ВЛАСНОСТІ
НА ЧАСТКУ
В МАЙНІ

ПІДПРИЄМСТВ

Фінансові інвестиції, які
придбаваються з метою:
• отримання доходу від
володіння часткою май-
на іншого підприємства
у вигляді дивідендів;
• набуття контролю або
вигідних відносин з ін-
вестиційно привабливи-
ми підприємствами

• Акції.
• Прива-
тизаційні
папери

 
 

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ЯКІ ЗАСВІДЧУЮТЬ ПРАВО 
ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ В МАЙНІ ПІДПРИЄМСТВ 

Мета придбання Способи оцінки 

1. Перепродаж Справедлива вартість 

2. Отримання доходу в майбутньому 
(після 12 місяців від дати придбання) Справедлива вартість 
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3. Отримання доходу від спільної ді-
яльності або здійснення істотного 
впливу на об’єкт інвестування 

Метод участі в капіталі 

4. Контроль інвестора над об’єктом 
інвестування Консолідація показників звітності 

 
 

Облік витрат, пов’язаних зі здійсненням інвестицій, облік 
яких ведеться за методом участі в капіталі 

 

Д-т К-т Д-т

373
«Розрахунки за
нарахованими
доходами»

(1) (3)

141
«Інвестиції
пов’язаним
сторонам за

методом обліку
участі в
капіталі»

96
«Втрати від
участі в
капіталі»

Д-т К-т
(4)

(5)

792
«Результат
фінансових
операцій»

72
«Дохід від
участі в
капіталі»

Д-т К-т
(2)

(6)

Д-т К-т
30, 31, 20, 10, 12

К-т

Д-т К-т
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Пояснення: 
1 — здійснено інвестиції в асоційовані або спільні підприємства; 
2 — відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі; 
3 — нараховані підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за мето-

дом участі в капіталі; 
4 — відображено інвестором частини збитку в складі втрат від участі в капіталі (як-

що результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке обліковуються, за методом об-
ліку участі в капіталі, є збиток); 

5 — віднесено доходи від участі в капіталі, отримані за звітний рік, до складу фінан-
сових результатів від фінансових операцій; 

6 — списано втрати від участі в капіталі на фінансові результати від фінансових 
операцій. 
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ТЕМА 11 
Облік власного капіталу 

 
11.1. Власний капітал підприємства та його складники. 
11.2. Облік формування статутного капіталу. 
11.3. Облік додаткового капіталу. 
11.4. Облік резервного капіталу. 
11.5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).  
11.6. Облік вилученого капіталу. 
11.7. Облік неоплаченого капіталу. 

 
                                       статутний капітал, власний капітал, додатковий 

капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, непокриті збитки, 
неоплачений капітал, вилучений капітал. 

Ключові слова:

 

11.1. Власний капітал підприємства та його складники 

Нерозподілений при-
буток

Інший додатковий ка-
пітал

ВЛАСНИЙ
КАПІТАЛ

Частина в активах підприємства, що залиша-
ється після вирахування його зобов’язань

АКТИВ-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Капітал, спочатку внесений
його засновниками (пайовика-
ми, акціонерами) без визна-
чення терміну повернення

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений
(оплачений) капітал

Капітал, отриманий підпри-
ємством у результаті ефектив-
ної діяльності, який залиша-
ється в його розпорядженні
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СКЛАДНИКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений (оплачений) капітал

Нерозподілений прибуток
(непокриті збитки)

Інший додатковий капітал

Неоплачений капітал

Вилучений капітал
 

11.2. Облік формування статутного капіталу 

Зменшення номінальної
вартості акцій

Зменшення кількості ак-
цій (викуповування час-
тини акцій у власників з
метою анулювання)

СТАТУТНИЙ
КАПІТАЛ

Зафіксована в засновницьких документах загальна
вартість активів, які є внеском власників (учасни-
ків) до капіталу підприємства

ЗБІЛЬШЕННЯ

Тільки після того, як усі
учасники зроблять внески

Випуск нових акцій

Обмін облігацій на акції

Збільшення номінальної
вартості акцій

ЗМЕНШЕННЯ

Тільки за згодою креди-
торів
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ВНЕСКИ
УЧАСНИКІВ

ДО
СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ

• Грошові кошти, у тому числі в іноземній ва-
люті.
• Будівлі, споруди, обладнання та інші матері-
альні цінності.
• Цінні папери, права користування землею,
водою та іншими природними ресурсами, бу-
динками, спорудами, обладнанням, а також
інші майнові права (у тому числі на інтелекту-
альну власність)

Оцінка внесків

Документи, які
підтверджують
факт внеску

У разі внесення
грошових кош-
тів

Довідка банківської уста-
нови про надходження
коштів на поточний ра-
хунок

У разі внесення
майна

Документ про внесення:
• акт прийому-передачі;
• товаротранспортна на-
кладна;
• коносамент;
• тощо

Погоджена засновниками (учасниками) під-
приємства справедлива вартість внесених ак-
тивів

Облік статутного капіталу починається від дати реєстрації
підприємства в Державному реєстрі підприємств

та організацій

Зміни розміру статутного капіталу відображаються від дати
внесення змін до засновницьких документів
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Зовнішні
витрати

Оплата послуг сторонніх організа-
цій:
• за публікації інформації про ви-
пуск акцій;
• за виготовлення бланків серти-
фікатів акцій;
• за кодифікацію акцій;
• за розміщення та викуп акцій
власної емісії;
• державне мито за реєстрацію ін-
формації про випуск акцій;
• тощо

Внутрішні
витрати

Відносяться на витрати
звітного періоду

ВИТРАТИ НА ВИПУСК (ВИКУП) АКЦІЙ

Адміністративні
витрати

Відносяться на зменшення
додаткового вкладеного

капіталу

(за його відсутністю — на змен-
шення нерозподіленого прибутку
або збільшення непокритого

збитку)

 
 

Дебет Кредит

• Зменшення статутного капіталу • Утворення статутного капіталу
в момент реєстрації.
• Збільшення статутного капіталу

САЛЬДО — сума зафіксованого
в засновницьких документах під-
приємства статутного капіталу

Рахунок 40
«Статутний капітал»
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Облік формування статутного капіталу 
 

Д-т К-т Д-т

46
«Неоплачений

капітал»

(3)

(1)

40
«Статутний
капітал»

443
«Прибуток,

використаний у
звітному періоді»

Д-т К-т

(2)

Д-т К-т

67
«Розрахунки з
учасниками»

К-т

 
 
Пояснення: 
1 — відображена сума зареєстрованого статутного капіталу й одночасно відображе-

на сума заборгованості засновників (акціонерів за номінальною вартістю акцій); 
2 — спрямований прибуток до статутного капіталу; 
3 — зменшений статутний капітал: 
• у зв’язку з виходом учасників; 
• унаслідок зменшення номінальної вартості акцій. 

11.3. Облік додаткового капіталу 

ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

Інший
додатковий
капітал

• Сума дооцінки необоротних активів.
• Вартість активів, безоплатно отриманих підпри-
ємством від інших юридичних або фізичних осіб.
• Інші види додаткового капіталу

Це перевищення:
• продажної вартості спочатку роз-
міщених акцій над їхньою номіналь-
ною вартістю (емісійний дохід);
• номінальної вартості акцій над вар-
тістю їх викупу — на етапі анулю-
вання акцій, викуплених у акціоне-
рів;
• продажної вартості акцій над вар-
тістю їх викупу — на етапі перепро-
дажу акцій власної емісії

Для інших під-
приємств

Додатковий
вкладений
капітал

Для акціо-
нерних то-
вариств

Це капітал, укладений заснов-
никами понад суму статутно-
го капіталу
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Дебет Кредит

• Зменшення додаткового капіталу • Збільшення додаткового капіталу

Рахунок 42
«Додаткови  капітал»й

 
 
 
РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФОРМУВАННЯ 

ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ 

Рахунок 42 «Додатковий капітал» 

421 «Емісійний Відображається різниця між про-

дохід» дажною і номінальною вартістю 
первинно розміщених акцій 

422 «Інший вкла-
д

ся інший вкладений 
 підприємств (крім 

акціонерних товариств) капітал, 
, інші 
ро змі-

ни розміру статутного капіталу 

Відображаєть
засновниками

ений капітал» що перевищує статутний
внески тощо без рішень п

423 «Дооцінка ак-
тивів» 

Відображається сума дооцінки 
(уцінки) активів, яку здійснюють 
у випадках, передбачених зако-
нодавством та П(С)БО 

424 «Безоплатно 
одержані необо-
ротні активи» 

Вартість необоротних активів, без-
оплатно одержаних підприємст-
вом від інших осіб 

С
уб
р
ах
ун
к
и

 

425 «Інший дода-
тковий капітал» 

Обліковують інші види додатко-
вого капіталу, які не можуть бути 
включені до наведених вище 
субрахунків 
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Облік додаткового капіталу 

Д-т

46
«Неоплачений

капітал»

(1)

421
«Емісійний
дохід»

Д-т К-т

10
«Основні засоби»

12
матеріальні
активи»

(3) (2)

13
«Знос

(амортизація)
необоротних
активів»

423

і
засоби»

12

4
«Безоплатно
одержані
необо
акти

«Не«Дооцінка
активів»

(4)

«Нематеріальні
активи»

ротні
ви»

10
«Основн24

Д-т К-тК-т

Д-т Д-т К-тК-т

Д-т Д-т К-тК-т

 

Пояснення: 
1 — відображена сума заборгованості акціонерів на різницю між продажною та но-

мінальною  розміщених акцій; 
2, 3 — бр е
4 — в аж ж

11.4. Облік резервного капіталу 

 вартістю
 відо
ідобр

ажена сума дооцінки н
ено безоплатне надход

оборотних активів та їхнього зносу; 
ення необоротних активів. 

РЕЗЕРВНИЙ
КАПІТАЛ

С а резерв
конода
ум  за-

вства документів за раху-
нок нерозподіленого прибутку підприємства

 

ів, створених відповідно до чинного
 або засновницьких 

ВИКОРИСТАННЯ
ВКОШТІ

РЕЗЕРВНОГО
КАПІТАЛУ

• Покр
• Вип

и .
лат п ими іями.

• Виплат риємства в разі його лікві-
дації

 

ття можливих збитків звітного періоду
а дивідендів за ривілейован  акц
а боргів підп
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Резервний капітал створюється в розмірі, установленому
засновницькими документами, але не може бути меншим 25 %

статутного капіталу

Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу передбачаєть-
ся засновницькими документами і не може бути менше 5 %

суми чистого прибутку
 

 

Дебет Кредит

• Використання резервів • Створення резервів

Рахунок 43
«Резервний капітал»

 

Облік резервного капіталу 

43
«Резервний
капітал»

(2)

(1)

(4)

40
«Статутний
капітал»

442
«Непокриті
збитки»

443
«Прибуток,
використаний
у звітному
періоді»

(3)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

443
«Прибуток,

використаний у
звітному
періоді»

Д-т К-т

Д-т К-т

 

Пояснення: 
1 — спрямований прибуток на створення резервного капіталу; 
2 — використані кошти резервного капіталу на покриття збитків звітного періоду; 
3 — використані кошти резервного капіталу на нарахування дивідендів; 
4 — збільшений статутний капітал за рахунок резервного капіталу. 
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11.5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збит-
ків) 

АБО

Нерозподілений
прибуток

Сума прибутку, реінвестована в
підприємство

Непокритий
збито

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сума непокритого збитку поточно-
івк го та минулих рок

 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ НЕРОЗПОДІЛЕНИХ ПРИБУТКІВ ЧИ НЕПОКРИТИХ 
ЗБИТКІВ ПОТОЧНОГО ТА МИНУЛИХ РОКІВ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТАНОГО В 

ПОТОЧНОМУ РОКУ ПРИБУТКУ 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

441 «Прибуток 
нерозподіле-
ний» 

Відображаються наявність і рух нерозподіленого 
прибутку. 
Облік прибутку здійснюється зростаючим підсум-
ком з початку та до кінця року та відображається в 
обліку нерозподіленим 

442 «Непокриті 
збитки» 

Відображаються непокриті збитки, їх списання 
здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, 
резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо 

С
уб
р
ах
ун
к
и

 

443 «Прибуток, 
використаний 
у звітному пе-
ріоді» 

Відображаються: 
• розподіл прибутку між власниками (нарахування 
дивідендів); 
• виплати за облігаціями; 
• відрахування до резервного капіталу; 
• інше використання прибутку в поточному періоді. 
Дає змогу визначити: 
• яку суму прибутку підприємство використало  
початку року; 
• яку суму прибутку використано; 

о; 

 з

• яку суму прибутку не використан
• яка сума перебуває в господарському обігу під-
приємства 
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Облік фінансових результатів і використання прибутку 

Д-т К-т Д-т

79
«Фінансові
результати»

(1)

441
«Прибуток

нерозподілений»

443
«Прибуток,

використаний у
звітному періоді»

Д-т К-т

(8)

(4)

43
«Резервний

442
«Непокриті
збитки»Д-т К-т

(2)

4

Д-т К

ами»
К

(3)

(5)

капітал»

(6)

0
«Статутний
капітал» -т

67
«Розрахунки з
учасник

Д-т -т

(7)

Д-т К-т

79
«Фінансові
результати»

К-т

Д-т К-т

 
 
Пояснення: 
1 — визначен
2 — визначен
3 — списані непокриті з
4 — списані 
5 — відображ
6 — відображ  капіталу; 
7 — відображено ня) дивідендів за 

акціями та іншими
8 — списано -

го прибутку. 

ий та списаний фінансовий результат у сумі отриманого прибутку; 
ий та списаний фінансовий результат у сумі збитку; 

діленого прибутку; битки за рахунок нерозпо
непокриті збитки за рахунок коштів резервного капіталу; 
ено використання прибутку на формування резервного капіталу; 
ено використання прибутку на збільшення статутного

 використання прибутку на виплату (нарахуван
 виплатами учасникам; 

 наприкінці року використання прибутку на зменшення нерозподілено
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11.6. Облік вилученого капіталу 

ВИЛУЧЕНИЙ
КАПІТАЛ

Фактична собівартість ак-
цій власної емісії або час-
ток, викуплених товарист-
вом у його учасників

Зменшує
власний
капітал

 

 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ 

Рахунок 45 «Вилучений капітал» 

451 «Вилучені акції» 

452 «Вилучені внески та паї» С
уб
р
ах
ун
к
и

 

453 «Інший вилучений капітал» 

 

Дебет Кредит

• 
ем
• 
л
й

Фактична собівартість акцій власної
ісії.
Фактична собівартість часток, викуп-
ених господарським товариством у
ого учасників

• Вартість анульованих акцій.
• Вартість перепроданих акцій

Рахунок 45
«Вилучений капітал»
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Облік вилученого капіталу 
 

(1)

(2)

451
«Вилучені
акції»

425
«Інший додатковий

капітал»

(5)

40
«Стутутний
капітал»

(3)

(4)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

30
«Каса»

31
«Рахунки
в банку»

Д-т К-т

Д-т К-т

30
«Каса»

31
«Рахунки
в банку»

 
 
Пояснення: 
1 — відображена вартіст ; 
2 — відображена операція з перепродажу викуплених акцій за номінальною вартіс-

тю; 
3 — від аж у викуплених акцій на суму, яка перевищує 

номінальну тіст
4 — від ена операція за анульованими акціями за номінальною вартістю; 
5 — відображе ями на суму, яка перевищує номіна-

льну вартість цій

11.7. Облік неоплаченого капіталу 

ь власних акцій, викуплених у акціонерів

обр
 вар
ображ

 ак

ена операція з перепродаж
ь акцій; 

на операція за анульованими акці
. 

НЕОПЛАЧЕНИЙ
КАПІТАЛ

Сума заборгованості власників
(засновників) за внесками до
статутного капіталу

Зменшує
власний
капітал

 
 

Дебет Кредит

• Заборгованість засновників за внес-
ками до статутного капіталу підпри-
ємства

• Погашення заборгованості за внес-
ками до статутного капіталу

Рахунок 46
«Неоплачений капітал»
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О  блік неоплаченого капіталу
 

(1) (2)

46
«Неоплачений

капітал»

20
«Виробничі
запаси»

28
«Товари»

(6) (3)

банк

30
«Каса»

31
«Рахунки в

у»

(5) (4)

451
«Вилучені
акції»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

40
«Статутний
капітал»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т Д-т К-т

421
«Емісійний
дохід»

10
«Основні
засоби»

12
«Нематеріальні

активи»

 

Пояснення: 
1 — відображена сума зареєстрованого статутного капіталу й одночасно відображе-

на сума заборгованості засновників; 
2, 3, 4 — погашена заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу; 
5 — відображена сума заборгованості акціонерів на різницю між продажною та но-

мінальною вартістю розміщених акцій; 
6 — відображена сума заборгованості акціонерів за повторно розміщеними акціями 

(за перепродажу викуплених акцій). 

 



ТЕМА 12 
Облік зобов’язань 

 
12.1. Зобов’язання, критерії їх визнання, класифікація та оцінка. 
12.2. Облік банківських кредитів. 
12.3. Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань. 
12.4. Облік інших довгострокових зобов’язань. 
12.5. Облік поточних зобов’язань. 
12.6. Облік забезпечень. 

 
                                       зобов’язання, довгострокові зобов’язання, поточні 

зобов’язання, забезпечення, непередбачене зобов’язання, сума погашення, 
теперішня вартість. 

Ключові слова:

12.1. Зобов’язання, критерії їх визнання, класифікація 
та оцінка 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій
звітності регламентуються П(С)БУ 11 «Зобов’язання»

П(С)БО 11 «Зобов’язання» застосовується з урахуванням
особливостей оцінки і розкриття інформації щодо зобов’язань,
установлених Положеннями (стандартами) бухгалтерського

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 2 «Баланс»,
14 «Оренда», 17 «Податок на прибуток»

Критерії
визнання
зобов’язань

• Існує ймовірність зменшення економічних
вигід у майбутньому внаслідок його пога-
шення

• Вартість може бути достовірно визначено

Заборгованість підприємства, що виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої,
як очікується, призведе до зменшення ре-
сурсів підприємства, які втілюють у собі
економічні вигоди

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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Зобов’язання, первинний термін пога-
шення яких було встановлено понад
рік тому

Зобов’язання, строк погашення яких
було початково встановлено протягом
поточного року

Зобов’язання з невизначеними сумою
або часом погашення на дату балансу

Зобов’язання, що може виникнути вна-
слідок минулих подій та існування
якого буде підтверджено лише тоді,
коли відбудеться або не відбудеться
одна чи більше невизначених подій,
над якими підприємство не має повно-
го контролю; теперішнє зобов’язання,
що виникає внаслідок минулих подій,
але не визнається, оскільки: а) мало-
ймовірно, що для врегулювання зо-
бов’язання потрібно буде використати
ресурси, які втілюють у собі економіч-
ні вигоди; б) суму зобов’язання не мо-
жна достовірно визначити

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Довгострокові

Поточні

Забезпечення

НепередбаченіНепередбачені
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Довгострокові Поточні

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Забезпечення

Відшкодування майбутніх витрат на:
• виплату відпусток працівникам;
• додаткове пенсійне забезпечення;
• виконання гарантійних зобов’язань;
• реструктуризацію;
• виконання зобов’язань щодо обтяж-
ливих контрактів;
• тощо

Непередбачені

Довгострокові бан-
ківські кредити

Інші довгострокові
фінансові зобов’я-
зання

Відстрочені подат-
кові зобов’язання

Інші довгострокові
зобов’язання

Поточна заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями

Короткострокові банківські кредити

Короткострокові векселі видані

Кредиторська заборгованість за то-
вари, роботи, послуги

Поточна заборгованість за розрахун-
ками:
• з одержаних авансів;
• з бюджетом;
• з позабюджетних платежів;
• зі страхування;
• з оплати праці;
• з учасниками;
• із внутрішніх розрахунків

Інші поточні зобов’язання  

Довгострокові
зобов’язання,

на які
нараховуються

проценти

Поточні
зобов’язання

За теперішньою вартістю — дисконтована сума
майбутніх платежів (за вирахуванням суми очіку-
ваного відшкодування), яка, імовірно, буде потріб-
на для погашення зобов’язання у процесі звичайної
діяльності підприємства

За сумою погашення — недисконтована сума гро-
шових коштів або їхніх еквівалентів, котру, як очіку-
ється, буде сплачено для погашення зобов’язання у
процесі звичайної діяльності підприємства

Забезпечення Визнаються витратами

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У БАЛАНСІ

 

12.2. Облік банківських кредитів 
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Позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається
в тимчасове користування на засадах строковості, повер-
нення, платності, забезпеченості та цільового використання

Позики видаються на певний строк, після закінчення яко-
го їх має бути повернено

Отримані залучені кошти має бути повернено через пев-
ний час

Кредит видається за певну плату, яка називається процентом

Наявність у банку права захисту власних інтересів, недо-
пущення збитків від неповернення боргу через неплато-
спроможність позичальника

Вкладення позикових коштів на конкретні цілі, передба-
чені кредитним договором:
• збільшення основних та оборотних фондів;
• накопичення сезонних запасів виробничих запасів, неза-
вершеного виробництва, готової продукції та товарів;
• інвестиції;
• викуп державного майна;
• споживчі потреби громадян;
• інші заходи, необхідні для покриття різниці між надхо-
дженням коштів та їх витратами у процесі виробництва.
Забороняється надання кредитів:
• на покриття збитків господарської діяльності позичальника;
• формування та збільшення статутного капіталу комер-
ційних банків та інших господарських товариств

Строковість

Повернення

Платність

Забезпече-
ність

Цільове ви-
користання

БАНКІВСЬ-
КИЙ КРЕДИТ

 

Довгострокові
(понад 3 роки)

Короткострокові
(до 1 року)

Поступово

Водночас із закінчен-
ням строку кредитно-
го договору

Кредити галузям народ-
ного господарства

Кредити населенню

Кредити державним ор-
ганам влади

За цільовим спрямуванням

Виробничі Споживчі

З фіксованою процентною
ставкою

З плаваючою процентною
ставкою

Зі сплатою процентів з вико-
ристанням наданих коштів

Зі сплатою процентів одночас-
но з отриманням кредиту

У разовому порядку

Відкрита кредитна лінія

Середньострокові
(1—3 роки)

Забезпечені (ломбардні)

Відповідно до умов
кредитного договору

Гарантовані

Незабезпечені (бланкові)

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ

За строками
користування

Залежно від порядку
погашення

Залежно від забезпечення

За характером і способом сплати
процентів

За методами надання

За основними категоріями
позичальників
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СУБ’ЄКТИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ

Кредитор (банк) — на-
дає позику з метою оде-
ржання прибутку (про-
цента)

Позичальник — отримує
позику з метою задоволення
тимчасової потреби в додат-
кових грошових ресурсах

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР — це юридичний документ, що
визначає взаємні обов’язки й відповідальність суб’єктів кре-
дитних відносин (банку та позичальника)

Основні типові положення:
• Опис суб’єктів угоди (визначаються кредитор і позичаль-
ник).
• Опис умов кредитування (зазначаються сума і строк креди-
ту, порядок видачі та графік погашення кредиту і процентів).
• Умови використання кредиту позичальником.
• Зобов’язання банку (відкрити рахунок для видачі кредиту,
забезпечити консультативні послуги з питань виконання уго-
ди тощо).
• Зобов’язання позичальника (повернути суму кредиту, спла-
тити проценти за користування кредитом, надавати інфор-
мацію і необхідні документи про фінансовий стан підприєм-
ства).
• Право банку перевіряти цільове використання кредиту та
наявність і умови зберігання застави.
• Опис забезпечення кредиту з посиланням на угоди, що є ча-
стинами кредитного договору (договір застави, гарантії, по-
ручительства, страхова угода).
• Обмежувальні умови
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РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
РОЗРАХУНКИ ЗА ПОЗИКАМИ БАНКІВ ТА ІНШИМИ ЗАЛУЧЕНИМИ 

ПОЗИКОВИМИ КОШТАМИ 

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 50 «Довго-
строкові позики» 

501 «Довгострокові кредити банків у національ-
ній валюті» 
502 «Довгострокові кредити банків у іноземній 
валюті» 
503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у 
національній валюті» 
504 «Відстрочені довгострокові кредити банків у 
іноземній валюті» 
505 «Інші довгострокові позики в національній 
валюті» 
506 «Інші довгострокові позики в іноземній ва-
люті» 

Рахунок 60 «Коротко-
строкові позики» 

601 «Короткострокові кредити банків у націона-
льній валюті» 
602 «Короткострокові кредити банків у іноземній 
валюті» 
603 «Відстрочені короткострокові кредити банків 
у національній валюті» 
604 «Відстрочені короткострокові кредити банків 
у іноземній валюті» 
605 «Прострочені короткострокові позики в наці-
ональній валюті» 
606 «Прострочені короткострокові позики в іно-
земній валюті» 

 

Дебет Кредит

• Переведення довгострокових позик
до поточної заборгованості за довго-
строковими зобов’язаннями

• Суми одержаних довгостроко-
вих позик.
• Переведення короткострокових
(відстрочених) позик до складу
довгострокових

Рахунок 50
«Довгострокові позики»

 
 

Дебет Кредит

• Погашення заборгованості за корот-
костроковими позиками.
• Переведення короткострокових по-
зик до довгострокових зобов’язань у
разі відстрочення кредитів (позик)

• Суми одержаних короткостро-
кових (позик)

Рахунок 60
«Короткострокові позики»
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Облік зобов’язань за довгостроковими позиками банку 
 

50
«Довгострокові

позики»

31
«Рахунки в
банку»

(3)(5)

684
«Розрахунки за
нарахованими
процентами»

951
«Проценти за

кредит»

(1)

61
«Поточна

заборгованість за
довгостроковими
зобов’язаннями»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

(2)

(4)

 
Пояснення: 
1 — отримана довгострокова позика банку; 
2 — відображена поточна заборгованість за довгостроковими позиками банку; 
3 — нараховані проценти за позиками банку; 
4 — перераховано банку в погашення заборгованості за довгостроковими позиками; 
5 — перераховано банку в погашення заборгованості за нарахованими процентами. 

 
 

Облік зобов’язань за короткостроковими позиками банку 
 

60
«Короткострокові

позики»

31
«Рахунки в
банку»

(2)(4)

684
«Розрахунки за
нарахованими
процентами»

951
«Проценти за

кредит»
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

(1)

(3)  
 
Пояснення: 
1 — отримана короткострокова позика банку; 
2 — нараховані проценти за позиками банку; 
3 — перераховано банку в погашення заборгованості за короткостроковими позика-

ми; 
4 — перераховано банку в погашення заборгованості за нарахованими процентами. 
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12.3. Облік інших довгострокових фінансових зо-
бов’язань 

ІНШІ
ДОВГОСТРОКОВІ

ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Зобов’язання за довгостроковими
векселями виданими

Зобов’язання за довгостроковими
облігаціями

Довгострокова заборгованість підпри-
ємства щодо зобов’язань із залученням
позикових коштів (крім кредитів бан-
ків), на які нараховуються проценти

ВЕКСЕЛЬ

Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове
зобов’язання векселедавця сплатити після настан-
ня строку певну суму грошей власнику векселя
(векселедержателю)

1. Наявність у договорі в розділі «Порядок розрахунків»
умови про те, що розрахунки за поставлені товари, роботи
або послуги здійснюються з використанням векселів.
2. Векселеспроможність сторін вексельного зобов’язання
(Законом України «Про обіг векселів в Україні» встанов-
лено загальну [для зареєстрованих в Україні та з постійним
місцезнаходженням юридичних осіб та фізичних осіб, які
володіють цивільною дієздатністю] та обмежену [органи
виконавчої влади і місцевого самоврядування, бюджетні
установи] векселеспроможність).
3. Товарність вексельного зобов’язання — видавати вексе-
лі можна тільки для оформлення грошового боргу за фак-
тично поставлені товари

УМОВИ ВИДАЧІ ВЕКСЕЛІВ
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ПРОСТИЙ ПЕРЕКАЗНИЙ

ВИДИ ВЕКСЕЛІВ

Обов’язкові реквізити:

• найменування — «вексель»;
• проста і нічим не обумовлена
обіцянка сплатити визначену су-
му;
• строк платежу;
• місце, в якому має здійснюва-
тися платіж;
• найменування того, кому або
за наказом кого платіж має бути
здійснено;
• дата і місце складання вексе-
ля;
• підпис того, хто видає доку-
мент (векселедавця)

Обов’язкові реквізити:

• найменування — «вексель»;
• строк платежу;
• місце, в якому має здійснюватися
платіж;
• найменування того, кому або за
наказом кого має бути здійснено
платіж;
• дата і місце складання векселя;
• підпис того, хто видає документ
(векселедавця);
• проста і нічим не обумовлена про-
позиція сплатити певну суму;
• найменування того, хто повинен
платити (платника)

Документ, в якому немає будь-якого
із зазначених

реквізитів, не має сили
простого або переказного векселя,

за винятком таких випадків:

а) вексель, строк платежу за яким не вказано, розгля-
дається як такий, що підлягає оплаті за пред’явлен-
ням;
б) за відсутності особливого зазначення місце, позна-
чене поруч з найменуванням платника (місця скла-
дання документа – для простого векселя), вважається
місцем платежу й водночас місцем проживання плат-
ника (векселедавця – для простого векселя);
в) вексель, в якому не вказано місце його складання,
визнається підписаним у місці, позначеному поруч із
найменуванням векселедавця
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ОБЛІГАЦІЯ

Цінний папір, що засвідчує внесення її власником гро-
шових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати
йому номінальну вартість цього цінного папера в перед-
бачений у ньому строк з виплатою фіксованого процен-
та (якщо інше не передбачено умовами випуску)

безпроцентні
(цільові)

з обмеженим
колом обігу

на пред’яв-
ника

облігації
підприємств

які вільно
обертаються

облігації
внутрішніх
і місцевих
позик

процентні іменні

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ

За емітентами
За характером

і способом сплати
процентів

За колом обігу

 
 

• найменування цінного папера — «облігація»;
• фірмове найменування і місцезнаходження емітента облі-
гацій;
• фірмове найменування або ім’я покупця (для іменної облі-
гації);
• номінальна вартість облігацій;
• строки погашення, розмір і строки виплати процентів (для
процентних облігацій);
• місце і дата випуску, серія і номер облігації;
• підпис керівника емітента або іншої вповноваженої на це
особи;
• печатка емітента.

Крім основної частини до облігацій може додаватися купон-
ний листок на виплату процентів

ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ
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НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ВИПУСК  
ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ: 

• формування і поповнення статутного фонду емітентів; 
• покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю 

ОБЛІГАЦІЇ МОЖУТЬ ВИПУСКАТИСЯ

За номіналь-
ною вартістю

Із премією — випуск об-
лігацій за ціною, вищою
від їхньої номінальної вар-
тості

З дисконтом — випуск
облігацій за ціною, ниж-
чою від їхньої номіналь-
ної вартості

Різниця між номінальною вартістю облігацій
і вартістю їх випуску (дисконт або премія)
підлягає амортизації за методом ефективної
ставки процента починаючи від дати випуску

облігацій до дати їх погашення

Сума
амортиза-
ції дис-
конту

=

Балансова вар-
тість облігацій
на початок пері-
оду, за який нара-
ховуються про-

центи

×
Ефективна
ставка

процента
–
Номінальна
вартість
облігацій

×
Номінальна
ставка

процента

Сума
амортиза-
ції премії

=
Номінальна
вартість
облігацій

×
Номінальна
ставка про-

цента
–

Балансова вартість
облігацій на поча-
ток періоду, за
який нарахову-
ються проценти

×
Ефективна
ставка

процента

Сума річного процента ± Сума дисконту (премії)Ефектив-
на ставка
процента

=
(Номінальна вартість облігацій + Вартість випуску облігацій) : 2
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РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Синтетичні рахун-
ки Субрахунки Призначення рахунка 

Рахунок 51 «Дов-
гострокові вексе-
лі видані» 

511 «Довгострокові вексе-
лі, видані в національній 
валюті» 
512 «Довгострокові вексе-
лі, видані в іноземній ва-
люті» 

Для обліку розрахунків з 
кредиторами за операці-
ями, заборгованість за 
якими забезпечена вида-
ними векселями та не є 
поточним зобов’язанням 

Рахунок 52 «Дов-
гострокові зо-
бов’язання за об-
лігаціями» 

521 «Зобов’язання за облі-
гаціями» 
522 «Премія за випуще-
ними облігаціями» 
523 «Дисконт за випуще-
ними облігаціями» 

Для обліку розрахунків з 
іншими особами за ви-
пущеними та сплачени-
ми власними облігація-
ми строком погашення 
понад дванадцять міся-
ців від дати балансу 

 
 

Дебет Кредит

• Погашення заборгованості, забезпе-
ченої виданим векселем.
• Списання заборгованості, забезпече-
ної виданим векселем

• Видача векселя в забезпечення
за одержані матеріальні цінності

Рахунок 51
«Довгострокові векселі видані»

 
 
 

Дебет Кредит

• Сума погашення • Номінальна вартість викупле-
них облігацій

Рахунок 52
«Довгострокові зобов’язання

за облігаціями»
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Облік довгострокових векселів виданих 
 

51
«Довгострокові
векселі видані»

(2) (1)

31
«Рахунки в
банку»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

63
«Розрахунки з

постачальниками
та підрядниками»

 
 
Пояснення: 
1 — видача векселів у забезпечення заборгованості постачальникам; 
2 — погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями. 
 
 
Облік розрахунків за облігаціями, випущеними з премією 

 

684
«Розрахунки за
нарахованими
процентами»

(5)

(3)

792
«Результат
фінансових
операцій»

(1)
(4)

(2)

31
«Рахунки в
банку»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

952
«Інші фінансові

витрати»

521
«Зобов’язання

за
облігаціями»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

522
«Премія за
випущеними
облігаціями»

 
 
Пояснення: 
1 — випущено облігації з премією на строк понад один рік за номінальною вартістю; 
2 — відображена премія за випущеними облігаціями; 
3 — нараховані проценти за облігаціями, випущеними з премією; 
4 — відображена сума амортизації премії; 
5 — сплачено проценти за облігаціями. 
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Облік розрахунків за облігаціями, випущеними з дисконтом 
 

Д-т К-т Д-т

952
«Інші фінансові

витрати»

(3)

684
«Розрахунки за
нарахованими
процентами»

523
«Дисконт за
випущеними
облігаціями»Д-т К-т

(2)

521
«Зобов’язання
за облігаціями»Д-т К-т

(1)

(5) (4)

Д-т К-т

31
«Рахунки в
банку» К-т

 

Пояснення: 
1 — отримано кошти за випущені облігації; 
2 — відображено дисконт за випущеними облігаціями; 
3 — нараховані проценти за випущеними облігаціями; 
4 — відображена сума амортизації дисконту; 
5 — сплачено проценти за облігаціями. 

12.4. Облік інших довгострокових зобов’язань 

РАХУНКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Синтетичний 
рахунок Субрахунок Призначення рахунка 

Рахунок 53 
«Довгостро-
кові зо-
бов’язання з 
оренди» 

531 «Зобов’язання з 
фінансової оренди» 
532 «Зобов’язання з 
оренди цілісних май-
нових комплексів» 

Для узагальнення інформації про 
стан розрахунків з орендодавцями 
за необоротні активи, передані на 
умовах довгострокової оренди 

Рахунок 54 
«Відстрочені 
податкові зо-
бов’язання» 

 Для обліку суми податків на при-
буток, які сплачуватимуться в на-
ступних періодах внаслідок виник-
нення тимчасової різниці між 
балансовою вартістю активів (або) 
зобов’язань та оцінкою цих активів 
і або зобов’язань, яка використову-
ється з метою оподаткування 

Закінчення табл. 
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Синтетичний 
рахунок Субрахунок Призначення рахунка 

Рахунок 55 
«Інші довго-
строкові зо-
бов’язання» 

 Для узагальнення інформації про 
розрахунки з іншими кредиторами 
та за іншими операціями, заборго-
ваність за якими не є поточним зо-
бов’язанням та облік яких не відо-
бражається на решті рахунків класу 
5 «Довгострокові зобов’язання» 

Дебет Кредит

• Погашення заборгованості перед орен-
додавцем за одержані об’єкти довго-
строкової оренди.
• Переведення до короткострокових зо-
бов’язань

• Нарахування заборгованості пе-
ред орендодавцем за одержані об’є-
кти довгострокової оренди

Рахунок 53
«Довгострокові зобов’язання

з оренди»

 
 
 

Дебет Кредит

• Зменшення відстрочених податкових
зобов’язань завдяки нарахуванню по-
точних податкових зобов’язань

• Сума податку на прибуток, що
підлягає сплаті в майбутніх періо-
дах відповідно до оподаткованих
тимчасових різниць

Рахунок 54
«Відстрочені податкові

зобов’язання»

 
 
 

Дебет Кредит

• Погашення довгострокових зобов’я-
зань.
• Переведення до короткострокових
зобов’язань

• Збільшення довгострокових зо-
бов’язань

Рахунок 55
«Інші довгострокові

зобов’язання»
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Облік операцій з фінансової оренди 
 

61
«Поточна

заборгованість за
довгостроковими
зобов’язаннями»

(1)(2)

531
«Зобов’язання з
фінансової
оренди»

10
«Основні
засоби»

952
«Інші

фінансові
витрати»

(3)(5)

31
«Рахунки в
банку»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

(4)

Д-т К-т Д-т К-т

684
«Розрахунки

за нарахованими
процентами»

 
 

Пояснення: 
1 — отримано устаткування на умовах фінансової оренди; 
2 — відображена поточна частина зобов’язання з фінансової оренди; 
3 — нараховані проценти за заборгованістю з фінансової оренди за звітний період; 
4 — перераховано в погашення заборгованості з фінансової оренди частину заборго-

ваності за устаткуванням; 
5 — перераховано в погашення заборгованості з фінансової оренди суму нарахова-

них процентів. 
 
 

Облік відстрочених податкових зобов’язань 
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(1) (4)

54
«Відстрочені
податкові

зобов’язання»

(2) (5)

(3)

64
«Розрахунки за
податками й
платежами»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

17
«Відстрочені
податкові
активи»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

98
«Податок на
прибуток»

17
«Відстрочені
податкові
активи»

64
«Розрахунки за
податками й
платежами»

 
 
Пояснення: 
1 — сума зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, 

пов’язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді; 
2 — зменшення відстрочених податкових зобов’язань, пов’язаних з нарахуванням 

податків і платежів у поточному звітному періоді; 
3 — зменшення відстрочених податкових зобов’язань, пов’язаних з нарахуванням 

податку на прибуток у поточному звітному періоді; 
4 — сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звіт-

ному періоді, над витратами, пов’язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточ-
ному звітному періоді; 

5 — збільшення відстрочених податкових зобов’язань, пов’язаних з нарахуванням 
податків і платежів у поточному звітному періоді. 
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12.5. Облік поточних зобов’язань 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКІ БУДЕ ПОГАШЕНО У ЗВИЧАЙНОМУ ПРОЦЕСІ 

ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА АБО МАЄ БУТИ ПОГАШЕНО 
ПРОТЯГОМ ДВАНАДЦЯТИ МІСЯЦІВ ВІД ДАТИ БАЛАНСУ ТА ЯКІ НЕ Є 
РОЗРАХУНКАМИ ЗА КОРОТКОСТРОКОВИМИ ПОЗИКАМИ БАНКІВ 

Синтетичний рахунок Субрахунки 

Рахунок 61 «Поточна 
заборгованість за довго-
строковими зо-
бов’язаннями» 

611 «Поточна заборгованість за довгострокови-
ми зобов’язаннями в національній валюті» 
612 «Поточна заборгованість за довгострокови-
ми зобов’язаннями в іноземній валюті» 

Рахунок 62 «Коротко-
строкові векселі видані» 

611 «Короткострокові векселі, видані в націона-
льній валюті» 
612 «Короткострокові векселі, видані в інозем-
ній валюті» 

Рахунок 63 «Розрахун-
ки з постачальниками 
та підрядниками» 

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальни-
ками» 
632 «Розрахунки з іноземними постачальника-
ми» 
633 «Розрахунки з учасниками ПФГ» 

Рахунок 64 «Розрахун-
ки за податками й пла-
тежами» 

641 «Розрахунки за податками» 
642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» 
643 «Податкові зобов’язання» 
644 «Податковий кредит» 

Рахунок 65 «Розрахун-
ки за страхуванням» 

651 «За пенсійним забезпеченням» 
652 «За соціальним страхуванням» 
653 «За страхуванням на випадок безробіття» 
654 «За індивідуальним страхуванням» 
655 «За страхуванням майна» 

Рахунок 66 «Розрахун-
ки з оплати праці» 

661 «Розрахунки за заробітною платою» 
662 «Розрахунки з депонентами» 

Рахунок 67 «Розрахун-
ки з учасниками» 

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
672 «Розрахунки за іншими виплатами» 

Рахунок 68 «Розрахун-
ки за іншими операція-
ми» 

681 «Розрахунки за авансами одержаними» 
682 «Внутрішні розрахунки» 
683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» 
684 «Розрахунки за нарахованими процентами»
685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 
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Дебет Кредит

• Погашення поточної заборгованості.
• Списання поточної заборгованості

• Частина довгострокових зо-
бов’язань, яка підлягає погашен-
ню протягом дванадцяти місяців
від дати балансу

Рахунок 61
«Поточна заборгованість

за довгостроковими
зобов’язаннями»

 
 

Дебет Кредит

• Погашення заборгованості, забезпе-
ченої виданим векселем.
• Списання заборгованості, забезпече-
ної виданим векселем

• Видача векселя в забезпечення
за одержані матеріальні цінності

Рахунок 62
«Короткострокові
векселі видані»

 
 

Дебет Кредит

• Погашення заборгованості за одер-
жані від постачальників та підрядників
товарно-матеріальні ціності, прийняття
роботи, послуги.
• Списання заборгованості за одержані
від постачальників і підрядників то-
варно-матеріальні цінності, прийняті
роботи

• Заборгованість за одержані від
постачальників і підрядників то-
варно-матеріальні ціності, прий-
няті роботи, послуги

Рахунок 63
«Розрахунки з постачальниками та

підрядниками»

 
 

Дебет Кредит

• Належні до відшкодування з бюдже-
ту податки.
• Сплата податків.
• Списання податків

• Нарахування платежів до бю-
джету

Рахунок 64
«Розрахунки за податками

й платежами»
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Дебет Кредит

• Перераховані органам страхування
кошти в погашення  зобов’язань.
• Виплачені та витрачені кошти за ці-
льовим призначенням на підприємстві.
• Пеня за несвоєчасну сплату відраху-
вань

• Нараховані зобов’язання за стра-
хуванням.
• Одержані від органів страху-
вання кошти

Рахунок 65
«Розрахунки за страхуванням»

 
 

Дебет Кредит

• Утримані податки.
• Платежі за виконавчими документами.
• Утримана вартість одержаних мате-
ріалів, продукції та товарів у рахунок
заробітної плати та інші утримання.
• Виплата заробітної плати, премій, до-
помоги, дивідендів

• Нарахована основна й додатко-
ва заробітна плата, премії.
• Нарахована допомога з тимча-
сової непрацездатності

Рахунок 66
«Розрахунки з оплати праці»

 
 
 

Дебет Кредит

• Погашення нарахованої заборговано-
сті, у тому числі реінвестування дохо-
дів

• Заборгованість підприємства пе-
ред засновниками та учасниками

Рахунок 67
«Розрахунки з учасниками»

 
 
 

Дебет Кредит

• Погашення нарахованої заборговано-
сті

• Заборгованість підприємства за
іншими операціями

Рахунок 68
«Розрахунки за іншими

операціями»
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Облік поточної заборгованості за довгостроковими зо-
бов’язаннями 

 

(3) (1)

61
«Поточна

заборгованість за
довгостроковими
зобов’язаннями»

(2)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

31
«Рахунки
в банку»

Д-т К-т

50
«Довгострокові

позики»

531
«Зобов’язання
з фінансової
оренди»

 
Пояснення: 
1 — поточна заборгованість за довгостроковими позиками банку; 
2 — поточна заборгованість частини зобов’язання з фінансової оренди; 
3 — перерахування коштів у погашення заборгованості за довгостроковими зо-

бов’язаннями. 

Облік розрахунків з учасниками 

(2) (1)

671
«Розрахунки за
нарахованими
дивідендами»

(3)

(4)

31
«Рахунки в
банку»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

40
«Статутний
капітал»

Д-т К-т

Д-т К-т

443
«Прибуток,
використаний
у звітному
періоді»

64
«Розрахунки за
податками й
платежами»

 
 
Пояснення: 
1 — нараховані дивіденди за акціями; 
2 — використано суму нарахованих дивідендів на збільшення статутного капіталу; 
3 — виплачено дивіденди засновникам (учасникам); 
4 — нарахований податок на дивіденди. 
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12.6. Облік забезпечень 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Зобов’язання з невизначеними сумою
або часом погашення на дату балансу

Створюються
підприємством

У разі виникнення внас-
лідок минулих подій зо-
бов’язань, погашення яких
у майбутньому призве-
де до зменшення еконо-
мічних вигід

Не можна
створювати
забезпечення

Для покриття май-
бутніх збитків, по-
в’язаних з діяль-
ністю підприєм-
ства

Визнаються
витратами

Для відшкодування май-
бутніх операційних ви-
трат на:
• оплату відпусток пра-
цівникам;
• додаткове пенсійне за-
безпечення;
• виконання гарантійних
зобов’язань;
• реструктуризацію;
• виконання зобов’язань
за обтяжливими контра-
ктами;
• тощо

 
 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ 

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

471 «Забезпечен-
ня виплат відпу-
сток» 

• Ведеться облік руху та залишків коштів на 
оплату чергових відпусток працівників. 
• Узагальнюється інформація про забезпечення 
обов’язкових відрахувань (зборів) для забезпе-
чення виплат відпусток та збори на обов’язкове 
державне пенсійне страхування, на обов’язкове 
соціальне страхування, на обов’язкове соціальне 
страхування на випадок безробіття тощо 

472 «Додаткове пен-
сійне забезпечен-
ня» 

Ведеться облік коштів для реалізації програми 
пенсійного забезпечення 

473 «Забезпечен-
ня гарантійних 
зобов’язань» 

Ведеться облік руху та залишків коштів, зарезер-
вованих для забезпечення майбутніх витрат на 
проведення: 
• гарантійних ремонтів проданої продукції; 
• ремонту предметів прокату тощо 

С
уб
ра
ху
нк
и 

474 «Забезпечен-
ня інших витрат 
і платежів» 

Ведеться облік забезпечення інших наступних ви-
трат, що не знайшли відображення на інших суб-
рахунках 
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Дебет Кредит

• Використання забезпечень • Нарахування забезпечень

Рахунок 47
«Забезпечення

майбутніх витрат і платежів»

 

Облік створення резерву на оплату відпусток 

(6) (1)

471
«Забезпечення

виплат відпусток»

91
«Загальновиробничі

витрати»

(7) (2)

92
«Адміністративні

витрати»

(3)

93
«Витрати на

збут»

(4)
94

«Інші витрати
операційної
діяльності»

(5)

65
«Розрахунки за
страхуванням»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

66
«Розрахунки з
оплати праці»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

23
«Виробництво»

Д-т К-т

 
 
Пояснення: 
1 — здійснено відрахування для забезпечення відпусток робітникам; 
2 — здійснено відрахування для забезпечення відпусток іншому виробничому пер-

соналу; 
3 — здійснено відрахування для забезпечення відпусток адміністративному персоналу; 
4 — здійснено відрахування для забезпечення відпусток персоналу, що здійснює збут; 
5 — здійснено відрахування для забезпечення відпусток персоналу об’єктів соціаль-

но-культурного призначення; 
6 — нараховані відпускні персоналу в поточному періоді; 
7 — зроблені відрахування на соціальні заходи на суму відпускних. 
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Облік створення додаткового пенсійного забезпечення 
 

(2) (1)

472
«Додаткове пенсійне

забезпечення»
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

31
«Рахунки в
банку» 23, 91, 92, 93

 

Пояснення: 
1 — здійснено відрахування на додаткове пенсійне забезпечення за пенсійною про-

грамою підприємства за рахунок витрат підприємства; 
2 — перераховано кошти на виплату пенсій. 

Облік створення і використання забезпечення гарантійних 
зобов’язань 

(2) (1)

70
«Доходи від
реалізації»

(4) (3)

473
«Забезпечення
гарантійних
зобов’язань»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

643
«Податкові

зобов’язання»

36
«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

«Рахунки
активів і

зобов’язань»

93
«Витрати на

збут»

 

Пояснення: 
1 — отримано дохід від реалізації продукції з гарантією; 
2 — нараховано податкове зобов’язання з ПДВ; 
3 — здійснено відрахування для забезпечення гарантійних зобов’язань (у процентах 

від суми чистого доходу); 
4 — здійснено витрати на гарантійний ремонт реалізованої продукції. 
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ТЕМА 13 
Облік праці та її оплати 

 

13.1. Економічний зміст оплати праці. 
13.2. Облік особового складу працівників. 
13.3. Облік робочого часу. 
13.4. Облік розрахунків з оплати праці. 
13.5. Оподаткування заробітної плати. 

 
                                       заробітна плата, основна заробітна плата, 

додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, форма 
оплати праці, система оплати праці, фонд оплати праці, оподаткування 
заробітної плати. 

Ключові слова:

13.1. Економічний зміст оплати праці 

ЗАРОБІТНА
ПЛАТА

Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовим договором власник або
вповноважений ним орган виплачує працівникові
за виконану ним роботу чи надані послуги

Основна
заробітна
плата

Винагорода за ви-
конання роботи
відповідно до ви-
значених норм
праці

Інші заохо-
чувальні та
компенса-
ційні ви-
плати

• Виплати у формі винагород за підсумками роботи
за рік.
• Премії за спеціальними системами і положеннями.
• Компенсаційні та інші грошові та матеріальні ви-
плати, не передбачені актами чинного законодавства

Для робітників:
• Тарифні ставки.
• Відрядні розцінки.
Для службовців:
• Посадові оклади

Додаткова
заробітна
плата

Винагорода за пра-
цю понад уста-
новлені норми, за
успіхи й особли-
ві умови праці

• Доплати та надбавки.
•  Гарантійні та компенсацій-
ні виплати, передбачені чин-
ним законодавством.
• Премії, пов’язані з вико-
нанням виробничих завдань
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Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю
України основою організації оплати

праці є тарифна система оплати праці

ТАРИФНА
СИСТЕМА
ОПЛАТИ
ПРАЦІ

Сукупність правил, за допомогою яких
забезпечується порівняльна оцінка праці
залежно від:
• кваліфікації;
• умов її виконання;
• відповідальності;
• значення галузі;
• інших факторів, що характеризують якіс-
ний бік праці

СКЛАД ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Тарифна сітка Коефіцієнти, які присвоюються робіт-
никам залежно від кваліфікації

Тарифна ставка
Суми, які нараховуються за певний
проміжок часу (година, день) працівни-
кам відповідної кваліфікації (розряду)

Схема посадо-
вих окладів

(тарифна сітка)

Формується на підставі:
• тарифної ставки робітника першого роз-
ряду, яка встановлюється в розмірі, що
перевищує законодавчо встановлений роз-
мір мінімальної заробітної плати;
• міжкваліфікаційних (міжпосадових) спів-
відношень розмірів тарифних ставок

Тарифно-
кваліфікаційні
характеристики

Тарифна система оплати праці викори-
стовується для розподілу:
• робіт залежно від їхньої складності;
• робітників залежно від кваліфікації та
відповідальності за розрядами тарифної
сітки
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складності та умов виконуваної роботи

професійних якостей працівника

результатів праці працівника та господарської
діяльності підприємства

ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Погодинна

Проста погодинна

Для робітників:

Сума
загального
заробітку

= Тарифна
ставка

× Кількість
відпра-
цьованих
годин

Для службовців:
Місячні посадові оклади випла-
чуються пропорційно фактично
відпрацьованому часу

Погодинно-преміальна

Сума
загального
заробітку

=

Заробі-
ток

за тари-
фом

+

Премія
(процент
до тариф-
ної ставки)

Відрядна

Проста відрядна

Сума
загального
заробітку

=
Роз-
цінка ×

Кількість
виробленої
продукції

Відрядно-преміальна

Сума
загального
заробітку

=
Сума ос-
новного
заробітку

+Премія

Відрядно-прогресивна

Збільшення оплати праці за ви-
конання норм виробітку понад
установлені нормативи

Акордна

Визначення сукупного заробітку
за виконання певного обсягу ро-
біт

РОЗМІР
ЗАРОБІТНОЇ

ПЛАТИ
ЗАЛЕЖИТЬ

ВІД
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13.2. Облік особового складу працівників 

• Наказ (розпорядження) про при-
йняття на роботу ф. № П-1.
• Наказ (розпорядження) про пере-
ведення на іншу роботу ф. № П-5.
• Наказ (розпорядження) про на-
дання відпустки ф. № П-6.
• Наказ (розпорядження) про розі-
рвання трудового договору (конт-
ракту) ф. № П-8

• Особова картка ф. № П-2.
• Особова картка спеціа-
ліста з вищою освітою,
який виконує науково-
дослідні, проектно-конст-
рукторські та технологіч-
ні роботи ф. № П-4.
• Книга обліку бланків тру-
дових книжок і вкладишів
до них ф. № П-9.
• Книга обліку руху трудо-
вих книжок і вкладишів до
них ф. № П-10

ВІДДІЛ
КАДРІВ

БУХГАЛТЕРІЯ

Особовий рахунок ф. № П-54
та П-54а

КЕРІВНИК

 

13.3. Облік робочого часу 

На кожному підприємстві (організації) незалежно від режиму роботи 
має бути організовано табельний облік робочого часу 
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ТАБЕЛЬНИЙ
ОБЛІК

Облік присутності на роботі робітників і викорис-
тання робочого часу

1. Метод
суцільної
реєстрації

Щодня щодо кожного робітника вказується від-
роблений чи невідроблений час із зазначенням
поважної причини

2. Метод
відхилень

Відзначаються простоювання, неприбуття, понад-
нормові та інші відхилення від нормального ре-
жиму роботи, відроблений час визначається тіль-
ки наприкінці місяця

МЕТОДИ ВЕДЕННЯ ТАБЕЛЬНОГО ОБЛІКУ

Облік використання робочого часу здійснюється при кожній по-
значці в табелі, який відкривається кожного місяця на кожного
робітника

Для ведення обліку використання робочого часу кожному робіт-
нику присвоюється табельний номер, який наводиться у всіх
документах з обліку праці та її оплати. У разі звільнення (або
переведення) робітника табельний номер не присвоюється ін-
шому робітнику й залишається незадіяним не менше трьох ро-
ків

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ
РОБОЧОГО ЧАСУ (ТАБЕЛЬНОГО ОБЛІКУ)

Табель є списком усіх робітників структурного підрозділу під-
приємства і ведеться окремо за категоріями, а в межах категорій —
у порядку табельних номерів або за алфавітом

Табель складається за два-три дні до початку розрахункового
періоду на підставі табеля за минулий місяць. Записи здійсню-
ються на основі належним чином оформлених документів облі-
ку особового складу
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ТИПОВІ ФОРМИ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Типова форма Призначення облікової форми Особливості оформлення 

П-12, П-13 
«Табель об-
ліку робочо-
го часу та 
розрахунку 
заробітної 
плати» 

Призначення: 
• для обліку використання 
робочого часу всіх катего-
рій робітників; 
• контролю за дотриманням 
робітниками встановленого 
режиму робочого часу; 
• отримання даних про від-
працьований час; 
• розрахунку заробітної 
плати; 
• складання статистичної 
звітності з праці 

Складаються в одному примі-
рнику вповноваженою осо-
бою. 
Після відповідного оформ-
лення передаються до бухгал-
терії. 
Для відображення використа-
ного робочого часу за кожний 
день відведено два рядки: 
• у першому умовно познача-
ються види витрат робочого 
часу; 
• у другому записується кіль-
кість годин за ними. 
Ф. П-13 використовується за 
умови застосування автомати-
зованої системи управління 
підприємством 

П-14 
«Табель об-
ліку робочо-
го часу» 

Для обліку використання 
робочого часу робітників з 
фіксованим окладом або 
ставкою 

Облік понаднормових робіт 
здійснюється на основі спис-
ків осіб, які працювали в по-
наднормовий час (ф. № П-5). 
Облік часу простоювань здій-
снюються на підставі листків 
обліку простоювань (ф. № П-16) 

П-5 
«Список 
осіб, які 
працювали у 
понаднормо-
вий час» 

Для обліку понаднормових 
робіт та оплати праці 

Заповнюється в одному при-
мірнику особою, відповідаль-
ною за облік робочого часу 

П-16 
«Листок об-
ліку просто-
ювань» 

Для обліку часу простою-
вань 

Зазначається час простоювань 
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13.4. Облік розрахунків з оплати праці 

Погодинна форма оплати праці

1. Розраховується заробітна плата
на основі:
• обліку фактично відпрацьовано-
го часу;
• доплат за понаднормово відпра-
цьований час;
• нарахування премій;
• тощо.
2. Підраховуються утримання із
заробітної плати.
3. Визначається сума, яка нале-
жить до видачі

Відрядна форма оплати праці

1. Розраховується заробітна плата
на основі первинних документів з
обліку використання робочого часу:
• виробітку;
• доплат за понаднормову працю;
• нарахування премій;
• тощо.
2. Підраховуються утримання із
заробітної плати.
3. Визначається сума, яка нале-
жить до видачі

РОЗРАХУНОК ОПЛАТИ ПРАЦІ

 
 

ТИПОВІ ФОРМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Типова форма Призначення облікової форми Особливості оформлення 

П-49 
«Розрахун-
ково-
платіжна ві-
домість» 

Для обліку розрахунку та ви-
дачі заробітної плати всім 
категоріям робітників 

Складається в одному примі-
рнику в бухгалтерії на основі 
особового рахунка ф. № П-54.  
Здійснюються нарахування за-
робітної плати, розрахунок 
утримань і визначається сума, 
що належить до видачі 

П-51 
«Розрахун-
кова відо-
мість» 

Для обліку розрахунку за-
робітної плати всім катего-
ріям робітників 

Складається в одному примі-
рнику в бухгалтерії. 
Особовий рахунок ф. № П-54 
не ведеться. 

П-53 
«Платіжна 
відомість» 

Для обліку видачі заробіт-
ної плати всім категоріям 
робітників 

Складається в одному примі-
рнику в бухгалтерії. 
На титульному аркуші за-
значається загальна сума ви-
даної та депонованої заробіт-
ної плати 
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• Допомоги з тимчасової непрацездатності.
• Допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, одноразова допо-
мога при народженні дитини, із догляду за дитиною до встановле-
ного законодавством строку.
• Грошові виплати матерям, зайнятим доглядом трьох і більше ді-
тей віком до 16 років (учнів — до 18 років).
• Суми вихідної допомоги.
• Одноразові допомоги та добові, які виплачуються в разі переве-
дення, прийняття та направлення на роботу в іншу місцевість, ви-
трати на відрядження.
• Щорічна допомога на оздоровлення дітей, вартість подарунків
дітям до свят тощо.
• Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів.
• Суми матеріальної допомоги на поховання.
• Доходи працівників (дивіденди, проценти).
• Інші види виплат, передбачені законодавством

ВИПЛАТИ, ЩО НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ
ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 
 
 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗ-
РАХУНКИ З ПЕРСОНАЛОМ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Синтетичний рахунок Субрахунки 

66 «Розрахунки з оплати праці» 661 «Розрахунки за заробітною платою» 
662 «Розрахунки з депонентами» 

 

Дебет Кредит

• Утримані податки.
• Платежі за виконавчими документа-
ми.
• Утримана вартість одержаних мате-
ріалів, продукції та товарів у рахунок
заробітної плати та інші утримання.
• Виплата заробітної плати, премій, до-
помоги, дивідендів

• Нарахована основна і додаткова
заробітна плата, премії.
• Нарахована допомога з тимча-
сової непрацездатності

Рахунок 66
«Розрахунки з оплати праці»
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Облік розрахунків з оплати праці 

(6) (1)

661
«Розрахунки за
заробітною
платою»

91
«Загальновиробничі

витрати»

(7) (2)

92
«Адміністративні

витрати»

(3)

93
«Витрати на

збут»

(4)

94
«Інші витрати
операційної
діяльності»

(5)

64
«Розрахунки за
податками й
платежами»

(8)

(9)

65
«Розрахунки за
страхуванням»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

30
«Каса»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

23
«Виробництво»

Д-т К-т

Д-т К-т

685
Д-т К-т

 

Пояснення: 
1 — нарахована оплата праці персоналу, зайнятому в основному виробництві; 
2 — нарахована оплата праці іншому виробничому персоналу; 
3 — нарахована оплата праці адміністративному персоналу; 
4 — нарахована оплата праці персоналу, що здійснює збут; 
5 — нарахована оплата праці персоналу об’єктів соціально-культурного призначення; 
6 — виплачено з каси заробітну плату персоналу; 
7 — утримано внесок на соціальні заходи; 
8 — утримано з оплати праці податок з доходу фізичних осіб та інші відрахування. 
9 — утримано платежі за виконавчими документами. 
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13.5. Оподаткування заробітної плати 

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 

Платник 
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од
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ок
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ви
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ів

 

Нарахування 

Фонд опла-
ти праці — 32 % 2,9 % 1,9 % 

Від 0,84% 
до 13,8% 
(залежно 
від класу 
професій-
ного ризику 
виробницт-
ва та галузі 
економіки) 

Утримання 

Індивідуа-
льна заро-
бітна плата 
робітників 

На період з 
01.01.2004 до 
31.12.2006 — 

13 %; 
на період з 

01.01.2007 — 
15 % 

1% (зарпла-
та до 150 
грн); 

2 % (зарпла-
та понад 150 

грн) 

0,5 % 0,5 % — 

 
 
РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЗБОРАМИ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ТА 
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

Синтетичний рахунок Субрахунки 

Рахунок 65 «Розрахунки 
за страхуванням» 

651 «За пенсійним забезпеченням» 
652 «За соціальним страхуванням» 
653 «За страхуванням на випадок безробіття» 
654 «За індивідуальним страхуванням» 
655 «За страхуванням майна» 

 267



Дебет Кредит

• Перераховані органам страхування кош-
ти в погашення зобов’язань.
• Виплачені та витрачені кошти за цільо-
вим призначенням на підприємстві.
• Пеня за несвоєчасну сплату відрахувань

• Нараховані зобов’язання за стра-
хуванням.
• Одержані від органів страхуван-
ня кошти

Рахунок 66
«Розрахунки з оплати праці»

 
 

Облік розрахунків за внесками на обов’язкове державне пен-
сійне та соціальне страхування 

(6) (1)

65
«Розрахунки за
страхуванням»

92
«Адміністративні

витрати»

(2)
93

«Витрати на
збут»

(3)
94

«Інші витрати
операційної
діяльності»

(4)

31
«Рахунки в
банку»

(7)

661
«Розрахунки за
заробітною
платою»

(5)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

661
«Розрахунки за
заробітною
платою»

Д-т К-т

Д-т К-т

23
«Виробництво»

91
«Загальновиробничі

витрати»

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

 
Пояснення: 
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1 — нараховані суми внесків до соціальних фондів, розраховані за встановленими 
ставками до витрат на оплату праці персоналу, зайнятому в основному виробництві, та 
іншому виробничому персоналу; 

2 — нараховані суми внесків до соціальних фондів, розраховані за встановленими 
ставками до витрат на оплату праці адміністративного персоналу; 

3 — нараховані суми внесків до соціальних фондів, розраховані за встановленими 
ставками до витрат на оплату праці персоналу, що здійснює збут; 

4 — нараховані суми внесків до соціальних фондів, розраховані за встановленими ста-
вками до витрат на оплату праці персоналу об’єктів соціально-культурного призначення; 

5 — утримані з заробітної плати персоналу суми внесків до соціальних фондів; 
6 — нараховані виплати за рахунок соціальних фондів; 
7 — перераховані належні суми внесків до соціальних фондів.  



ТЕМА 14 
Облік витрат діяльності підприємства 

 
14.1. Витрати підприємства, критерії їх визнання та класифі-

кація. 
14.2. Облік витрат за елементами. 
14.3. Облік витрат за видами діяльності. 
14.4. Облік втрат від браку. 
14.5. Зведений облік витрат на виробництво і калькулювання 

собівартості. 
14.6. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості. 

 
                                        витрати, елементи витрат, витрати звичайної 

діяльності, витрати надзвичайної діяльності, витрати інвестиційної діяльності, 
витрати фінансової діяльності, виробнича собівартість продукції, втрати від 
браку продукції, калькуляція, методи обліку витрат і калькулювання собівартості. 

Ключові слова:

14.1. Витрати підприємства, критерії їх визнання та кла-
сифікація 

Визнаються Або зменшення активів, або збільшення зобов’я-
зань, що призводить до зменшення власного капі-
талу підприємства (за винятком зменшення капіта-
лу внаслідок його вилучення або розподілу власни-
ками), за умови, що ці витрати може бути досто-
вірно оцінено

Не визнаються • Платежі за договорами комісії, агентськими уго-
дами та іншими аналогічними договорами на ко-
ристь комітента, принципала тощо.
• Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
• Погашення одержаних позик.
• Інші зменшення активів або збільшення зобов’я-
зань, що не відповідають ознакам визнання витрат.
• Витрати, які відображаються зменшенням влас-
ного капіталу відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

ВИТРАТИ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інфор-
мації про витрати та її розкриття у фінансовій звітності регламенту-

ються П(С)БО 16 «Витрати» 

 

Операційна

Інвестиційна

Фінансова

Основна діяльність підприємства, а та-
кож інші види діяльності, які не є інвес-
тиційною або фінансовою діяльністю

Сукупність операцій з придбання і про-
дажу необоротних активів і фінансових
інвестицій, які не є еквівалентами гро-
шових коштів

Діяльність, яка призводить до змін роз-
міру і складу власного та позикового
капіталу

• Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг).
• Адміністративні витрати.
• Витрати на збут.
• Інші операційні витрати

• Матеріальні витрати.
• Витрати на оплату праці.
• Відрахування на соціальні
заходи.
• Амортизація.
• Інші операційні витрати

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Звичайна Надзвичайна

Операційні витрати Елементи операційних витрат
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Стосовно виробничого
процесу

Основні

Одноелементні

Комплексні

Умовно-постійні

Умовно-змінні

За видами витрат

За економічними елементами За статтями калькуляції

За способом віднесення
на собівартість

Прямі

Непрямі

Поточні

Одноразові

Накладні

Непродуктивні

Продуктивні

Стосовно обсягів
виробництва

За календарним періодомЗа доцільністюЗа єдністю складу

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ
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За видами
діяльності

За елементами

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА

Відображає цілі та напря-
ми витрачання активів

Показує витрачання ресур-
сів підприємства за озна-
кою їхньої однорідності

УМОВИ
ВІДОБРАЖЕННЯ

ВИТРАТ У
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ

ОБЛІКУ

• Витрати відображаються одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням
зобов’язань.
• Витрати визнаються витратами пев-
ного періоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого їх здійс-
нено.
• Витрати, які неможливо безпосеред-
ньо пов’язати з доходом певного пері-
оду, відображаються у складі витрат
того звітного періоду, в якому їх було
здійснено.
• Якщо актив забезпечує одержання
економічних вигід упродовж кількох
звітних періодів, то витрати визна-
ються систематичним розподілом йо-
го вартості між відповідними звітни-
ми періодами

 
 

 
14.2. Облік витрат за елементами 

 
Елемент витрат Складники елементу витрат 

Матеріальні 
витрати 

• Сировина й основні матеріали. 
• Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби. 
• Паливо й енергія. 
• Будівельні матеріали. 
• Запасні частини. 
• Тара й тарні матеріали. 
• Допоміжні матеріали. 
• Інші матеріали 

Витрати на 
оплату праці 

• Заробітна плата за окладами і тарифами. 
• Премії та заохочення. 
• Компенсаційні витрати. 
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• Оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу. 
• Інші витрати на оплату праці 

Закінчення табл. 

Елемент витрат Складники елементу витрат 

Відрахування 
на соціальні 
заходи 

• Відрахування на пенсійне забезпечення. 
• Відрахування на соціальне забезпечення. 
• Страхові внески на випадок безробіття. 
• Відрахування на індивідуальне страхування персоналу 
підприємства. 
• Відрахування на інші соціальні заходи  

Амортизація • Амортизація основних засобів. 
• Амортизація нематеріальних активів. 
• Амортизація інших необоротних активів 

Інші операцій-
ні витрати 

• Витрати на відрядження. 
• Послуги зв’язку. 
• Матеріальна допомога. 
• Плата за розрахунково-касове обслуговування тощо 

 

Дебет Кредит

• Суми визнаних матеріальних
витрат

• Списання на рахунок 23 «Виробницт-
во» прямих матеріальних витрат, що
включаються до виробничої собівартос-
ті продукції (робіт, послуг), до витрат
допоміжних (підсобних) виробництв.
• Списання на рахунки класу 9 матеріа-
льних витрат, що належать до виробни-
чих накладних витрат, адміністративних
і збутових витрат.
• Списання на рахунок 79 «Фінансові
результати», якщо підприємство не за-
стосовує рахунки класу 9

Рахунок 80
«Матеріальні витрати»
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Дебет Кредит

• Суми визнаних витрат на опла-
ту праці

• Списання на рахунок 23 «Виробницт-
во» витрат, які безпосередньо включа-
ються до виробничої собівартості про-
дукції (робіт, послуг), до витрат допо-
міжних (підсобних) виробництв.
• Списання на рахунки класу 9 витрат, що
належать до виробничих накладних ви-
трат, адміністративних і збутових витрат.
• Списання на рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати», якщо підприємство не засто-
совує рахунки класу 9

Рахунок 81
«Витрати на оплату праці»

 
 

Дебет Кредит

• Належна сума відрахувань
на соціальні заходи

• Списання на рахунок 23 «Виробництво»
суми відрахувань, які безпосередньо вклю-
чаються до виробничої собівартості продук-
ції (робіт, послуг), до витрат допоміжних
(підсобних) виробництв.
• Списання на рахунки класу 9 суми відраху-
вань, що належать до виробничих накладних
витрат, адміністративних і збутових витрат.
• Списання на рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати», якщо підприємство не застосо-
вує рахунки класу 9

Рахунок 82
«Відрахування на соціальні заходи»

 
 

Дебет Кредит

• Суми нарахованих аморти-
заційних відрахувань

• Списання на рахунок 23 «Виробництво»
суми амортизаційних відрахувань, які без-
посередньо включаються до виробничої со-
бівартості продукції (робіт, послуг), до ви-
трат допоміжних (підсобних) виробництв.
• Списання на рахунки класу 9 суми амор-
тизаційних відрахувань, що належать до ви-
робничих накладних витрат, адміністратив-
них і збутових витрат.
• Списання на рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати», якщо підприємство не застосо-
вує рахунки класу 9

Рахунок 83
«Амортизація»
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Дебет Кредит

• Суми визнаних витрат • Списання на рахунок 23 «Виробництво»
витрат, які безпосередньо включаються до
виробничої собівартості продукції (робіт,
послуг), до витрат допоміжних (підсобних)
виробництв.
• Списання на рахунки класу 9 виробничих
накладних витрат, адміністративних і збу-
тових витрат.
• Списання на рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати», якщо підприємство не застосо-
вує рахунки класу 9

Рахунок 84
«Інші операційні витрати»

 

Дебет Кредит

• Суми визнаних витрат • Списання на рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати»

Рахунок 85
«Інші витрати»

 
 
 

Спрощена схема обліку витрат і доходів 
 

Витрати за
елементами

(рахунки класу 8)

Відображення доходів
звітного періоду

Чистий результат

Доходи діяльності
(рахунки класу 7)

Рахунки активів і
зобов’язань

79
«Фінансові
результати»

44
«Нерозподілені

прибутки (непокриті
збитки)»

Сальдо — збитки Сальдо — прибуток

Рахунки активів
і зобов’язань

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Відображення
витрат звітного

періоду

Д-т К-т

Д-т К-т
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14.3. Облік витрат за видами діяльності 

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 

Вид витрат Складники витрат 

Прямі матеріальні витрати • Вартість сировини та основних матеріалів. 
• Вартість купівельних напівфабрикатів і ком-
плектуючих виробів. 
• Вартість допоміжних та інших матеріалів 

Прямі витрати на оплату 
праці 

• Заробітна плата робітників, зайнятих у вироб-
ництві продукції, виконанні робіт або наданні 
послуг. 
• Інші виплати, які може бути безпосередньо 
віднесено до конкретного об’єкта витрат 

Інші прямі витрати Інші виробничі витрати, які може бути безпо-
середньо віднесено до конкретного об’єкта ви-
трат: 
• Відрахування на соціальні заходи. 
• Плата за оренду земельних і майнових паїв. 
• Амортизація тощо 

Загальновиробничі  
витрати 

• Витрати на управління виробництвом. 
• Амортизація основних засобів і нематеріаль-
них активів загальновиробничого (цехового, 
дільничного, лінійного) призначення. 
• Витрати на експлуатацію і ремонт, страху-
вання, операційну оренду необоротних активів 
загальновиробничого призначення. 
• Витрати на вдосконалення технології й орга-
нізації виробництва. 
• Витрати на опалення, освітлення, водопоста-
чання, водовідведення та інше утримання ви-
робничих приміщень. 
• Витрати на обслуговування виробничого 
процесу. 
• Витрати на охорону праці, техніку безпеки та 
охорону навколишнього природного середо-
вища. 
• Інші витрати 
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ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

Вид витрат Складові витрат 

Собівартість реа-
лізованої проду-
кції  

• Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг). 
• Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати. 
• Понаднормові виробничі витрати 

Адміністративні 
витрати 

• Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, 
витрати на проведення річних зборів, представницькі 
витрати тощо). 
• Витрати на службові відрядження й утримання апара-
ту управління підприємства та іншого загальногоспо-
дарського персоналу. 
• Витрати на утримання необоротних активів. 
• Винагороди за професійні послуги. 
• Винагороди за зв’язок. 
• Амортизація необоротних активів загальногосподар-
ського призначення. 
• Витрати на врегулювання спорів у судових органах. 
• Податки, збори та інші передбачені законодавством 
обов’язкові платежі (крім тих, що включаються до ви-
робничої собівартості продукції, робіт, послуг). 
• Плата за послуги банків. 
• Інші витрати загальногосподарського призначення 

Витрати на збут • Витрати тарних матеріалів на складах готової продук-
ції. 
• Витрати на ремонт тари. 
• Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, тор-
говим агентам та працівникам підрозділів, що забезпе-
чують збут. 
• Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг). 
• Витрати на передпродажну підготовку товарів. 
• Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом. 
• Витрати на утримання необоротних активів, 
пов’язаних зі збутом. 
• Витрати на транспортування, страхування продукції 
(робіт). 
• Витрати на гарантійний ремонт і обслуговування. 
• Інші витрати, пов’язані зі збутом 

Інші операційні 
витрати 

• Витрати на дослідження та розробки. 
• Собівартість реалізованих іноземної валюти та вироб-
ничих запасів. 
• Сума безнадійної дебіторської заборгованості та від-
рахування до резерву сумнівних боргів. 
• Втрати від операційних курсових різниць і знецінення 
запасів. 
• Нестачі й витрати від псування цінностей. 
• Визнані штрафи, пеня, неустойка. 
• Інші витрати операційної діяльності 
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ІНШІ ЗВИЧАЙНІ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ВИТРАТИ 
 
Вид витрат Складники витрат 

Фінансові витрати • Проценти за користування банківським кредитом. 
• Витрати, пов’язані з випуском, утриманням та обі-
гом власних цінних паперів. 
• Проценти за договорами кредиту (крім банківських 
кредитів) фінансового лізингу. 
• Інші фінансові витрати 

Втрати від участі в 
капіталі 

• Втрати, пов’язані зі зменшенням частки інвестора в 
чистих активах об’єкта інвестування (асоційованих 
підприємств, спільних, дочірніх підприємств) 

Інші звичайні ви-
трати 

• Собівартість реалізованих фінансових інвестицій. 
• Собівартість реалізованих необоротних активів. 
• Собівартість реалізованих майнових комплексів. 
• Втрати від неопераційних курсових різниць. 
• Суми уцінки необоротних активів і фінансових інве-
стицій. 
• Витрати на ліквідацію необоротних активів. 
• Залишкова вартість ліквідованих необоротних активів. 
• Інші витрати звичайної діяльності 

Надзвичайні ви-
трати 

• Прямі витрати за наслідками надзвичайних подій. 
• Витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобі-
ганням і ліквідацією наслідків надзвичайних подій (від-
шкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна 
плата працівникам, зайнятим на відновлюваних роботах, 
вартість використаної сировини та матеріалів тощо) 

 
Продукція, роботи, що не пройшли всіх стадій (фаз,
переділів) виробництва, передбачених технологічним
процесом, а також вироби, які не укомплектовані та
не пройшли випробувань і технічного приймання

Визначення
витрат у НЗВ

Наприкінці звітного
періоду проводиться
інвентаризація НЗВ

Визначається ступінь
готовності виробів

Оцінка НЗВ на підставі
фактичних матеріальних
витрат і затрат праці

НЕЗАВЕРШЕНЕ
ВИРОБНИЦТВО
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Нерозподілені витрати
включаються до складу
собівартості реалізованої

продукції

Розподіляються на кожен
об’єкт витрат згідно

 з фактичною потужніс-
тю  звітного періоду

Витрати на обслугову-
вання та управління ви-
робництвом цехів, діль-
ниць, які змінюються
прямо пропорційно до
зміни обсягу діяльності

Витрати на обслугову-
вання й управління ви-
робництвом, що зали-
шаються незмінними
(або майже незмінними)
у разі зміни обсягу дія-
льності

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

Змінні Постійні

Розподіляються на кожен об’єкт витрат із ви-
користанням бази розподілу:
• годин праці;
• заробітної плати;
• обсягу діяльності;
• прямих витрат

Розподіляються згідно
з нормальною потужніс-
тю  звітного періоду
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РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ВИТРАТИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 23 «Вироб-
ництво» 

 

Рахунок 90 «Собі-
вартість реалізації» 

901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 
902 «Собівартість реалізованих товарів» 
903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» 

Рахунок 91 «Загаль-
новиробничі витрати»

 

Рахунок 92 «Аміні-
стративні витрати» 

 

Рахунок 93 «Витра-
ти на збут» 

 

Рахунок 94 «Інші 
витрати операційної 
діяльності» 

941 «Витрати на дослідження і розробки» 
942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» 
943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 
944 «Сумнівні та безнадійні борги» 
945 «Втрати від операційної курсової різниці» 
946 «Втрати від знецінення запасів» 
947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» 
948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» 
949 «Інші витрати операційної діяльності» 

Рахунок 95 «Фінан-
сові витрати» 

951 «Проценти за кредит» 
952 «Інші фінансові витрати» 

Рахунок 96 «Втрати 
від участі в капіта-
лі» 

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства» 
962 «Втрати від спільної діяльності» 
963 «Втрати від інвестицій у дочірні підприємства» 

Рахунок 97 «Інші 
витрати» 

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» 
972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 
973 «Собівартість реалізованих майнових комплексів» 
974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» 
975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвес-
тицій» 
976 «Списання необоротних активів» 
977 «Інші витрати звичайної діяльності» 

Рахунок 98 «Пода-
ток на прибуток» 

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» 
982 «Податок на прибуток від надзвичайних подій» 

Рахунок 99 «Над-
звичайні витрати» 

991 «Втрати від стихійного лиха» 
992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій» 
993 «Інші надзвичайні витрати» 
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СПІВВІДНОШЕННЯ РАХУНКІВ
ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ

ЗВИЧАЙНОЇ ТА НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  
№ Рахунки витрат № Рахунки доходів 

90 «Собівартість реалізації» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

92 «Адміністративні витрати» 

93 «Витрати на збут» 

70 «Доходи від реалізації» 

94 «Інші витрати операційної діяль-
ності 

71 «Інший операційний дохід» 

95 «Фінансові витрати» 73 «Інші фінансові доходи» 

96 «Втрати від участі в капіталі» 72 «Дохід від участі в капіталі» 

97 «Інші витрати» 74 «Інші доходи» 

98 «Податок на прибуток»   

99 «Надзвичайні витрати» 75 «Надзвичайні доходи» 

Закриття рахунків доходів і витрат щомісяця
або після закінчення звітного року

Рахунок 79 «Фінансові результати»:

791 «Результат операційної діяльності»
792 «Результат фінансових операцій»
793 «Результат іншої звичайної діяльності»
794 «Результат надзвичайних подій»
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Дебет Кредит

Сальдо — витрати на незавершене ви-
робництво на початок звітного періоду

• Операційні витрати
• Загальновиробничі витрати
• Втрати від браку продукції

• Фактична собівартість готової
продукції, виконаних робіт та по-
слуг

Оборот — витрати за місяць Оборот — фактична собівартість
готової продукції, виконаних ро-
біт і послуг

Сальдо — витрати на незавершене ви-
робництво на кінець звітного періоду

Рахунок 23
«Виробництво»

 
 

Дебет Кредит

• Виробнича собівартість готової та ре-
алізованої продукції, робіт, послуг.
• Фактична собівартість реалізованих
товарів (без торгових націнок)

• Списання в порядку закриття
дебетових оборотів на рахунок 79
«Фінансові результати»

Рахунок 90
«Собівартість реалізації»

 
 

Дебет Кредит

• Сума визнаних витрат • Щомісячне, за відповідним роз-
поділом, списання на рахунок 23
«Виробництво» або 90 «Собівар-
тість реалізації»

Рахунок 91
«Загальновиробничі витрати»

 
 

Дебет Кредит

• Сума визнаних адміністративних ви-
трат

• Списання в порядку закриття на
рахунок 79 «Фінансові результати»

Рахунок 92
«Адміністративні витрати»

 
 

Дебет Кредит

• Сума визнаних витрат на збут • Списання в порядку закриття
на рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати»

Рахунок 93
«Витрати на збут»
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Дебет Кредит

• Сума визнаних витрат • Списання в порядку закриття на
рахунок 79 «Фінансові результати»

Рахунок 94
«Витрати на збут»

 
 

Дебет Кредит

• Сума визнаних витрат • Списання в порядку закриття на
рахунок 79 «Фінансові результати»

Рахунок 95
«Фінансові витрати»

 
 

Дебет Кредит

• Сума визнаних витрат • Списання в порядку закриття на
рахунок 79 «Фінансові результати»

Рахунок 96
«Витрати від участі в капіталі»

 
 

Дебет Кредит

• Сума визнаних витрат • Списання в порядку закриття на
рахунок 79 «Фінансові результати»

Рахунок 97
«Інші витрати»

Субрахунок 971—977

 
 

Дебет Кредит

• Нарахована сума податку на прибу-
ток

• Списання в порядку закриття на
рахунок 79 «Фінансові результати»

Рахунок 98
«Податок на прибуток»

 
 

Дебет Кредит

• Сума визнаних витрат • Списання в порядку закриття на
рахунок 79 «Фінансові результати»

Рахунок 99
«Надзвичайні витрати»
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Облік виробництва на підприємствах, що не використовують 
рахунки класу 8 

 

(1)

(7)

23
«Виробництво»

26
«Готова

продукція»

(2)

(8)
25

«Напівфабрикати»

(3)
(9)

65
«Розрахунки за
страхуванням»

903
«Собівартість
реалізованих
робіт і послуг»

(4)
(10)

91
«Загальновиробничі

витрати»

(5)

24
«Брак

у виробництві»

(6)

25
«Напівфабрикати»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

20
«Виробничі
запаси»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

66
«Розрахунки

з оплати праці»

Д-т К-т

209
«Інші

матеріали»

Д-т К-т

Д-т К-т

 
 
Пояснення: 
1 — витрачені на виробництво продукції, робіт, послуг виробничі запаси; 
2 — витрачені на виробництво продукції, робіт, послуг напівфабрикати; 
3 — нарахована заробітна плата робітникам, що зайняті виробництвом продукції, 

робіт, послуг; 
4 — зроблені відрахування на соціальні заходи виробничих працівників; 
5 — списані розподілені між об’єктами витрат загальновиробничі витрати; 
6 — списані невідшкодовані втрати від браку; 
7 — списані з витрат виробництва й оприбутковані на складі зворотні відходи; 
8 — оприбуткована на складі випущена з виробництва готова продукція; 
9 — оприбутковані на складі випущені з виробництва напівфабрикати; 

10 — прийняті замовником виконані роботи та послуги. 
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Облік виробництва на підприємствах, що використовують 
рахунки класу 8 

 

(1)

(6)

23
«Виробництво»

26
«Готова

продукція»

(2)

(7)

25
«Напівфабрикати»

(3)
(8)

83
«Амортизація»

903
«Собівартість
реалізованих
робіт і послуг»

(4)
(9)

84
«Інші операційні

витрати»

(5)

81
«Витрати на
оплату праці»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

80
«Матеріальні
витрати»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

82
«Відрахування на
соціальні заходи»

Д-т К-т

209
«Інші

матеріали»

Д-т К-т

 
 
Пояснення: 
1 — списані матеріальні витрати на виробництво продукції, робіт, послуг; 
2 — списані витрати з оплати праці на виробництво продукції, робіт, послуг; 
3 — списані відрахування на соціальні заходи виробничих працівників; 
4 — списана амортизація виробничих необоротних активів; 
5 — списані інші виробничі операційні витрати на виробництво продукції, робіт, по-

слуг; 
6 — списані з витрат виробництва й оприбутковані на складі зворотні відходи; 
7 — оприбуткована на складі випущена з виробництва готова продукція; 
8 — оприбутковані на складі випущені з виробництва напівфабрикати; 
9 — прийняті замовником виконані роботи та послуги. 
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Загальна схема обліку витрат і доходів основної діяльності 
 

Д-т

91

Собівартість
реалізованої
продукції

Д-т К-т Д-т К-т

Рахунки обліку
доходів

діяльності

Прямі витрати

Непрямі
виробничі
витрати

Розподіл
непрямих
витрат

Сальдо —
прибуток

92
«Адміністративні

витрати»

Невироб-
ничі
опера-
ційні

витрати

94
«Інші витрати
операційної
діяльності»

Рахунки обліку
активів і

зобов’язань
Д-т К-т Д-т К-т

23
«Виробництво»

К-т

26
«Готова

продукція»

44
«Нерозподілені

прибутки
(непокриті
збитки)»

90
«Собівартість
реалізації»

791
«Результат
оперційної
діяльності»

Д-т К-т

Сальдо —
збитки

К-т

Собівартість
готової
продукції

Списання
доходів

діяльності

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т

К-т

93
«Витрати на збут»

К-т

Списання
витрат

Д-т

Чистий результат

 
 
 
Облік витрат, пов’язаних зі здійсненням інвестицій, облік 

яких ведеться за методом участі в капіталі 
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Д-т К-т Д-т

373
«Розрахунки за
нарахованими
доходами»

(1) (3)

141
«Інвестиції
пов’язаним
сторонам за

методом обліку
участі в
капіталі»

96
«Втрати від
участі в
капіталі»

Д-т К-т
(4)

(5) (5)

792
«Результат
фінансових
операцій»

72
«Дохід від
участі в
капіталі»

Д-т К-т
(2)

(6)

Д-т К-т
30, 31, 20, 10, 12

К-т

Д-т К-т

 
 
Пояснення: 
1 — здійснено інвестиції в асоційовані або спільні підприємства; 
2 — відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі; 
3 — нараховані підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за мето-

дом участі в капіталі; 
4 — відображено інвестором частини збитку у складі втрат від участі в капіталі (як-

що результатом діяльності підприємства, інвестиції в яке обліковуються за методом об-
ліку участі в капіталі, є збиток); 

5 — віднесено доходи від участі в капіталі, отримані за звітний рік, до складу фінан-
сових результатів від фінансових операцій; 

6 — списано втрати від участі в капіталі на фінансові результати від фінансових 
операцій. 
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Облік витрат фінансової діяльності 
 

(1) (4)

951
«Проценти за

кредит»

(2)

(3)

(5)

684
«Розрахунки за
нарахованими
процентами»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

685
«Розрахунки з

іншими
кредиторами»

Д-т К-т

Д-т К-т

34
«Короткострокові

векселі
одержані»

792
«Результат
фінансових
операцій»

Д-т К-т

952
«Інші

фінансові
витрати»

 
 
Пояснення: 
1 — нараховані проценти за користування банківським кредитом; 
2 — нараховані проценти, пов’язані з притягненням позикового капіталу (крім бан-

ківських кредитів), фінансового лізингу тощо; 
3 — відображений дисконт за операціями з векселями; 
4, 5 — списання фінансових втрат на фінансові результати.  
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Облік витрат і доходів від надзвичайних подій 
 

99
«Надзвичайні
витрати»

75
«Надзвичайні

доходи»

655
«За страхуванням

майна»

794
«Результат

надзвичайних
подій»

44
«Нерозподілені

прибутки (непокриті
збитки)»

Сальдо — збитки Сальдо — прибуток

31
«Рахунки в
банку»

Рахунки обліку
активів

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

(1)

(2)

(3)
(4) (5)

(6)

 
 
Пояснення: 
1 — відображено суму збитків унаслідок надзвичайних подій; 
2 — відображено суми, які належать відшкодуванню страховою організацією на по-

криття втрат від надзвичайних подій (якщо майно застраховано); 
3 — зарахування на розрахунковий рахунок коштів, які отримано у відшкодування 

надзвичайних втрат; 
4 — списання надзвичайних втрат на фінансові результати від надзвичайних подій; 
5 — списання отриманих надзвичайних доходів на фінансові результати від надзви-

чайних подій; 
6 — відображено фінансовий результат від надзвичайних подій. 
 
 

14.4. Облік втрат від браку 
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БРАК
У ВИРОБНИЦТВІ

Продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й
роботи, які не відповідають за своєю якіс-
тю встановленим стандартам або техніч-
ним умовам і можуть бути використані
тільки після додаткових витрат на виправ-
лення

За
характером
дефектів

За місцем
виявлення

Брак, який можна усунути
після відповідної доробкиВиправний

Брак, який технічно не-
можливо або економічно
недоцільно виправити

Остаточний

Брак, виявлений спожива-
чем продукціїЗовнішній

Брак, виявлений на під-
приємстві контролерами
відділу технічного конт-
ролю

Внутрішній

 

Дебет Кредит

• Вартість остаточного браку.
• Витрати на виправлення браку.
• Витрати на гарантійний ремонт (в
обсязі, що перевищує норму).
• Витрати на утримання гарантійних
майстерень

• Суми, що відносяться на змен-
шення втрат від браку (вартість від-
ходів від браку, утримання з вину-
ватців браку, відшкодування, одер-
жане від постачальників неякісної
сировини та матеріалів).
• Втрати від браку, що списуються
на витрати виробництва

Рахунок 24
«Брак у виробництві»
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Облік браку у виробництві 
 

(1)
(7)

24
«Брак у

виробництві»

66
«Розрахунки з
оплати праці»

(2)

(8) 375
«Розрахунки з
відшкодування
завданих збітків»

(3)

(9)
66

«Розрахунки з
оплати праці»

374
«Розрахунки за
претензіями»

(4)

(10)
31

«Рахунки в банку»

(5)

63
«Розрахунки з

постачальниками та
підрядниками»

(6)

(11)

20
«Виробничі
запаси»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

23
«Виробництво»

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

25
«Напівфабрикати»

Д-т К-т

20
«Виробничі
запаси»

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

23
«Виробництво»

 
 
Пояснення: 
1 — списана з витрат виробництва собівартість остаточного браку (невиправного); 
2 — витрачені на виправлення браку матеріали; 
3 — витрачені на виправлення браку напівфабрикати; 
4 — нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку; 
5 — оплачені з поточного рахунка послуги сторонніх організацій з виправлення браку; 
6 — прийняті до оплати рахунки сторонніх організацій з виправлення браку; 
7 — оприбутковані на складі відходи від невиправного браку за ціною можливого 

використання; 
8 і 9 — утримано із заробітної плати винуватців відшкодування втрат від браку; 
10 — висунуті претензії постачальникам неякісних матеріалів за спричинений з їх-

ньої вини брак; 
11 — списані втрати від браку на витрати поточного періоду  
[(1 + 2 +3 + 4 +5 + 6) – (7 + 8 + 9 + 10)]. 
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14.5. Зведений облік витрат на виробництво і кальку-
лювання собівартості 

Зведений облік витрат (узагальнення інформації
за елементами витрат і статтями калькуляції)

є завершальним етапом обліку витрат
на виробництво і калькулювання собівартості

ПОСЛІДОВНІСТЬ
УЗАГАЛЬНЕННЯ

ВИТРАТ
1. На рахунки обліку виробництва
відносяться прямі витрати.
2. Розподіл непрямих витрат.
3. Списання втрат від браку.
4. Підсумовування витрат на ви-
робництво:
• за статтями;
• видами продукції, послуг;
• підрозділами;
• виробництвом у цілому.
5. Розрахунок калькуляції фактич-
ної собівартості

 

14.6. Методи обліку витрат і калькулювання собіварто-
сті 

МЕТОДИ ОБЛІКУ
ВИТРАТ І

КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ

Сукупність прийомів збирання, гру-
пування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати виробниц-
тва й обчислення фактичної собі-
вартості продукції з метою конт-
ролю за витратами виробництва
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Позамовний Машинобудівна та металургійна галузі

Нормативний Машинобудівна, меблева, швейна, харчова галу-
зі промисловості

Вимірювання собівартості одиниці окремих ви-
дів продукції, робіт або послуг і всієї товарної
продукції

Визначення цін, розрахунків із замовниками на
разові вироби (різновид планового калькулюван-
ня)

Визначення середньої собівартості продукції або
виконаних робіт на плановий період (рік, квар-
тал) на основі складання прогресивних норм вит-
рат сировини, матеріалів, палива, витрат праці,
використання устаткування і норм витрат з ор-
ганізації обслуговування виробництва

Складається за даними бухгалтерського звіту
про фактичні витрати на виробництво продукції
та відображає фактичну собівартість продукції
або робіт

Складається на підставі діючих на початок року,
місяця поточних норм витрат (норм витрат си-
ровини, матеріалів та інших витрат)

Попередільний Хімічна, лісова, металургійна, текстильна галузі

Попроцесний Нафтова, вугільна, хімічна, текстильна, паперова
галузі

Кошторисне

Планове

Звітне
(фактичне)

Нормативне

ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ РОЗРІЗНЯЮТЬ
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ

КАЛЬКУЛЮВАННЯ
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ТЕМА 15 
Облік доходів від діяльності підприємства 

 

15.1. Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання 
та класифікація. 

15.2. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності. 
15.3. Облік доходів від фінансових операцій. 
15.4. Облік доходів від іншої звичайної діяльності. 
15.5. Облік доходу від надзвичайних подій. 
15.6. Порядок визначення фінансових результатів підприємства 

за видами діяльності. 

 
                                         доходи від діяльності підприємства, дохід від 

операційної діяльності, дохід від фінансових операцій, дохід від надзвичайних 
подій. 

Ключові слова:

15.1. Доходи від діяльності підприємства, критерії їх 
визнання та класифікація 
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ДОХІД

Збільшення економічних вигід у вигляді надхо-
дження активів або зменшення зобов’язань,
унаслідок чого збільшується власний капітал
підприємства (за винятком зростання капіталу
за рахунок внесків засновників)

КРИТЕРІЇ
ВИЗНАННЯ
ДОХОДУ

• У разі збільшення активу або погашення зобов’я-
зань, які приводять до збільшення власного капіталу
підприємства (за винятком зростання капіталу за
рахунок внесків засновників)

• Оцінку доходу може бути достовірно визначено

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства

та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються
П(С)БО 15 «Дохід»
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Суми, одержані від інших осіб:НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ
ДОХОДАМИ

• Податок на додану вартість, акцизи, інші податки й обов’язкові
платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджет-
них фондів.
• Надходження за договорами комісії, агентськими та іншими
аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.
• Попередня оплата (аванс у рахунок оплати) продукції, товарів,
робіт, послуг.
• Аванс у рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг.
• Завдаток під заставу або в погашення позики, якщо це передба-
чено відповідним договором.
• Надходження, що належать іншим особам

ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА

Дохід від
операційної
діяльності

Інший
операційний

дохід

Доходи від
фінансових
операцій

Доходи від
іншої

звичайної
діяльності

Дохід від реалізації:
• готової продукції;
• товарів;
• робіт і послуг

Дохід від:
• реалізації іноземної валюти;
• реалізації інших оборотних активів;
• операційної оренди активів тощо

• дохід від участі в капіталі.
• інші фінансові доходи

• дохід від реалізації необоротних активів;
• дохід від реалізації фінансових інвестицій;
• безкоштовно отримані активи;
• інші доходи від звичайної діяльності

Доходи від
надзвичайних подій

Доходи
від звичайної діяльності
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ВИЗНАННЯ ДОХОДУ (ВИРУЧКИ)
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Визнається в разі наявності всіх наведе-
них умов:
• Покупцеві передані ризики й вигоди, по-
в’язані з правом власності.
• Підприємство не здійснює подальше уп-
равління та контроль за реалізацією продук-
ції.
• Суму доходу (виручки) може бути визначе-
но.
• Є впевненість, що в результаті операції
відбудеться збільшення економічних вигід
підприємства, а витрати, пов’язані з цією
операцією, може бути достовірно визначено

Не визнається, якщо
здійснюється обмін
продукцією (товара-
ми, роботами, послу-
гами та іншими акти-
вами), яка подібна за
призначенням та має
однакову справедли-
ву вартість

Згідно зі ступенем
завершеності

операцій з надання
послуг на дату

балансу

• Вивчається виконана робота.
• Визначається питома вага обсягу послуг,
наданих на певну дату, у загальному обсязі
послуг, які має бути надано.
• Визначається питома вага витрат, яких
зазнає підприємство у зв’язку з наданням
послуг, у загальній очікуваній сумі таких
витрат. Сума витрат, здійснених на певну
дату, охоплює тільки ті витрати, які від-
ображають обсяг наданих послуг на цю
саму дату

Якщо може бути
достовірно

оцінено результат
операцій з надання

послуг

Результат може бути достовірно визнано за
наявності всіх наведених умов:
• Можливості достовірної оцінки доходу.
• Імовірності надходження економічних
вигід від надання послуг.
• Можливості достовірної оцінки ступеня
завершеності надання послуг на дату балан-
су.
• Можливості достовірної оцінки витрат,
здійснених для надання послуг і необхід-
них для їх завершення

ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ
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Критерії визнання
цільового

фінансування
доходом

Є підтвердження, що цільове фінансування
буде отримане

Підприємство виконує умови щодо такого
фінансування

ВИДИ ДОХОДУ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ В РЕЗУЛЬТАТІ
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

ІНШИМИ СТОРОНАМИ

Частина чистого прибутку,
розподілена між учасниками
(власниками) відповідно до
частки їхньої участі у власно-
му капіталі підприємства

Визнаються в пе-
ріоді прийняття рі-
шення про їх ви-
плату

Платежі за використання не-
матеріальних активів підпри-
ємства

Визнаються за
принципом нараху-
вання згідно з еко-
номічним змістом
угоди

Плата за використання грошо-
вих коштів, їхніх еквівалентів
або сум, що заборговані під-
приємству

Визнаються в тому
звітному періоді, до
якого вони нале-
жать

ВАРІАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ ЗА РІЗНИХ УМОВ

Послуги полягають у використанні
невизначеної кількості дій (опера-
цій) за певний період часу

Дохід визначається рівно-
мірним його нарахуван-
ням за цей період

Дохід від надання послуг не може
бути достовірно визначено

Дохід відображається в
обліку в розмірі визначе-
них витрат, що підлягають
відшкодуванню

Дохід від надання послуг не може
бути достовірно оцінений і не іс-
нує ймовірності відшкодування
витрат

Дохід не визначається, а
зазнані витрати визнають-
ся витратами звітного пе-
ріоду

Дивіденди

Роялті

Проценти
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У сумі справедливої вартості активів, які отримані
або підлягають отриманню

Як справедлива вартість активів, одержаних за бар-
терним контрактом, зменшена або збільшена відпо-
відно на суму переданих або одержаних грошових
коштів та їхніх еквівалентів (якщо справедливу вар-
тість отриманих активів визначити неможливо, то
дохід розраховується за справедливою вартістю пе-
реданих активів)

Як процент у разі відстрочення платежу від номі-
нальної вартості (коли виникає різниця між номіна-
льною і справедливою вартістю продукції, робіт, по-
слуг)

О
Ц
ІН

К
А

 Д
О
Х
О
Д
У

 

15.2. Облік доходів від основної та іншої операційної 
діяльності 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ДОХОДИ ВІД ОСНОВНОЇ ТА ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 70 «Доходи 
від реалізації» 

701 «Дохід від реалізації готової продукції» 
701 «Дохід від реалізації товарів» 
703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» 
704 «Вирахування з доходу» 
705 «Перестрахування» 

Рахунок 71 «Інший 
операційний дохід» 

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» 
712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» 
713 «Дохід від операційної оренди активів» 
714 «Дохід від операційної курсової різниці» 
715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» 
716 «Відшкодування раніше списаних активів» 
717 «Дохід від списання кредиторської заборговано-
сті» 
718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних ак-
тивів» 
719 «Інші доходи від операційної діяльності» 
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Дебет Кредит

• Належна сума непрямих податків (ак-
цизного збору, податку на додану вар-
тість та інших, передбачених законо-
давством).
• Результат операцій перестрахування
(у кореспонденції з субрахунком 705
«Перестрахування»).
• Результат зміни резервів незаробле-
них премій (у страхових організаціях).
• Списання в порядку закриття на ра-
хунок 79 «Фінансові результати»

• Збільшення (одержання) доходу

Рахунок 70
«Доходи від реалізації»
Субрахунки 701—703

 
 

Дебет Кредит

• Суми надходжень за договорами ко-
місії, агентськими та іншими аналогіч-
ними договорами на користь комітен-
тів, принципалів.
• Сума наданих після дати реалізації
знижок покупцям.
• Вартість повернення покупцем това-
рів, продукції, робіт і послуг.
• Інші суми, що підлягають вираху-
ванню з доходу

• Списання дебетових оборотів на
рахунок 79 «Фінансові результати»

Рахунок 704
«Вирахування з доходу»

 
 

Дебет Кредит

• Належна сума непрямих податків (ак-
цизного збору, податку на додану вар-
тість та інших, передбачених законо-
давством).
• Списання у порядку закриття на ра-
хунок 79 «Фінансові результати»

• Збільшення (одержання) доходу

Рахунок 71
«Інший операційний дохід»
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СПІВВІДНОШЕННЯ РАХУНКІВ
ДЛЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОСНОВНОЇ

ТА ІНШОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
 

№ Рахунки витрат № Рахунки доходів 

90 «Собівартість реалізації» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

92 «Адміністративні витрати» 

93  «Витрати на збут» 

70 «Доходи від реалізації» 

94  «Інші витрати операційної ді-
яльності 

71 «Інший операційний дохід» 

Закриття рахунків доходів і витрат щомісяця
або після закінчення звітного року

Рахунок 791 «Результат операційної діяльності»
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Облік доходів від реалізації готової продукції 
 

(2) (1)

701
«Дохід від

реалізації готової
продукції»

(2б)

(3)

(2а)

643
«Податкові

зобов’язання»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

641
«Розрахунки
за податками»

Д-т К-т

Д-т К-т

36
«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

791
«Результат
операційної
діяльності»

 
 
Пояснення: 
1 — відображено дохід (виручка) від реалізації готової продукції; 
2 — відображено нарахування ПДВ; 
2а — відображення ПДВ у разі отримання попередньої оплати; 
2б — відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо оплаченої продукції; 
3 — списання чистого доходу наприкінці звітного періоду на фінансовий результат. 
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Облік інших доходів від основної діяльності 

(8) (1)

711
«Дохід від

реалізації іноземної
валюти»

(9) (2)714
«Дохід від операційної

курсової різниці»

715
«Одержані штрафи, пені,

неустойки»

37
«Розрахунки з

іншими дебіторами»

713
«Дохід від операційної

оренди активів»

717
«Дохід від списання

кредиторської
заборгованості»

63
«Розрахунки з

постачальниками та
підрядниками»

718
«Дохід від безоплатно
одержаних оборотних

активів»

48
«Цільове фінансування

і цільове
надходження»

(3)

(4а)

(4б)

(5)

(6)

(7)(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

791
«Результат
операційної
діяльності»

Д-т К-т

712
«Дохід від реалізації

інших оборотних активів»

36
«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т Д-т К-т

 
Пояснення: 
1 — відображено дохід від реалізації іноземної валюти; 
2 — відображено дохід від реалізації оборотних активів; 
3 — одержано дохід від операційних курсових різниць; 
4а, 4б — одержані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки); 
5 — одержано дохід від операційної оренди; 
6 — списано кредиторську заборгованість після закінчення строку позовної давності; 
7 — одержані кошти цільового фінансування; 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 — списання іншого операційного доходу на фінансові резуль-

тати. 
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15.3. Облік доходів від фінансових операцій 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ДОХОДИ ВІД ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Рахунок 72 «До-
хід від участі в 
капіталі» 

721 «Дохід від інвестицій  в асоційовані підприємства» 
722 «Дохід від спільної діяльності» 
723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства» 

Рахунок 73 «Інші 
фінансові доходи» 

731 «Дивіденди одержані» 
732 «Проценти одержані» 
733 «Інші доходи від фінансових операцій» 

 

Дебет Кредит

• Списання в порядку закриття на ра-
хунок 79 «Фінансові результати»

• Збільшення (одержання) доходу
за видами

Рахунок 72
«Дохід від участі в капіталі»

 
 

Дебет Кредит

• Списання кредитового обороту на ра-
хунок 79 «Фінансові результати»

• Визнана сума доходу

Рахунок 73
«Інші фінансові доходи»

 
 

СПІВВІДНОШЕННЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
І ВИТРАТ ВІД ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 
№ Рахунки витрат № Рахунки доходів 

95 «Фінансові витрати» 73 «Інші фінансові доходи» 

96 «Витрати від участі в капіталі» 72 «Дохід від участі в капіталі» 

Закриття рахунків доходів і витрат щомісяця
або після закінчення звітного року

Рахунок 792 «Результат фінансових операцій»
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Облік доходів від участі в капіталі 
 

(1) (3)

141
«Інвестиції

пов’язаним сторонам
за методом обліку
участі в капіталі»

(2)

72
«Дохід від участі

в капіталі»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

30
«Каса»

31
«Рахунки в
банку»

Д-т К-т

373
«Розрахунки за
нарахованими
доходами»

 
 

Пояснення: 
1 — здійснено інвестиції в асоційовані або спільні підприємства; 
2 — відображено інвестором прибуток, одержаний (належний) від участі в капіталі; 
3 — нараховані підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за мето-

дом участі в капіталі. 

Облік інших фінансових доходів 

Д-т К-т

373
«Розрахунки за
нарахованими
доходами»

(1)

73
«Інші фінансові

доходи»

(2)

Д-т К-т

 
 
Пояснення: 
1 — нарахована сума дивідендів, процентів, роялті, що підлягають отриманню; 
2 — віднесення до складу доходів звітного періоду (щомісяця або не рідше як один 

раз на квартал) суми процентів, яка припадає на звітний місяць (квартал) за фінансовими 
інвестиціями в цінні папери, що передбачають нарахування (отримання) за ними проце-
нтів (крім інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі). 
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15.4. Облік доходів від іншої звичайної діяльності 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ДОХОДИ ВІД ІНШОЇ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Синтетичний рахунок Субрахунки 

Рахунок 74 «Інші до-
ходи» 

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» 
742 «Дохід від реалізації необоротних активів» 
743 «Дохід від реалізації майнових комплексів» 
744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» 
745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» 
746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 

 

Дебет Кредит

• Належна сума непрямих податків (ак-
цизного збору, податку на додану вар-
тість та інших, передбачених законо-
давством).
• Списання в порядку закриття на ра-
хунок 79 «Фінансові результати»

• Збільшення (одержання) доходу
за видами

Рахунок 74
«Інші доходи»

 
 

СПІВВІДНОШЕННЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
І ВИТРАТ ВІД ІНШОЇ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 
№ Рахунки витрат № Рахунки доходів 

97 «Інші витрати» 74 «Інші доходи» 

Закриття рахунків доходів і витрат щомісяця
або після закінчення звітного року

Рахунок 793 «Результат іншої звичайної діяльності»
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Облік інших доходів від основної діяльності 
 

(6) (1)

741
«Дохід від реалізації

фінансових
інвестицій»

(10) (5)

744
«Дохід від неопераційної

курсової різниці»

742
«Дохід від реалізації

необоротних
активів»

36
«Розрахунки з
покупцями та
замовниками»

30, 31, 33

745
«Дохід від
безоплатно

одержаних активів» 20,22

(2)

(3а)

(3б)

(4)

(7)

(8)

(9)

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

793
«Результат

іншої звичайної
діяльності»

Д-т К-т

746
«Інші доходи від

звичайної діяльності»

37
«Розрахунки з

іншими
дебіторами»

Д-т К-т

Д-т К-т Д-т К-т

Д-т К-т

Д-т К-т Д-т К-т

 
 
Пояснення: 
1 — визнано дохід від реалізації фінансових інвестицій; 
2 — визнано дохід від реалізації  та фінансової оренди необоротних активів; 
3а, 3б — визнано дохід від неопераційних курсових різниць; 
4 — визнано дохід від безоплатно одержаних активів; 
5 — визнано дохід від списання кредиторської заборгованості після закінчення 

строку позовної давності; 
6, 7, 8, 9, 10 — списання іншого доходу на фінансові результати. 
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15.5. Облік доходу від надзвичайних подій 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ДОХОДИ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ 

Синтетичний рахунок Субрахунки 

75 «Надзвичайні доходи» 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних 
подій» 
752 «Інші надзвичайні доходи» 

 

Дебет Кредит

• Списання в порядку закриття на ра-
хунок 79 «Фінансові результати»

• Визначена сума відшкодування,
зокрема від страхових організацій,
втрат від надзвичайних подій

Рахунок 75
«Надзвичайні доходи»

 
 

СПІВВІДНОШЕННЯ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ
І ВИТРАТ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ

 
№ Рахунки витрат № Рахунки доходів 

99 «Надзвичайні витрати» 75 «Надзвичайні доходи» 

Закриття рахунків доходів і витрат щомісяця
або після закінчення звітного року

Рахунок 794 «Результат надзвичайних подій»
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Облік доходів від надзвичайних подій 
 

Д-т К-т

31
«Рахунки в
банку»

65
«Розрахунки за
страхуванням»

(1)

75
«Надзвичайні

доходи»Д-т К-т

 
 

Пояснення: 
1 — відшкодування вартості майна страховою організацією (якщо майно було за-

страховано). 

15.6. Порядок визначення фінансових результатів під-
приємства за видами діяльності 

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ДАНИХ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ЗВИЧАЙНИХ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ 

Синтетичний рахунок Субрахунки 

79 «Фінансові результати» 791 «Результат операційної діяльності» 
792 «Результат фінансових операцій» 
793 «Результат іншої звичайної діяльності» 
794 «Результат надзвичайних подій» 

 

Дебет Кредит

• Суми в порядку закриття рахунків
обліку витрат.
• Належна сума нарахованого податку
на прибуток

• Суми в порядку закриття рахун-
ків обліку доходів

Рахунок 79
«Фінансові результати»
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Визначення фінансового результату від операційної діяльнос-
ті 

 
70

«Доходи від реалізації»

791
«Результат операційної

діяльності»

71
«Інший операційний

дохід»

Списання
витрат

операційної
діяльності

94
«Інші витрати операційної

діяльності»

Списання
доходів

операційної
діяльності93

«Витрати на збут»

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

90
«Собівартість
реалізації»

Д-т К-т

Сальдо:
Збиток  від
операційної
діяльності

Сальдо:
Прибуток від
операційної
діяльності

Д-т К-т

Д-т К-т

К-т92
«Адміністративні

витрати»

Д-т К-т

 
 
 

Визначення фінансового результату від фінансових операцій 
 

72
«Дохід від участі в

капіталі»

792
«Результат

фінансових операцій»

73
«Інші фінансові

доходи»

Списання
фінансових
витрат

96
«Втрати від участі

 в капіталі»

Списання
фінансових
доходів

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

95
«Фінансові
витрати»

Д-т К-т

Сальдо:
Збиток  від
фінансових
операцій

Сальдо:
Прибуток від
фінансових
операцій

Д-т К-т

К-т
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Визначення фінансового результату від іншої звичайної діяль-
ності 

 

74
«Інші доходи»

793
«Результат іншої

звичайної діяльності»

Списання витрат іншої
звичайної діяльності

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

97
«Інші витрати»

Сальдо:
Збиток  від

іншої звичайної
діяльності

Сальдо:
Прибуток

від іншої звичайної
діяльності

Списання доходів від іншої
звичайної діяльності

 
 
 

Визначення фінансового результату надзвичайних подій 
 

75
«Надзвичайні доходи»

794
«Результат

надзвичайних подій»

Списання витрат від
надзвичайних подій

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

99
«Надзвичайні
витрати»

Сальдо:
Збиток  від

надзвичайних
подій

Сальдо:
Прибуток

від надзвичайних
подій

Списання доходів від
надзвичайних подій

 

 18



 Тема 16 
Фінансова звітність 

 

16.1. Сутність, мета, основні вимоги та принципи побудови фі-
нансової звітності. 

16.2. Склад та елементи, порядок складання і подання фінансо-
вої звітності. 

16.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту 
«Баланс». 

16.4. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту 
про фінансові результати. 

16.5. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту 
про рух грошових коштів. 

16.6. Мета, структура і техніка складання звіту про власний 
капітал. 

16.7. Примітки до річної фінансової звітності. 

 
                                        бухгалтерська звітність, фінансова звітність, 

користувачі звітності, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансових звітів. 

Ключові слова:

16.1. Сутність, мета, основні вимоги та принципи побу-
дови фінансової звітності 

БУХГАЛТЕРСЬКА
ЗВІТНІСТЬ

Звітність, що складається на підставі даних
бухгалтерського обліку для задоволення по-
треб певних користувачів

Фінансова
звітність

Бухгалтерська звітність, що містить інформацію
про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період

Мета
складання

Надання користувачам для прийняття рішень по-
вної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансове становище, результати діяльності та рух
коштів підприємства
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КОРИСТУВАЧІ
ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ

З
о
в
н
і
ш
н
і

В
н
у
т
р
і
ш
н
і

ІнвесториКредитори

Контрольні
органи

Податкова
служба

Позабюджетні
фонди

Постачальники

ПокупціКонкуренти

Профспілкові
організації

Засновники
і власники

підприємства

Керівники
підприємства

Робітники
підприємства

Фінансова
звітність надає
інформацію

про

• придбання, продаж та володіння цінними па-
перами;
• участь у капіталі підприємства;
• оцінку якості управління;
• оцінку здатності підприємства своєчасно ви-
конувати свої зобов’язання;
• забезпеченість зобов’язань підприємства;
• регулювання діяльності підприємства;
• інші рішення
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Бухгалтерська

Фінансова

Статистична

Оперативно-технічна

Податкова

Повна

Скорочена

Періодична

Річна

Термінова

Звичайна

Поштова

Телеграфна

Електронна

Особисте передавання

Державна

Внутрішньогосподарська

За змістом
і джерелами складання

За періодичністю За ступенем узагальнення

Первинна

Зведена

Консолідована

Уся діяльність

Основна діяльність

Типова

Спеціалізована

Зовнішня Внутрішня

За обсягом

За терміном подання

За роллю в управлінні

За змістом даних

За використанням

За охопленням видів діяльності

За способом
відправлення

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВІТНОСТІ
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Кожне підприємство розглядається як юридич-
на особа, відокремлена від власників

Автономності
підприємства

Передбачає оцінку активів і зобов’язань під-
приємства виходячи з припущення, що його ді-
яльність триватиме далі

Безперервності
діяльності

Припускає розподіл діяльності підприємства
на певні періоди часу з метою складання фі-
нансової звітності

Періодичності

Визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з
витрат на їх виробництво та придбання

Історичної
(фактичної)
собівартості

Для визначення фінансового результату звітно-
го періоду слід зіставити доходи звітного пері-
оду з витратами, які було здійснено для отри-
мання цих доходів

Нарахування
та відповідності

доходів
і витрат

Фінансова звітність має містити всю інформа-
цію про фактичні та потенційні наслідки опе-
рацій і подій, яка може вплинути на рішення,
що приймаються на її підставі

Повного
висвітлення

Передбачає постійне (з року в рік) застосуван-
ня підприємством обраної облікової політики

Послідовності

Методи оцінки, що застосовуються в бухгал-
терському обліку, мають запобігати занижен-
ню оцінки зобов’язань і витрат та завищенню
оцінки активів і доходів підприємства

Обачності

Операції мають обліковуватися відповідно до
їхньої сутності, а не лише на підставі юридич-
ної форми

Переваги
змісту над
формою

Передбачає вимірювання та узагальнення всіх
операцій підприємства в його фінансовій звіт-
ності в єдиній грошовій одиниці

Єдиного
грошового
вимірника

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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16.2. Склад та елементи, порядок складання та подання 
фінансової звітності 

1. Баланс (форма № 1).
2. Звіт про фінансові результати (форма № 2).
3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3).
4. Звіт про власний капітал (форма № 4).
5. Примітки (форма № 5).

1. Закриття рахунків доходів і ви-
трат

2. Визначення чистого фінансо-
вого результату звітного періоду

3. Інвентаризація залишків
на рахунках активів і зобов’язань4. Коригування облікових даних за

результатами інвентаризації (у ра-
зі виявлення відхилень даних об-
ліку від даних інвентаризації) 5. Складання звіту про фінансові

результати

6. Складання балансу7. Складання звіту про власний ка-
пітал

8. Складання звіту про рух грошо-
вих коштів

9. Складання приміток

10. Перевірка узгодженості по-
казників звітності

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ
І СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

СКЛАД
ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ

 

ПІДПРИЄМСТВА
ЗОБОВ’ЯЗАНІ
ПОДАВАТИ
ФІНАНСОВУ
ЗВІТНІСТЬ

• Органам, до сфери управління яких вони належать.
• Власникам (засновникам) відповідно до установ-
чих документів.
• Трудовим колективам на їхню вимогу.
• Органам виконавчої влади.
• Іншим користувачам відповідно до законодавства

• Відкриті акціонерні товариства,
• підприємства-емітенти облігацій,
• довірчі товариства,
• валютні та фондові біржі,
• інвестиційні фонди,
• страхові компанії,
• інші фінансові установи

Зобов’язані оприлюднювати річну
фінансову звітність і консолідова-
ну звітність шляхом публікації в пе-
ріодичних виданнях або поширен-
ня її у вигляді окремих друкованих
видань
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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,
ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ СКЛАДАННЯ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Ук-
раїні» від 16.07.1999 № 996-XIV.
2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.
3. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм
річної фінансової звітності підприємства, додаток до листа Міністерства
фінансів України від 09.01.2001 № 053-41.
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій.
6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт,
послуг) (галузеві).
7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку з подальшими зміна-
ми і доповненнями

 

16.3. Мета, структура і техніка складання фінансового 
звіту «Баланс» 

Методичні рекомендації щодо визначення змісту, форми балансу та 
загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються П(С)БО 2 

«БАЛАНС» 

Звіт про фінансове становище підприємства, який відо-
бражає на певну дату його активи, зобов’язання  і влас-
ний капітал

Надання користувачам для прийняття рішень пов-
ної, правдивої та неупередженої інформації про фінан-
сове становище підприємства на певну дату

• Про майнове і фінансове становище підприємства.
• Про можливість визначити ліквідність і оборотність
ресурсів.
• Про наявність власного і запозиченого капіталу.
• Про зміну дебіторської та кредиторської заборговано-
сті.
• Про інвестиційну привабливість суб’єкта господарю-
вання.
• Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень

БАЛАНС

Мета
складання

Інформація,
яка міститься
в балансі, є
джерелом
інформації
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ОСНОВНІ ФОРМУЛИ БАЛАНСУ

Актив = Капітал + Зобов’язання

Капітал = Актив – Зобов’язання
 

 

Складають на початку діяльності підприємства
(відображає активи і пасиви підприємства на да-
ту створення)

Вступний
баланс

Складається протягом календарного року за звіт-
ними періодами (місяць, квартал)

Періодичний
баланс

Відображає фінансове становище підприємства
на кінець звітного року

Річний баланс

Складається в разі злиття кількох підприємств у
єдине об’єднання на правах юридичної особи

Об’єднувальний
баланс

Складається в разі реструктуризації великих під-
приємств, поділу їх на кілька менших за обсягом
підприємств із правами юридичної особи

Розподільчий
баланс

Формується тоді, коли підприємству загрожує бан-
крутство (складається із залученням незалежного
аудитора ще до закінчення звітного періоду з ме-
тою показати реальне фінансове становище під-
приємства)

Санований
баланс

Складається в разі ліквідації підприємстваЛіквідаційний
баланс

Складається підприємством, до складу якого вхо-
дять реструкторизовані підприємства або окремі
господарства, виділені на самостійний баланс

Зведений
баланс

Складається підприємствами однієї компанії, фір-
ми, концерну з правом юридичної особи

Консолідований
баланс

ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ БАЛАНСІВ
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=

1. Необоротні активи:

відображається вартість не-
оборотних активів.

2. Оборотні активи:

відображається вартість обо-
ротних активів.

3. Витрати майбутніх
періодів:

відображаються витрати, які
мали місце в попередніх пе-
ріодах, але належать до на-
ступних звітних періодів

1. Власний капітал:

відображається інформація про власний
капітал підприємства.

2. Забезпечення наступних
витрат і платежів:

відображається вартість сформованих ре-
зервів на забезпечення наступних вит-
рат і платежів.

3. Довгострокові зобов’язання:

наводиться інформація про довгостро-
кові зобов’язання.

4. Поточні зобов’язання:

відображається інформація про поточні
зобов’язання.

5. Доходи майбутніх періодів:

відображаються доходи, які отримані про-
тягом поточного або попередніх звітних
періодів, але які належать до наступних
звітних періодів

СТРУКТУРА БАЛАНСУ

АКТИВ ПАСИВ

 

16.4. Мета, структура і техніка складання фінансового 
звіту про фінансові результати 

Методичні рекомендації щодо визначення змісту, форми звіту про фі-
нансові результати та загальні вимоги до розкриття його статей рег-

ламентуються П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» 
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ЗВІТ ПРО
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ

Мета
складання

Звіт про доходи, витрати і фінансові результати під-
приємства (включаючи його філії, представництва
та інші відокремлені підрозділи) за звітний період

Надання користувачам для прийняття рішень по-
вної, правдивої та неупередженої інформації про
доходи, витрати й фінансові результати підприємс-
тва за звітний період

Звіт містить
інформацію

• Про доходи і витрати, які виникли у процесі дія-
льності підприємства протягом звітного періоду.
• Про чистий прибуток (або збиток).
• Дає можливість порівняти показники про доходи
і витрати, про чистий прибуток (або збиток) з пока-
зниками попереднього звітного періоду

Розділ І
«Фінансові
результати»

• Призначений для відображення доходів і
витрат від усіх видів діяльності підприємства.
• Визначення фінансового результату (чисто-
го прибутку або збитку) за звітний період

Розділ ІІ
«Елементи
операційних

Призначений для відображення відповідних
елементів операційних витрат (на виробницт-
во і збут, управління та інші операційні ви-
трати), понесених підприємством у процесі

витрат» його діяльності протягом звітного періоду

Заповнюється акціонерними товариствами, прос-Розділ ІІІ
ті або потенційно прості акції яких відкрито
продаються і купуються на фондових біржах,
зокрема товариствами, які випускають такі
самі акції

«Розрахунок
показників

прибутковості
акцій»

СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
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Чистий дохід (ви-
торг) від реалізації
продукції (товарів,
послуг) (рядок 035)

Собівартість реалі-
зованої продукції

(товарів, послуг, ро-
біт) (рядок 040)

–
2. Розрахунок валового
прибутку (збитку)
(рядки 050—055)

Валовий
прибуток
(збиток)
(рядки

050, 055)

Інші опе-
раційні
доходи
(рядок
060)

Адміністративні
витрати (рядок 070)
Витрати на збут

(рядок 080)
Інші операційні ви-
трати (рядок 090)

+ –

3. Визначення фінансо-
вого результату від опе-
раційної діяльності
(прибуток — рядок 100;
збиток — рядок 105)

Фінансові
результати
від опера-
ційної ді-
яльності
(рядки

100, 105)

Дохід від уча-
сті в капіталі
(рядок 110)
Інші фінан-
сові доходи
(рядок 120)
Інші доходи
(рядок 130)

Фінансові витра-
ти (рядок 140)
Витрати від

участі в капіта-
лі (рядок 150)
Інші витрати
(рядок 160)

+ –

4. Розрахунок фінансо-
вого результату прибут-
ку або збитку) від зви-
чайної діяльності до
оподаткування
(рядки 170, 175)

Прибуток (або збиток)
від звичайної діяльнос-
ті до оподаткування —

(рядки 170, 175)

Податок на
прибуток —
(рядок 180)

–
+

5. Розрахунок фінан-
сового результату
(прибутку або збитку)
від звичайної діяльно-
сті
(прибуток — рядок 190;
збиток — рядок 195)

Дохід
від над-
звичай-
ної ді-
яльності
(рядок
200)

Податок
на при-
буток від
надзви-
чайної
діяльно-
сті (ря-
док 210)

Витрати
від над-
звичай-
ної діяль-
ності

(рядок
205)

Прибуток
(рядок

190) або
збиток
(рядок

195) від
звичайної
діяльності

–
++ –

6. Визначення чистого
прибутку (збитку) зві-
тного періоду
(прибуток — рядок 190;
збиток — рядок 195)

ПДВ (рядок 015)
Акцизний збір (рядок 020)
Інші збори, податки з
обороту (рядок 025)
Інші вирахування

з доходу (рядок 030)

Дохід (вируч-
ка) від реаліза-
ції продукції

(товарів, робіт,
послуг)

(рядок 010)

–

1. Визначення чистого
доходу (виручка) від ре-
алізації продукції (то-
варів, послуг, робіт) (ря-
док 035)

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ
(ЗБИТКУ) ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
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16.5. Мета, структура і техніка складання фінансового 
звіту про рух грошових коштів 

Методичні рекомендації щодо визначення змісту, форми звіту про рух 
грошових коштів і загальні вимоги до розкриття його статей регла-

ментуються П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» 

Джерела
інформації для
складання звіту
про рух грошових

коштів

• Баланс.
• Звіт про фінансові результати.
• Примітки.
• Головна книга.
• Аналітичні дані за окремими ра-
хунками бухгалтерського обліку

ЗВІТ ПРО РУХ
ГРОШОВИХ
КОШТІВ

Мета
складання

Інформація,
яка міститься

у звіті

Звіт, який відображає надходження і видаток
грошових коштів підприємства в результаті
його діяльності у звітний період

Надання користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформа-
ції про зміни, що стались у складі грошових
коштів підприємства та їхніх еквівалентів за
звітний період

• Дає змогу здійснити оцінку змін у чистих ак-
тивах, фінансовій структурі, зокрема ліквід-
ності та платоспроможності.
• Дає можливість впливати на суми і час по-
токів грошових коштів з метою пристосуван-
ня до умов, що змінюються, і можливостей.
• Виконує функції індикатора майбутньої еко-
номічної життєздатності підприємства
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СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Розділ форми звіт-
ності Визначення руху коштів Приклад 

1.Рух коштів у 
результаті опе-
раційної діяль-
ності 

Коригуванням прибутку 
(збитку) від звичайної дія-
льності до оподаткування 
на суми: 
• змін запасів, дебіторської 
та кредиторської заборго-
ваності, пов’язаної з опе-
раційною діяльністю, про-
тягом звітного періоду; 
• наведені в негрошових 
статтях; 
• наведені у статтях, 
пов’язаних з рухом грошо-
вих коштів у результаті ін-
вестиційної і фінансової 
діяльності 

• Надходження коштів від 
реалізації продукції (това-
рів, послуг). 
• Надходження коштів від 
надання права користу-
вання активами. 
• Платежі постачальникам 
за товари, матеріали та по-
слуги. 
• Грошові виплати праців-
никам. 
• Перерахування коштів для 
уплати податку на прибуток 

2.Рух коштів у 
результаті інвес-
тиційної діяль-
ності 

На підставі аналізу змін у 
статтях розділу Балансу 
«Необоротні активи» і 
статті «Поточні фінансові 
інвестиції» 

• Платежі, пов’язані з при-
дбанням необоротних ак-
тивів. 
• Надходження коштів від 
фінансових інвестицій. 
• Надання позикових кош-
тів іншим підприємствам 

3.Рух коштів у 
результаті фінан-
сової діяльності 

На підставі змін у статтях 
Балансу за розділом «Вла-
сний капітал» і статтями, 
пов’язаними з фінансовою 
діяльністю, у розділах Ба-
лансу: «Забезпечення май-
бутніх витрат і платежів», 
«Довгострокові зо-
бов’язання» і «Поточні зо-
бов’язання» 

• Одержання і повернення 
коштів для діяльності під-
приємства. 
• Надходження коштів від 
випуску акцій і облігацій. 
• Викуп власних акцій. 
• Погашення облігацій. 
• Виплата дивідендів 
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16.6. Мет  вла-
сний капітал 

а, структура і техніка складання звіту про

Методичні реком ня змісту, фо  про ендації щодо визначен рми звіту
власний капітал та загальні вимоги до розкриття його статей регла- 

ментуються П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» 

 
ЗВІТ ПРО
ВЛАСНИЙ
КАПІ АЛТ

Звіт, який відображає зм
талу підприємства протяг

іни у складі власного капі-
ом звітного періоду

Ме
склада

та
ння

Розкриття інформації пр
капіталу підприємства пр

о зміни у складі власного
отягом звітного періоду

Інформ
яка міст

ація,
иться

 звіті

Дає змогу користувачам оцінювати причини й нас-
лідки змін, які відбувають

 
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТА

ся з власним капіталом
у

 

Л 

Джерело інформації 
Складники власного капі-

талу Код форми зві- Рядок у формі 
тності звітності Сальдо рахунку 

Статутний капітал ф. № 1 Рядок 300 Кредитове за  рахунком 40 

Пайовий капітал ф. № 1 Рядок 310 за 
рахунком 41 
Кредитове 

Додатковий вкладений 
капітал ф. № 1 Рядок 320 Кредитове за 

рахунком 42 

Інший додатковий
тал 

 капі- ф. № 1 Рядок 330 Кредитове за 
рахунком 425 

Резервний капітал ф. № 1 Рядок 340 Кредитове за 
рахунком 43 

Нерозподілений п
ток (непокритий зб

рибу-
иток) ф. № 1 Рядок 350 44 

За рахунком 

Неоплачений капіт  360 е за 
рахунком 46 

ал ф. № 1 Рядок Дебетов

Вилучений капітал ф. № 1 Рядок 370 Кредитове за 
рахунком 45 
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ЗМІСТ СТАТЕЙ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Найменування 
статей звіту про 
вл

Код Зміст статей 
асний капітал 

З
чаток ро

сі 
капіталу 

алишок на по-
ку 010 Суми власного капіталу, наведені в балан

підприємства на початок звітного 

Коригування 020—040 Суми коригувань, які передбачені П(С)БО 6 

Скоригований 
залишок на по-
чаток року 

050 
Залишок власного капіталу на початок звіт-
ного періоду після внесення відповідних ко-
ригувань (ряд. 010—020—030—040) 

Переоцінка ак-
тивів 

060—120 

Дані, що відображають збільшення або зме-
ншення власного капіталу в результаті пере-
оцінки активів у порядку, передбаченому 
відповідними стандартами П(С)БО 8 та 
П(С)БО 7 

Чистий прибу-
ток (збиток) за 
звітний період 

130 
Сума чистого прибутку (збитку) за звітний 
період (ряд. 200 (225)) звіту про фінансові 
результати 

Розподіл прибу-
тку 140—170 

ь розподіл прибутку 
між учасниками (власниками) підприємства, 
спрямуван тутного капі-
талу, резервного  

Дані, що відображают

ня прибутку до ста
 капіталу тощо

Внески уч -
ків 

180—200 

•  стату  капіталу підприєм-
ля реєс реє
італу,  вкл

талу; 
неопла італ

 або  де
 уч ідпо

до капі ємст

асни Дані про: 
 збільшення тного
ства піс
вого кап

трації (пере
додаткового

страції), пайо-
аденого капі-

• зміни 
збільшення

ченого кап
 зменшення

у в результаті 
біторської за-

боргованості
внесків 

асників в
талу підпри

відно до їхніх 
ва 

Вилучення капі-
талу 

210—250 

о зменшення ого
ва внас у у

повування або анулювання викуплених  
ним т зме

 вартост  інш

Дані пр
приємст

 власн
лідок виход

 капіталу під-
часника, вику-

 акцій
акціонер
нальної

овариством, 
і акцій або з

ншення номі-
их причин 

Інші зміни в ка-
піталі 260—280 я неві х зб

 отрима
Списанн
штовно

дшкодовани
ні активи 

итків, безко-

Разом змін у ка-
піталі 290  

Залишок на кі-
нець року 300  
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16.7. ості  Примітки до річної фінансової звітн

Ї

СуПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ

ФІНАНСОВО
ЗВІТНОСТІ

купність показників яка забезпе-
чує деталізацію й обґрунтування статей фінан-
сових 

яко
(станд

 і пояснень, 

звітів, а також іншу інформацію, розкрит-
ї передбачене відповідними положеннями
артами)

тя 

Мають
розкривати

• Облі
• Інфо —4
звітно
станда

о
й

зрозум

кову політику підприємства.
рмацію, яка не міститься у формах № 1
сті, але є обов’язковою за відповідними
ртами.
рмацію, що містить додатковий аналіз
 звітності, необхідний для забезпечення її
ілості та доцільності

• Інф
стате

Основні
складники,

 маєякі  бути
відображено

• Інфо
• Загал
• Облі

і

виправ
• Пояс атей форм звітності

 

рмація про підприємство.
ьні відомості про звітність.
кова політика підприємства.
ї після дати балансу.
а облікової політики, облікових оцінок і
лення помилок.

• Под
• Змін

нення до ст

 

Структура
приміток до

річної
фінансової
звітності

І. Нематеріальні
активи

ІІ. Основні засоби

ІІІ. Капітальні
інвестиції

ІV. Фінансові
інвестиції

V. Доходи і витрати

XIIІ. Використанн
амортизаційних
відрахувань

я

VI. Грошові кошти

VIII. Запаси
IX. Дебіторсь
заборгованіс

ка
ть

X. Нестачі та вт
від псув

ра
ання

ти

цінностей

XI. Будівельні
контракти

VII. Забезпечення
і резерви

XII. Податок

 

на прибуток
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