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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

1.1. Мета та сутність бухгалтерського  
(фінансового) обліку 

У більшості країн з розвинутою ринковою економікою бухга-
лтерський облік прийнято поділяти на фінансовий та управлін-
ський (внутрішньогосподарський). 

У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV (далі — Закон про 
бухгалтерський облік). 

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передання 
інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень. Ведення бухгалтерського 
обліку є обов’язковим для підприємства. 

Внутрішньогосподарський облік — це система обробки та 
підготовки інформації про діяльність підприємства в процесі 
управління підприємством. 

Таким чином, поділ обліку на фінансовий і управлінський 
об’єктивно зумовлений відмінностями в цілях і завданнях надання 
інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам. 

Господарська діяльність — діяльність, пов’язана з виробниц-
твом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних благ. 
Якщо вона спрямована на одержання прибутку, то це підприєм-
ницька діяльність. 

Суб’єктами останньої можуть бути юридичні особи, створені 
відповідно до законодавства України, незалежно від їхніх орга-
нізаційно-правових форм і форм власності, та представництва 
іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі — підприєм-
ства). Усі вони зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати 
фінансову звітність згідно з чинним законодавством. Так, 
суб’єктам малого підприємництва дозволено вести спрощену си-
стему та подавати спрощену фінансову звітність. 

Інформація про господарську діяльність підприємства цікавить 
не тільки власників, керівників, а й інших користувачів, які мають 

Тема 1 
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відносини з цим підприємством. До таких користувачів належать 
потенційні інвестори, працівники, банківські установи, кредито-
ри, покупці (замовники), контролюючі органи тощо.  

Дані обліку є базою для складання фінансової, статистичної, 
податкової та інших видів звітності, що використовують грошо-
вий вимірник. 

Тому метою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку є 
надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фі-
нансове становище, результати діяльності й рух грошових коштів 
підприємства. 

У бухгалтерському обліку відображається інформація про 
окремі господарські операції, з яких складається господарська 
діяльність підприємства. 

Під господарською операцією розуміють дію або подію, яка вик-
ликає зміни в структурі активів, зобов’язань і власному капіталі 
підприємства. Це й впливає на фінансовий стан підприємства. 

Інформація про господарські операції формується за допомо-
гою спостереження, реєстрації. Таке спостереження виконується 
працівниками підприємства безпосередньо або з використанням 
технічних засобів, що фіксується в первинних документах (ручних 
або машинних). 

Результати обробки та групування даних за певними ознаками 
відображаються в облікових регістрах, на підставі яких склада-
ється фінансова звітність. 

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік фінансова 
звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію 
про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових ко-
штів підприємства за звітний період. 

Згідно з П(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінан-
сова звітність забезпечує інформацією потреби користувачів щодо: 

― придбання, продажу та володіння цінними паперами;  
― участі в капіталі підприємства; 
― оцінки якості управління; 
― оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої 

зобов’язання; 
― забезпеченості зобов’язань підприємства; 
― визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; 
― регулювання діяльності підприємства; 
― інших рішень. 
Фінансова звітність включає: 
• баланс; 
• звіт про фінансові результати; 
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• звіт про рух грошових коштів; 
• звіт про власний капітал; 
• примітки до звітів. 
Дані, які містить фінансова звітність, повинні задовольнити за-

гальні потреби користувачів в інформації щодо фінансового ста-
новища підприємства. У разі потреби для окремих груп користу-
вачів (наприклад, для контролюючих і статистичних органів) 
можуть бути встановлені інші або додаткові вимоги до інформації. 

Отже, головна мета бухгалтерського (фінансового) обліку — 
це задоволення користувачів (зовнішніх і внутрішніх) інформа-
цією про господарську діяльність підприємства і, у першу чергу, 
про його фінансове становище. 

1.2. Регулювання та організація  
бухгалтерського (фінансового)  

обліку на підприємстві 

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з 
дня реєстрації підприємства до його ліквідації. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил 
фінансової звітності, які є, як зазначалося раніше, обов’язковими 
для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси корис-
тувачів, а також з метою вдосконалення обліку та фінансової 
звітності. 

Регулювання питань методології обліку та складання фінан-
сової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке 
затверджує відповідні національні положення, норматив-
но-правові акти, стандарти бухгалтерського обліку.  

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в 
межах своєї компетенції відповідно до специфіки галузеві розроб-
ляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку методичні рекомендації щодо їх застосування. При 
Міністерстві фінансів діє методологічна рада з бухгалтерського 
обліку, завданням якої є: розроблення та вдосконалення положень 
(стандартів) обліку, поліпшення організації, форм і методів обліку, 
методологічного забезпечення сучасних технологій обробки облі-
кової інформації, а також вирішення питань підготовки та під-
вищення кваліфікації спеціалістів-бухгалтерів. 

Протягом цих років були розроблені 27 Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, які регулюють методологічні засади ве-
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дення обліку окремих об’єктів — активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій. 

Ці положення (стандарти) є основними нормативними актами, 
які регулюють методологічні основи обліку. 

Таблиця 1.1 
ПЕРЕЛІК  

ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

№ Назва П(С)БО 
Дата 

затвердження упровадження 

1 Загальні вимоги до фінансової звітності Березень 
1999 р. 

Січень 
2000 р. 

2 Баланс  -“- -“- 

3 Звіт про фінансові результати -“- -“- 

4 Звіт про рух грошових коштів -“- -“- 

5 Звіт про власний капітал -“- -“- 

6 Виправлення помилок і зміни у фінан-
совій звітності 

Грудень 
1999 р. -“- 

7 Основні засоби  27.04.2000 р. 
Наказ № 92 з 01.07.2000 р. 

8 Нематеріальні активи 18.10.1999 р. 
Наказ № 242 з 01.01.2000 р. 

9 Запаси  20.10.1999 р. 
Наказ № 246 з 01.01.2000 р. 

10 Дебіторська заборгованість 08.10.1999 р. 
Наказ № 237 з 01.01.2000 р. 

11 Зобов’язання 31.01.2000 р. 
Наказ № 20 з 01.07.2000 р. 

12 Фінансові інвестиції 26.04.2000 р. 
Наказ № 91 з 01.07.2000 р. 

13 Фінансові інструменти 20.11.2000 р. 
Наказ № 559 з 01.01.2002 р. 

14 Оренда  28.07.2000 р. 
Наказ № 181 з 01.07.2000 р. 

15 Дохід 29.11.1999 р. 
Наказ № 290 з 01.01.2000 р. 

16 Витрати 31.12.1999 р. 
Наказ № 318 з 01.01.2000 р. 
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Закінчення табл. 1.1 

№ Назва П(С)БО 
Дата 

затвердження упровадження 

17 Податок на прибуток  28.12.2000 р. 
Наказ № 353 з 01.01.2001 р. 

18 Будівельні контракти 28.04.2001 р. 
Наказ № 205 з 01.01.2002 р. 

19 Об’єднання підприємств 07.07.1999 р. 
Наказ № 163 з 01.01.2000 р. 

20 Консолідована фінансова звітність 30.07.1999 р. 
Наказ № 176 з 01.01.2000 р. 

21 Вплив змін валютних курсів 10.08.2000 р. 
Наказ № 193 з 01.01.2001 р. 

22 Вплив інфляції 28.02.2002 р. 
Наказ № 147 з 2002 р. 

23 Розкриття інформації щодо пов’язаних 
осіб 

18.06.2001 р. 
Наказ № 3053 з 01.07.2001 р. 

24 Прибуток на акції 16.07.2001 р. 
Наказ № 344 з 10.08.2001 р. 

25 Фінансовий звіт суб’єкта малого підп-
риємництва 

25.02.2000 р. 
Наказ № 39 з 2000 р. 

26 Виплати працівникам 28.10.2003 р. 
Наказ № 601 з 01.01.2004 р. 

27 Діяльність, що припиняється 07.11.2003 р. 
Наказ № 617 

з листопада 
2003 р. 

Кожний зі стандартів включає загальні положення, в яких за-
значається сфера застосування та наводяться основні терміни, що 
використовуються в стандарті, подаються визначення та оцінка 
об’єкта обліку, перелік інформації, яка має бути розкрита в при-
мітках до фінансової звітності відносно такого об’єкта, коротко 
викладена методологія обліку.  

Безумовно, що П(С)БО — не інструкція з обліку. У П(С)БО не 
наводяться первинні документи, в яких фіксується господарські 
операції, бухгалтерські проведення на рахунках, регістри обліку. 
Вони регламентуються іншими нормативними документами Мі-
ністерства фінансів України, галузевих органів управління. Ці 
нормативні документи будуть докладніше розглянуті в наступних 
темах посібника. 
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Важливим інструментом регулювання бухгалтерського обліку 
є План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 
30 листопада 1999 р. № 291 (див. додаток 1). 

Цим же наказом затверджена Інструкція про застосування за-
значеного Плану рахунків (далі — Інструкція № 291). 

Слід відмітити, що План рахунків відповідає методиці скла-
дання фінансової звітності. Кожний з його дев’яти класів рахунків 
узгоджений з відповідними розділами Балансу підприємства, або 
ж звіту про фінансові результати, а рахунки класу 0 — із приміт-
ками до фінансової звітності.  

Так, сальдо рахунків класів 1—3 використовується для запов-
нення розділів Активу Балансу, а сальдо рахунків класів 4—6 
(крім дебетових сальдо) — для заповнення розділів Пасиву Ба-
лансу. Дані рахунків класів 7—9 використовуються для складання 
звіту про фінансові результати (План рахунків додається). 

Підприємство може самостійно вводити до Плану рахунків 
субрахунки, не передбачені в Плані рахунків, а також субрахунки 
другого й інших порядків, виходячи з власних потреб. 

1.3. Формування облікової політики підприємства 

Одним з основних принципів здійснення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності є послідовність, тобто постійне (з 
року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. 

Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV та Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінан-
сової звітності” облікова політика підприємства — це сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підпри-
ємством для складання та подання фінансової звітності. 

Облікова політика може змінюватися тільки якщо змінюються 
статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать 
достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності 
підприємства. 

Не вважається зміною облікової політики встановлення її для: 
― подій або операцій, які відрізняються за змістом від попе-

редніх подій чи операцій; 
― подій або операцій, що не відбувалися раніше. 
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Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих 
періодів відображається у звітності способом: 

― коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок 
звітного року; 

― повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх 
звітних періодів. 

Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок 
звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова по-
літика поширюється лише на події та операції, які відбуваються 
після дати зміни облікової політики. 

Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну 
облікових оцінок, то такі зміни в бухгалтерському обліку і при 
складанні фінансової звітності розглядаються та відображаються 
як зміна облікових оцінок. 

Формування облікової політики — важливий етап у діяльності 
підприємства, адже від прийнятих облікових оцінок залежить 
фінансовий результат підприємства. На жаль, на даному етапі 
розвитку економіки України власники (керівники) не приділяють 
достатньої уваги формуванню облікової політики. 

Відповідно до ст. 8 Закону України “Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV 
питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві на-
лежать до компетенції власників або вповноваженої посадової 
особи (керівника). 

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарсь-
ких операцій у первинних документах, збереження обробле-
них документів, регістрів і звітності протягом установленого 
терміну, але не менше трьох років, несе власник або посадова 
особа, яка керує підприємством. 

Для забезпечення здійснення бухгалтерського обліку підпри-
ємство самостійно обирає форми його організації: 

уведення до штату підприємства посади бухгалтера або ство-
рення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; 

― користування послугами спеціаліста з бухгалтерського об-
ліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприєм-
ницьку діяльність без створення юридичної особи; 

― ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку 
централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; 

― самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання 
звітності безпосередньо власником або керівником підприєм- 
ства. 
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Ця форма організації бухгалтерського обліку не може засто-
совуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюд-
нюватися. 

Підприємство самостійно: 
• визначає облікову політику підприємства; 
• обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему ре-

гістрів обліку, порядку й способу реєстрації та узагальнення ін-
формації в них з додержанням єдиних засад, установлених Зако-
ном про бухгалтерський облік, і з урахуванням особливостей 
діяльності підприємства й технології обробки облікових даних; 

• розробляє систему та форми внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку, звітності й контролю господарських 
операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтер-
ських документів; 

• затверджує правила документообороту та технологію 
обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і 
регістрів аналітичного обліку; 

• може переводити на окремий баланс філії, представництва, 
відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести 
бухгалтерський облік, з подальшим включенням їхніх показників 
до фінансової звітності підприємства. 

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні 
умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, за-
безпечити неухильне виконання всіма підрозділами, служба-
ми та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, 
правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку 
оформлення та подання до обліку первинних документів. 

В обліковій політиці підприємства мають бути відображені всі 
принципові питання організації бухгалтерського обліку на підп-
риємстві, тому до її формування необхідно підходити дуже від-
повідально й продумано, адже від вибору облікових оцінок під-
приємства залежить фінансовий результат та об’єктивність і 
точність розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Облікова політика підприємства формується на основі введе-
них у дію Положень бухгалтерського обліку. 

Згідно з графіком розроблення та впровадження Положень 
(стандартів) з бухгалтерського обліку з застосуванням Міжнарод-
них стандартів обліку (МСБО), затвердженим наказом Мінфіну 
України від 1 грудня 1998 р. № 248, уведено в дію 27 П(С)БО. 
Зміст наказу про облікову політику подано в додатку 2. 
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 

2.1. Облік касових операцій 

Згідно з П(с)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, 
кошти на поточних депозитних та інших рахунках у банках.  

Грошові кошти — це найбільш ліквідні активи. Вони практи-
чно наявні на всіх стадіях діяльності підприємства — від його 
створення до ліквідації. 

У складі грошових коштів обліковують еквіваленти їх, грошові 
документи. 

До грошових коштів належать валюта України та іноземна 
валюта. Для обліку операцій із грошовими коштами призначені 
рахунки класу 3 “Кошти, рахунки та інші активи”. Для бухгал-
терського обліку цих операцій можуть бути використані регістри, 
ухвалені Міністерством фінансів у спеціальних методичних ре-
комендаціях, або інші регістри, які відповідають вимогам ведення 
бухгалтерського обліку. 

Операції з грошовими коштами регламентуються законодав-
чо-нормативними актами, які будуть розглянуті далі детальніше. 

Підприємства всіх форм власності для зберігання готівкових кош-
тів і здійснення операцій з ними створюють на підприємстві касу або 
вповноважують відповідальну особу для виконання таких операцій. 

Каса підприємства — це спеціально обладнане приміщення 
або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання го-
тівкових коштів, інших цінностей і касових документів. 

У касі підприємства можуть зберігатися не тільки грошові 
кошти, а й цінні папери, грошові документи, які є бланками су-
ворої звітності. 

Порядок приймання, зберігання, видачі та обліку грошових 
коштів у касі підприємств регламентується Положенням про ве-
дення касових операцій у національній валюті України, затвер-
дженим постановою Правління банку України від 19 лютого 
2001 р. № 72 з подальшими змінами та доповненнями (далі — 
Положення № 72). 

Відповідно до цього Положення підприємства (підприємці), які 
мають поточні рахунки в банках, зобов’язані зберігати свої гро-

Тема 2 



 12 

шові кошти на цих рахунках на договірних умовах. Розрахунки за 
своїми зобов’язаннями підприємства (підприємці) здійснюють у 
безготівковій і готівковій формі. 

Для виконання операцій з готівкою на підприємстві призна-
чається матеріально відповідальна посадова особа — касир. Після 
видання наказу про призначення відповідального працівника на 
посаду касира його обов’язково під розписку ознайомлюють з 
порядком ведення касових операцій, після чого з ним укладається 
договір про повну матеріальну відповідальність за збереження 
всіх прийнятих ним цінностей. 

На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена 
посада касира, обов’язки останнього може виконувати бухгалтер 
або інший працівник відповідно до письмового розпорядження 
керівника підприємства за умови укладання з ним угоди про повну 
матеріальну відповідальність. Про це в письмовій формі 
обов’язково повідомляється банк, який здійснює розрахунко-
во-касове обслуговування підприємства. 

Обов’язки касира визначені Положенням № 72 і зводяться до 
повної матеріальної відповідальності за зберігання готівки та 
проведення всіх операцій з нею. 

Підприємства (підприємці), як зазначалося раніше, мають 
право розраховуватися між собою та з фізичними особами як у 
готівковій, так і в безготівковій формах. При цьому сума платежу 
готівкою між суб’єктами підприємницької діяльності протягом 
одного дня не повинна перевищувати 3 000 грн (обмеження не 
поширюються на закупівлю окремих видів сільськогосподарської 
продукції).  

За необхідності підприємства отримують готівку з власних 
рахунків у банку в межах наявних на них коштів на цілі,  які ви-
значає власник рахунку під час подання до банку чеку, без дода-
ткових обґрунтовуючих документів. 

Готівкові кошти, одержані підприємством з банку, викорис-
товуються для розрахунків зі своїм персоналом із заробітної 
плати, допомоги, компенсацій, витрат на відрядження та з інших 
виплат фізичним особам. Вони можуть бути використані і для 
оплати юридичними особами (підприємствами, підприємцями) 
одержаних товарів, робіт, послуг. 

Розраховуватися готівкою підприємство може не тільки за 
допомогою коштів, одержаних з каси банку, а й за рахунок го-
тівкової виручки, яка надійшла до каси підприємства від операцій 
з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших запасів, не-
оборотних активів, а також від позареалізаційних надходжень 
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(внески до статутного фонду тощо). Отримані з каси банку го-
тівкові кошти повинні використовуватися підприємством за ці-
льовим призначенням. 

Положенням № 72 регламентується касовий обіг грошових 
коштів, а саме: залишок їх у касі підприємства на кінець робочого 
дня; сума готівкового розрахунку одного підприємства (підпри-
ємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного 
робочого дня. Ці обмеження змінюються залежно від стану гро-
шового обігу в державі й утворюють ліміт залишку готівки. Ліміт 
залишку готівки — її граничний розмір, що може залишитися в 
касі підприємства на кінець робочого дня. 

Згідно з Інструкцією про організацію роботи з готівкового 
обігу установами банків України, затвердженою Постановою 
Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. 
№ 69 (далі — Інструкція № 69) зі змінами, внесеними Постановою 
Правління НБУ від 23 липня 2002 р. № 259, ліміт залишку готівки 
в касі для підприємства встановлюється банком або самостійно 
визначається підприємством з урахуванням режиму та специфіки 
роботи останнього, його віддаленості від установи банку, розміру 
касових оборотів, визначених строків і порядку здавання касової 
виручки. 

Ліміт каси встановлюється на весь термін дії договору за роз-
рахунково-касового обслуговування, укладеного підприємством з 
установою банку. Підставою для затвердження загального ліміту 
каси (з урахуванням потреб відокремлених підрозділів, термінів і 
порядку здачі готівкової виручки) є складена у двох примірниках 
у вигляді додатку до договору заявка-розрахунок. Вона офор-
млюється на основі фактичних показників діяльності підприємс-
тва, наприклад за три будь-які місяці з останніх дванадцяти, що 
передують місяцю встановлення (перегляду), в яких був найбі-
льший обсяг касових операцій. 

 
Підприємство з метою перегляду загального лі-
міту каси використало для складання нової заяв-

ки-розрахунку обсяги касових операцій у касі підприємства й у 
касі відокремленого підрозділу за жовтень, листопад і грудень. 

Дані по підприємству: 
а) надійшла до каси виручка — усього 52 870 грн, у тому числі: за 

жовтень — 17 200 грн, листопад — 16 800 грн, за грудень — 
18 870 грн; 

б) виплачено готівкою — усього 42 150 грн, у тому числі: у жо-
втні — 13 350 грн, у листопаді — 13 850 грн, у грудні — 14 950 грн. 

Приклад  
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Дані по підрозділу: 
а) надійшла до каси виручка: усього — 35 800 грн, у тому числі 

за жовтень — 11 900 грн, за листопад — 11 500 грн, за грудень — 
128 400 грн; 

б) виплачено готівкою — усього 26 300 грн, у тому числі: у жо-
втні — 7680 грн, у листопаді — 8400 грн, у грудні — 10 220 грн. 

Підприємство відпрацювало за всі три місяці 66 робочих днів, а 
відокремлений підрозділ — 74 дні.  

За цими даними буде складена заявка-розрахунок за формою 
див. табл. 2.2. 

ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК  
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО  

ЛІМІТУ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ, ПОРЯДКУ 
І СТРОКІВ ЗДАВАННЯ ГОТІВКОВОЇ ВИРУЧКИ 

Найменування підприємства   
Найменування установи банку   
Номер поточного рахунку   
Місцезнаходження підприємства, телефон   

Таблиця 2.2 
КАСОВІ ОБОРОТИ 

Найменування показника 

Фактично за три будь-які місяці з  
останніх дванадцяти, що передують  

установленню (перегляду) ліміту 

каса  
підприємства 

каса  
підрозділу усього 

1. Готівкова виручка (надходження 
до кас підприємства, крім сум, що 
одержані з установ банків) 

52 870 35 800 88 670 

2. Середньоденна виручка (рядок 1 
розділити на кількість робочих днів 
підприємства за три місяці) 

801 484 1285 

3. Виплачено готівкою на різні пот-
реби (крім виплат, пов’язаних з 
оплатою праці, пенсій, стипендій, 
дивідендів) 

42 150 26 300 68 450 

4. Середньоденна видача готівки 
(рядок 3 розділити на кількість ро-
бочих днів) 

638 355 993 
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Продовження табл. 2.2 

ЛІМІТ КАСИ*

Найменування показника 

, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЗДАВАННЯ ГОТІВКОВОЇ ВИРУЧКИ 

Пропонується  
підприємством 

Установлено  
банком 

1. Загальний ліміт залишку готівки в касі 
підприємства 300 300 

2. Порядок здавання виручки Самостійно Самостійно 

3. Строки здавання виручки   

 ________  
* Ліміт каси визначається як різниця між показниками рядків 2 і 4 стовпчика “Усього” 

табл. 1 (1285 – 993 = 292 грн). 
 

Керівник підприємства   Керівник установи банку   

Головний бухгалтер     

Дата   Дата   

МП   МП   
 
Якщо підприємство має поточні рахунки в різних установах 

банків, тоді воно самостійно визначає, в який з них подати заяв-
ку-розрахунок для встановлення загального ліміту каси. Після 
затвердження ліміту в одному з банків копії заявки-розрахунку, 
завірені ним, подаються до всіх установ банків, у яких відкриті 
поточні рахунки підприємства. 

Якщо підприємство згідно з Інструкцією № 69 самостійно (без 
затвердження) розраховує ліміт каси, то воно також складає зая-
вку-розрахунок. Усю готівку понад суму встановленого ліміту 
підприємство має здавати для зарахування на поточний рахунок у 
порядку й у терміни, передбачені в цій заявці. 

Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визнача-
ються прямим розрахунком за кожен робочий день способом по-
рівняння залишку готівки в касі підприємства на кінець дня з 
установленим йому (або самостійно визначеним) лімітом, неза-
лежно від того, здійснювалися в цей день касові операції (над-
ходження, виплати) чи ні. 
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Якщо підприємству ліміт залишку готівки в касі не встанов-
лено, тоді вся наявна в касі на кінець дня готівка вважається по-
надлімітною. 

Суми готівки, видані в підзвіт, але з об’єктивних причин не 
витрачені, повинні бути повернені до каси підприємства одночас-
но з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після  
їх видачі (за відрядженнями — не пізніше трьох робочих днів пі-
сля повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподар-
ської продукції — не пізніше десяти робочих днів з дня їх видачі). 
Якщо ця вимога не виконана, такі суми додаються в касі та вся 
сума порівнюється з лімітом. 

Понад установлений ліміт підприємства мають право зберігати 
в касі грошові кошти, призначені для виплати заробітної плати, 
премій, дивідендів, допомоги з тимчасової непрацездатності, 
протягом 3 робочих днів. Після цього строку неодержані грошові 
кошти здаються в банк для зарахування на поточний рахунок пі-
дприємства. 

За перевищення встановленого ліміту залишку готівкових ко-
штів у касі підприємства пунктом 1 Указу Президента України 
“Про застосування штрафних санкцій за порушення готівки” від 
12 червня 1995 року № 436/95 (зі змінами та доповненнями) пе-
редбачені фінансові санкції у вигляді штрафу в двократному ро-
змірі суми виявлених понадлімітних готівкових коштів за кожний 
день. 

Під час здійснення готівкового обігу на підприємствах крім 
дотримання ліміту готівки діють й інші обмеження, а саме: 

― забороняється за наявності податкової заборгованості ви-
користовувати готівкову виручку на виплату заробітної плати, 
заохочень, допомог усіх видів, компенсацій; 

― видача готівки під звіт проводиться тільки за умови повного 
звіту за раніше отримані суми, а також дотримання термінів звіту 
за підзвітні суми і повернення невикористаних підзвітних сум (на 
відрядження — 3 робочі дні після повернення з відрядження, на 
закупівлю сільськогосподарської продукції, заготівлю вторинної 
сировини й металобрухту — 10 робочих днів з дня видачі під звіт, 
на всі інші господарські потреби — наступний робочий день після 
видачі під звіт. 

Під час розрахунків готівкою між підприємствами остання з 15 
квітня 2003 р. Має не перевищувати 10 000 грн. 

За порушення передбачених правил готівкового обігу підп-
риємство несе матеріальну відповідальність у розмірах, передба-
чених названим Указом Президента України (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 
МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ 

№  Вид порушення Розмір фінансової  
штрафної санкції 

1 Перевищення встановлених лімітів за-
лишків готівки в касі 

2-кратна сума перевищення 
ліміту 

2 Неоприбуткування (неповне оприбутку-
вання) готівки в касі 

5-кратний розмір неопри-
буткованої суми 

3 
Неустановлення лімітів залишків кас у 
разі, коли банки повинні встановлювати 
такі ліміти (застосовується до банків) 

50-кратний розмір неопо-
датковуваного мінімуму до-
ходів громадян за кожний 
випадок 

4 

Виплата готівки з виручки, отриманої від 
реалізації продукції (робіт, послуг) та 
інших касових надходжень на виплату 
заробітної плати, матеріального заохо-
чення, допомоги всіх видів, компенсацій 
за наявності податкової заборгованості 

У розмірі здійснених ви-
плат 

5 
Перевищення встановлених термінів 
використання наданої під звіт готівки. 
Видача готівки під звіт без повної звіт-
ності за раніше видані кошти 

25 % виданих під звіт сум 

6 
Проведення розрахунків готівкою без 
подання одержувачем коштів платіжного 
документа, що стверджує сплату покуп-
цем готівкових коштів 

У розмірі витраченої го-
тівки 

7 
Використання отриманих в установі ба-
нку готівкових коштів не за цільовим 
призначенням 

У розмірі сплачених коштів  

 
Касові операції оформляються відповідними документами 

(табл. 2.4), типові міжвідомчі форми яких затверджені Держ-
комстатом України та узгоджені з НБУ й Мінфіном України. Ці 
документи повинні застосовуватися без змін усіма підприємс-
твами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми 
власності.  
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Таблиця 2.4 
ДОКУМЕНТИ ОФОРМЛЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

№  Код 
документа Назва первинного документа 

1 КО-1 Прибутковий касовий ордер 

2 КО-2 Видатковий касовий ордер 

3 КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ор-
дерів 

4 КО-3а Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових до-
кументів 

5 КО-4 Касова книга 

6 КО-5 Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей 
 
Надходження готівки до каси підприємства оформляється 

прибутковими касовими ордерами за формою № КО-1 (див. зразок 
2.1.), підписаними головним бухгалтером або вповноваженою на 
це особою та касиром. 

Особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається 
квитанція, підписана головним бухгалтером і касиром та завірена 
печаткою (штампом). 

Одержання готівки з власного рахунка в установі банку підп-
риємство здійснює через касира або іншу вповноважену на те 
особу за грошовим чеком (іменним) з чекової книжки. 

Чекову книжку підприємство придбаває в установі банку за 
заявою спеціальної форми. 

Зберігається чекова книжка в сейфі підприємства. При випи-
суванні грошового чека жодні виправлення в ньому не допуска-
ються. У чеку вказується цільове призначення готівки, а на корінці 
зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручено 
одержання готівки. 

На суму одержаної готівки виписується прибутковий касовий 
ордер і квитанція до нього. Квитанція додається до виписки банку 
з поточного рахунка та є підтвердженням повного оприбутку-
вання одержаної з банку готівки. 

Видача готівки з каси провадиться за видатковими касовими 
ордерами типової форми № КО-2 (див. зразок 2.2).  
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Зразок 2.1 

ТОВ “Маркет” 
______________ 
(підприємство, 

організація) 

Затверджено 
наказом Держкомс-

тату України  
від 27.07.98 р. № 263 
Типова форма № КО-1 

 

Л
ІН

ІЯ
 В

ІД
РІ

ЗУ
 

Тов “маркет” 
 

_____________ 
(підприємство,  

організація) 

Ідентифікаційний 
Код ЄДРПОУ 45678923 Код за  

ДКУД 
 КВИТАНЦІЯ 

до прибуткового 
касового ордера 

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР 
Серія ____ № 12  

 
Серія ____ № 12 

Прийнято від____ 
банку за чеком 

548972 

Н
ом

ер
 д

ок
ум

ен
та

 

Дата  
складання 

К
ор

ес
по

нд
ую

чи
й 

 р
ах

ун
ок

, с
уб

ра
ху

но
к 

К
од

 а
на

лі
ти

чн
ог

о 
 

об
лі

ку
 

Сума 

К
од

 ц
іл

ьо
во

го
  

пр
из

на
че

нн
я 

  Підстава:  
виписка банку 

Дві тисячі п’ятсот 
шістдесят чотири 

грн 
______________ 

(літерами) 

 

          

12 28.01.2003 311  2564.00    

Прийнято від _________ банку за чеком 548972  

Підстава: виписка банку за 25.01.2001 р., відря-
дження 

28 січня 2003 р. 
 

Дві тисячі п’ятсот чотири грн 00 коп.  
(літерами)  

Додаток:____________________________________ 
Головний бухгалтер 

Іванова  
(підпис) 

 
Головний бухгалтер Іванова 
 
Одержав касир Петренко 

Головний бухгалтер 
Петренко  

(підпис) 
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Зразок 2.2 
ТОВ “Маркет” 
______________ 

Типова форма № КО-2 
Затверджена 
наказом Мінстату України  
від 15.02.96 р. № 51 

(підприємство, 
організація) 

Ідентифікаційний Код ЄДРПОУ 45678923 Код за ДКУД  

 
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР 

Номер  
докуме-

нта 
Дата 

складання  
Кореспон- 

дуючий  
рахунок,  

субрахунок 

Код ана-
літичного  

обліку 
Сума 

Код ці-
льового  
призна-
чення 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 20.01.2003  372  2200,00   

        

 
Видати Сидорову Сергію Вікторовичу 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
__________________________________________________________________________ 
Підстава: відрядні витрати 

Дві тисячі двісті грн 00 копійок 
(прописом) 

Додаток: ______________________________________ 
 
 
Керівник Шпак  Головний бухгалтер Іванова 
Одержав: Дві тисячі двісті грн 00 коп. 

(прописом) 
 

“25” січня 2001 р. Підпис Сидоров 
За паспортом СА № 987654, виданий 32.09.97 р. Ленінським РВ УВС 
м. Запоріжжя 

(найменування, номер, дата й місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) 

Видав касир  Петренко  
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Видаткові касові ордери підписуються керівником і головним бух-
галтером підприємства або ними вповноваженими особами, що зафік-
совано наказом по підприємству. Якщо є дозвільний напис керівника 
на документах, що додаються до видаткових касових ордерів (заявках, 
рахунках та інших), то підпис керівника на самих ордерах не обов’яз-
ковий. Гроші з каси завжди видаються під розписку, яка оформлюється 
тільки власноручно одержувачем. Одержувач пред’являє касиру до-
кумент, що засвідчує його особу (паспорт громадянина, службове пос-
відчення тощо). Цей документ записується в касовому ордері. 

Видача грошей у рахунок праці, допомоги з тимчасової втрати 
працездатності, премій тощо проводиться за платіжними (розраху-
нково-платіжними) відомостями. У цьому випадку одержана сума 
словами не пишеться конкретною особою. На титульній сторінці 
відомості робиться дозвільний напис про видачу грошей за підпи-
сами керівника і головного бухгалтера. На загальну суму видачі не-
залежно від кількості відомостей складається один видатковий ка-
совий ордер, дата та номер якого проставляється на кожній 
відомості. 

Гроші видаються тільки особі, зазначеній у видатковому до-
кументі. Видача грошей іншій особі здійснюється тільки за до-
рученням, яке оформлюється у встановленому порядку з поси-
ланням на нього у видаткових документах і додається до них. 
Після закінчення термінів виплати касир повинен: 

― у платіжній відомості навпроти прізвища осіб, котрим суми 
не виплачені, зробити запис “депоновано”; 

― скласти реєстр депонованих сум; 
― у кінці відомості зробити запис про фактично видану суму та 

суму, що підлягає депонуванню; 
― записати в касову книгу фактично виплачену суму, а на ві-

домості проставити номер видаткового ордера; 
― здати депоновані суми на поточний рахунок підприємства в 

банку. 
Здавання готівки з каси підприємства на рахунок у банк офо-

рмляється заявою на внесення готівки, форма якої затверджена 
НБУ. Об’ява заповнюється касиром підприємства. Після здачі 
готівки касир одержує квитанцію (середня частина бланка 
об’яви). 

Прибуткові та видаткові касові ордери виписуються бухгалте-
рією й передаються до виконання безпосередньо касирові, а не 
через особу, що вносить або одержує гроші. 

Прибуткові та видаткові касові ордери до передання їх каси-
рові реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових 
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ордерів типової форми № КО-3, де їм надаються порядкові номери 
з початку звітного року. 

Усі факти надходження та вибуття готівки на підприємстві ві-
дображаються в касовій книзі типової форми № КО-4 (див. зразок 
2.3). 

Зразок 2.3 
Типова форма № КО-4 

КАСОВА КНИГА 
2003 р. 

КАСА ЗА 28 січня 2003 р. 

Номер  
документа 

Від кого отримано  
(кому видано) 

Номер  
кореспон- 
дуючого 
рахунку 

Прибуток Видаток 

1 2 3 4 5 

 Залишок на початок дня — 12,00 — 

… … … … … 

12 З банку за чеком 548972 311 2564,00 — 

13 Марков О. О., виручка за 
товари 361 500,00 — 

25 Сидоров С. В., відрядні ви-
трати 372 — 2200,00 

26 Шпак А. А., госп. витрати 372 — 370,00 

27 У банк, квитанція 8 311 — 500,00 

     

     

 Разом за день — 3064,00 3070,00 

 Залишок на кінець дня — 6,00 — 

 У тому числі на зарплату — — — 

Касир Петренко 

Записи в касовій книзі перевірив і документи в кількості два  
 (словами) 
прибуткових та три видаткових одержав. 
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 (словами)   

 
Бухгалтер 

― 301 “Каса в національній валюті”; 

Іванова 
Касова книга відкривається підприємством на звітний рік. Її 

аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та опечатані з при-
кладенням печатки. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчу-
ється керівником і головним бухгалтером. Записи в ній прово-
дяться у двох примірниках із застосуванням копіювального 
паперу, при цьому другий примірник є відривним і використову-
ється як звіт касира, а перший — залишається в книзі. Виправ-
лення в ній засвідчуються підписами касира та головного бухга-
лтера, немотивовані виправлення забороняються.  

Записи в касовій книзі здійснюються за кожним прибутковим і 
видатковим касовим ордером, а додані до них документи з метою 
запобігання повторного використання погашаються штампом або 
підписом від руки “Одержано”, “Списано” із зазначенням дати. 

Касовий звіт складається щодня (у разі виплати зарплати — за 
3 дні). Касир у кінці дня підбиває підсумки за день, виводить за-
лишок у касі і передає другий відривний примірник до бухгалтерії 
як звіт з усіма додатками. 

Порядок ведення касової книги зберігається і за машинної 
обробки інформації. 

Після одержання звіту касира бухгалтерія перевіряє його з 
метою правової обґрунтованості, арифметичної точності всіх за-
писів та на підставі цих даних відображає операції в системі ра-
хунків і регістрів обліку.  

Як було раніше сказано, для обліку касових операцій викори-
стовується активний рахунок 30 “Каса” з двома субрахунками: 

― 302 “Каса в іноземній валюті”. 
За дебетом рахунка 30 “Каса” відображаються надходження 

грошових коштів до каси підприємства, за кредитом — виплата 
грошових коштів з каси. 

Для ведення синтетичного обліку касових операцій можуть бути 
використані регістри бухгалтерського обліку, затверджені наказом 
Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. “Про затвердження методи-
чних рекомендацій щодо застосування регістрів бухгалтерського 
обліку” або ж інші регістри (за вибором підприємства). 

Якщо суб’єкт господарювання використовує регістри, перед-
бачені вищеназваним наказом, то касові операції відображаються 
за кредитом рахунку 30 “Каса” в кореспонденції за дебетом різних 
рахунків у Журналі 1 і відомості 1.1 (див. табл. 2.5 і 2.6) щоденно 
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на підставі звіту касира. У відомості до цього Журналу відобра-
жаються обороти за дебетом рахунка 30 “Каса” в кореспонденції 
за кредитом різних рахунків. 
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Таблиця 2.5 

ЖУРНАЛ 1 
З КРЕДИТУ РАХУНКА 30 “КАСА” У ДЕБЕТ РАХУНКІВ за січень 2003 р. 

Номер 
запису 

Дата  
звіту  

касира 

311 
“Поточні рахунки  

в національній  
валюті” 

372 
“Розрахунки  
з підзвітними  

особами” 

661 
“Розрахунки  

за заробітною  
платою” 

662 
“Розрахунки з 
депонентами” 

685 
“Розрахунки  

з іншими  
кредиторами” 

І т. д. Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8—21 22 

1 03.01 — 800 — — — — 800 

2 06.01 2300 — — — 200 — 2500 

3 08—09.01 — — 2500 400 300 — 3200 

[І т. д.] — 2570 — — — — 2570 

10 25.01 500 — — — — — 3070 

[І т. д.] — — — — — — — 

Усього 2800 4000 5500 400 500 — 62 700 

24 
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Таблиця 2.6 

ВІДОМІСТЬ 1.1 
У ДЕБЕТ РАХУНКА 30 “КАСА” З КРЕДИТУ РАХУНКІВ за січень 2003 р. 

Номер 
запису 

Дата  
звіту касира 

311 “Поточні рахунки  
в національній валюті” 

372 “Розрахунки  
з підзвітними особами” 

661 “Розрахунки  
за заробітною платою” І т. д. Разом 

1 2 3 4 5 6—19 20 

1 03.01 500 — 2300 — 2800 

2 06.01 — 200 — — 200 

3 08—09.01 25 700 — — — 25 700 

[І т. д.] — — — — — 

10 25.01 2564 — 500 — 3064 

[І т. д.] — — — — — 

Усього 59 800 200 2800 — 62 800 

 
Примітка: 
Сальдо на початок місяця — 870 грн. Усього за кредитом — 62 700 грн, за дебетом — 62 800 грн. Сальдо на кінець місяця становило 

870 грн. 

 

25 
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Підприємство може використовувати й регістри журнально-ордер-
ної форми. Тоді обороти за кредитом рахунка 30 “Каса” відобража-
ються в журналі-ордері № 1, а за дебетом — у відомості до нього. 

Окрім названих, можуть використовуватися й інші регістри обліку. 
Якщо підприємство має й іноземну готівкову валюту, тоді в пер-

винних документах обов’язково показується сума операції в національні 
валюті та в іноземній за курсом НБУ на день здійснення операції. Реко-
мендується вести окремі регістри для відображення готівкових операцій 
в іноземній валюті. Зміни валютних курсів готівки відображаються в 
обліку відповідно до П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”. 

Керівник підприємства затверджує час (але не рідше одного 
разу на квартал) проведення інвентаризації каси та призначає ін-
вентаризаційну комісію. Комісія проводить покупюрну інвента-
ризацію готівки та інших грошових коштів, які зберігаються в 
касі. Результати інвентаризації оформлюються актом, в якому 
наводяться дані про наявність готівки та інших коштів і надлиш-
ки, нестачі (якщо вони мають місце), причини їх виникнення. За 
результатами інвентаризації керівник підприємства приймає рі-
шення про оприбуткування надлишків, або списання нестач за 
рахунок матеріально відповідальної особи (касира). На підставі 
рішення керівника надлишки оприбутковуються та зараховуються 
в дохід підприємства за дебетом рахунка 30 “Каса” і кредитом 
субрахунка 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.  

Нестачі списуються в дебет субрахунка 947 “Нестачі і витрати 
від псування цінностей” і кредит рахунка 30 “каса”, а потім сума 
проводиться за дебетом субрахунка 375 “Розрахунки за відшко-
дування завданих збитків” і кредитом субрахунка 716 “Відшко-
дування раніше списаних активів” (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 
СХЕМА ОСНОВНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕНЬ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

№ Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Одержано з поточного рахунка в національній 
валюті готівка для різних цілей 301 311 

2 
Одержано готівку з поточного рахунка в іно-
земній валюті для виплати авансу з відря-
дження 

302 312 

3 Надійшла в касу виручка за продукцію влас-
ного виробництва 301 701 
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Продовження табл. 2.7 

№ Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

4 Надійшла до каси виручка за товари 301 702 
5 Надійшла до каси виручка за надані послуги 301 703 

6 
Одержано готівку від покупців у рахунок 
оплати раніше відвантаженої продукції това-
рів (робіт, послуг) 

301, 302 361, 362 

7 Повернуто до каси невикористані підзвітні суми 301, 302 372 

8 Одержані до каси гроші від винних осіб за 
відшкодування завданих підприємству збитків 301 375 

9 Отримано готівкою до каси внесок до стату-
тного фонду 301 46 

10 
Одержана готівка до каси за перепродані акції 
власної емісії або за продану частину влас-
ника в капіталі підприємства 

301 45 

11 Оприбутковано до каси фінансову довго-
строкову допомогу на зворотній основі 301, 302 55 

12 Надійшла готівка в рахунок погашення рані-
ше одержаних векселів 301, 302 341, 342 

13 Одержані до каси суми в рахунок оплати за 
житлово-комунальні послуги 301 377 

14 Одержано готівку від покупців за продані 
необоротні активи 301 342 

15 
Одержані до каси суми в рахунок погашення 
заборгованості за позичками на індивідуальні 
потреби 

301 163, 371 

16 Одержані до каси суми в рахунок погашення 
раніше списаної дебіторської заборгованості 301 716 

17 Одержані до каси суми цільового фінансування 301 48 

18 
Одержані до каси платежі в рахунок доходів 
майбутніх періодів (орендна плата, за кому-
нальні послуги тощо) 

301 69 

19 Оприбутковано до каси готівку від внутріш-
ніх підрозділів, що мають окремі баланси 301 683 

20 Надійшла до каси готівка від дочірніх підп-
риємств  301 682 

21 Повернено до каси суму надлишково випла-
ченої зарплати працівників 301 661 
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Закінчення табл. 2.7 

№ Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

22 Оприбутковані надлишки готівки, виявлені 
під час інвентаризації каси 301 719 

23 
Виплачено з каси працівникам підприємства 
заробітну плату, та нараховано допомогу за 
рахунок фондів соціального страхування 

661 301 

24 
Видано готівку під звіт працівникам підпри-
ємства для відрядження та на здійснення ін-
ших господарських операцій 

372 301, 302 

25 
Внесена готівка з каси підприємства на його 
банківські рахунки (виручка, депонована 
зарплата і т. ін.) 

311, 312 301, 302 

26 
Виплачені з каси депоненти акціонерам, за-
сновникам та іншим власникам корпоратив-
них прав 

671 301 

27 
Виплачено з каси (переказано через відді-
лення зв’язку) утримані суми за виконавчими 
листами (аліменти тощо) 

685 301 

28 Виплачено з каси раніше депоновану заробіт-
ну плату 662 301 

29 
Виплачена з каси працівникам підприємства 
одноразова допомога за рахунок фонду соці-
ального страхування  

652 301 

30 
Видана з каси працівникам підприємства по-
зичка на індивідуальні потреби (коротко-
строкова, довгострокова) 

327, 631 301 

31 Погашені готівкою раніше видані коротко-
строкові векселі 621 301 

32 Викуплені підприємством акції власної емісії 45 301 

33 Видана з каси готівка за рахунок коштів ці-
льового фінансування 48 301 

34 Передана з каси готівка інкасатору 333 301 

35 Відображено нестачу готівки в касі за ре-
зультатами інвентаризації 947 301 

 
Примітка. У таблиці наведені основні, такі, що найчастіше мають місце, операції з 

готівковими коштами. У господарській діяльності підприємства можуть бути інші опе-
рації, які відображаються за рахунком 30 “Каса” в кореспонденції з різними рахунками. 
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2.2. Облік коштів на рахунках у банках 

Для зберігання грошових коштів і здійснення безготівкових 
розрахунків підприємства та інші суб’єкти підприємницької дія-
льності відкривають рахунки в банках. У процесі відкриття ра-
хунків клієнтам банки керуються Інструкцією № 3 “Про відкриття 
банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвер-
дженою Постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 р. № 527 
(далі — Інструкція № 3). Ця Інструкція визначає порядок не тільки 
відкриття, а й переоформлення та закриття поточних, депозитних 
рахунків у національній та іноземній валюті, а також бюджетних 
рахунків у національній валюті України. 

Поточний рахунок — це рахунок підприємства, відкритий в 
уповноваженій установі банку (за вибором підприємства) для 
зберігання грошових коштів і проведення розрахунків у безготі-
вковій формі. 

Підприємство має право відкрити не один, а необмежену кіль-
кість поточних рахунків за своїм вибором і згодою банків. У разі 
відкриття двох або більше таких рахунків у національній валюті 
підприємство зобов’язане протягом трьох робочих днів з дня ві-
дкриття визначити один з рахунків основним, на якому буде об-
ліковуватися заборгованість, що списується (стягується) в без-
спірному порядку, і повідомляє його номер податковому органу, 
де воно зареєстровано як платник податків. 

Поточні рахунки в національній валюті відкриваються підп-
риємствами, що здійснюють науково-дослідну, виробничу чи 
іншу комерційну діяльність з метою одержання прибутку, що 
володіють основними та оборотними засобами й мають самос-
тійний баланс. 

Поточні рахунки (субрахунки) можуть бути відкриті за кло-
потанням власника основного поточного рахунка філіям та іншим 
відокремленим підрозділам цього власника, які перебувають на 
окремому балансі. Субрахунки відкриваються за місцем розта-
шування цих підрозділів. 

У разі необхідності підприємство відкриває поточний рахунок і 
в іноземній валюті. Цей рахунок відкривається в тому банку, де є 
поточний рахунок у національній валюті. 

Якщо такий банк не має ліцензії НБУ на здійснення валютних 
операцій, то рахунки в іноземній валюті можуть відкриватися в 
іншому банку, який має означену ліцензію. Розрахунки іноземною 
валютою здійснюються в межах чинного законодавства України. 
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Для відкриття поточних та інших рахунків підприємства по-
дають установам банків такі документи: 

1) заяву встановленого про відкриття зразка рахунка. Її підпи-
сують керівник і головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті 
відсутня посада головного бухгалтера, то заяву підписує тільки 
керівник; 

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, 
засвідчену нотаріально або органом, який видав таке свідоцтво; 

3) копію рішення про створення, реорганізацію підприємства; 
4) копію належним чином зареєстрованого статуту (положен-

ня), засвідчену нотаріально або органом, який реєструє; 
5) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на 

податковий облік; 
6) картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного 

законодавства чи установчих документів підприємства надано 
право розпоряджатися рахунком і право підпису розрахункових 
документів, засвідчену нотаріально або вищою організацією в 
установленому порядку. У картку включається також зразок від-
битка печатки підприємства; 

7) копію документа про реєстрацію підприємства в органах 
Пенсійного фонду України. Якщо в цій установі банку відкрито 
поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкрива-
ється на підставі заяви на відкриття останнього. У разі ненад-
ходження коштів з бюджету протягом року такий рахунок за-
кривається. 

У разі відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам 
підприємства в установу банку, в якій відкривається поточний 
рахунок відокремленому підрозділу, подають такі документи: 

♦ заяву на відкриття поточного рахунка, підписану керівником 
і головним бухгалтером відокремленого підрозділу або особою, на 
яку покладено обов’язки ведення бухгалтерського обліку та зві-
тності. Якщо в штаті відсутня посада особи для ведення бухгал-
терського обліку, то заяву підписує лише керівник; 

♦ копію довідки про внесення відокремленого підрозділу до 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, 
засвідчену нотаріально або органом, який видав відповідну дові-
дку, чи вповноваженим працівником банку; 

♦ копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної 
особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, 
уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену 
нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну 
реєстрацію; 
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♦ копію належним чином оформленого положення про відо-
кремлений підрозділ, засвідчену нотаріально чи органом, що 
створив відокремлений підрозділ; 

♦ картку з відбитком печатки та зразками підписів службових 
осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та відпо-
відними документами підприємства надано право розпорядження 
рахунком і підписування розрахункових документів. Зразки під-
писів і повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально 
або керівником підприємства — юридичної особи, до складу 
якого входить відокремлений підрозділ; 

♦ клопотання підприємства — юридичної особи — про відк-
риття для його підрозділу поточного рахунка; 

♦ довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; 
♦ копію документів про взяття на податковий облік юридичної 

особи, яка створила відокремлений підрозділ, і відокремленого 
підрозділу (від податкового органу за місцем знаходження цього 
підрозділу), засвідчену податковим органом, нотаріально або 
вповноваженим працівником банку; 

♦ копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію 
юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

Для відкриття тимчасових поточних рахунків господарським 
товариством з метою залучення коштів, що вносяться для форму-
вання статутного фонду (капіталу), подається заява про відкриття 
рахунка. 

У разі переоформлення рахунка у зв’язку з реорганізацією під-
приємства (злиттям, приєднанням, поділом тощо) до банку по-
даються також документи, що й під час створення підприємства. 

В Інструкції № 527 наведені й деякі інші особливості щодо 
відкриття рахунків для окремих суб’єктів підприємницької дія-
льності (дочірніх, орендних та інших підприємств). 

Підставою для закриття поточних рахунків можуть бути: 
• заява власника рахунка; 
• рішення органу, на який законом покладено функції з лікві-

дації або реорганізації підприємства; 
• рішення суду про ліквідацію підприємства або визнання його 

банкрутом; 
• інші підстави, передбачені чинним законодавством України 

або договором між банком і власником рахунка. 
Підприємства, незалежно від форм власності, всі розрахунки з ін-

шими підприємствами повинні здійснювати в безготівковій формі. 
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Банківські операції щодо рахунків підприємства проводяться на 
підставі розрахунково-платіжних документів установленої форми. 

Найпоширенішими з них є: платіжні доручення, платіжні ви-
моги, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, заяви на 
виставлення акредитиву, об’яви про внесення готівки, грошові 
чеки тощо. Форми цих документів затверджені НБУ. 

Об’ява про внесення готівки використовується для оформ-
лення операцій із зарахування готівки на поточний рахунок під-
приємства (зразок 2.4). 

Як видно, об’ява складається з трьох частин: перша — власне 
об’ява — залишається в банку, друга — квитанція — повертається 
підприємству для підтвердження внеску, а третя — ордер — до-
дається до виписки банку з поточного рахунка підприємства. 

Грошовий чек — наказ банку власника рахунка про видачу 
готівки з його поточного рахунка пред’явникові чека в сумі, за-
значеній в останньому. 

Платіжне доручення — доручення (наказ) банку про перера-
хування з поточного рахунка підприємства в безготівковій формі 
певних сум на рахунок одержувача (постачальнику, підряднику, 
казначейству, фондам соціального страхування та ін.). 

Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, 
який виписується одержувачем (постачальником, підрядником) і 
подається у свій банк з метою одержання коштів за товар-
но-матеріальні цінності, роботи, послуги. Таку ж мету має і ви-
мога-доручення, але вона надсилається платникові та після його 
згоди на оплату (акцепту) він передає її у свій банк як доручення. 

Можуть застосовуватися й інші розрахунково-платіжні доку-
менти, але за обов’язковим призначенням. Усі вони підписуються 
керівником і головним бухгалтером і засвідчуються гербовою 
печаткою підприємства. 

Для синтетичного обліку операцій на поточних рахунках у 
банках використовується активний рахунок 31 “Рахунки в бан-
ках”, а точніше субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній 
валюті” і субрахунок 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”, 
на яких відображаються наявність і рух коштів, що перебувають 
на рахунках у банках і використовуються для поточних операцій. 

Наявність і надходження коштів оформляються за дебетом, а 
списання — за кредитом цих субрахунків. 

Підставою для відтворення операцій з наявності й руху гро-
шових коштів на субрахунку 311 є виписка банку. У ній реєст-
руються всі операції з надходження та списання коштів з поточ-
ного рахунка та показується їх залишок на початок і кінець дня. До 
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виписки додаються розрахунково-платіжні документи, на підставі 
яких проведено операції. 

Зразок 2.4 

“28” січня 2003 р. 
ОБ’ЯВА № 8 

про внесення готівки 

Від кого ТОВ “Маркет” Для зарахування “28” січня 2003 р. 
Петренко Н. І.   
Банк одержувача Укрсоцбанк 260052  

 00002446 500-00 
___________________________ Номери рахунків Сума цифрами 

Одержувач Укрсоцбанк, ТОВ “Маркет”  
Загальна сума літерами П’ятсот грн 00 коп.  
Призначення платежу виручка  
Пред’явлений* _________________________ серія ___ №  _________  

(паспорт або документ, що його замінює) 

виданий  _____________________________________________________  
(ким виданий) 

дата народження  ______________________________________________  
(адреса особи) 

 __________________________ Бухгалтер  ________________________  

Підпис клієнта______________ Готівку прийняв касир ____________  

 
“28” січня 2003 р. 

КВИТАНЦІЯ № 8 

Від кого ТОВ “Маркет” Для зарахування _______________ 
Петренко Н. І.   
Банк одержувача Укрсоцбанк 260052  

 00002446 500-00 
__________________________ Номери рахунків Сума цифрами 

Одержувач Укрсоцбанк, ТОВ “Маркет” 
Загальна сума літерами П’ятсот грн 00 коп. 
Призначення платежу виручка 
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МП Бухгалтер ________ Готівку прийняв касир ____________  
 

Продовження зразка 2.4 

“28” січня 2003 р. 

ОРДЕР № 8 030 
Рахунок 

500-00 
Загальна сума  

цифрами 
Від кого 
Банк одержувача 

ТОВ “Маркет” 
КРЕДИТ Укрсоцбанк  

   
Код установи банку 

322180 
 260052  

00002446 500-00 

Одержувач Укрсоцбанк, Номери рахунків ТОВ “Маркет” Сума цифрами 

Призначення платежу __________________________________________  

Бухгалтер ___________________  Касир ______________________  
(підпис) (підпис) 

* Дані поданого документа, що засвідчують особу, заповнюються за наявності сум, які 
перевищують еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти. 

Одночасно виписка є й регістром аналітичного обліку. 
Таким чином, виписка — це другий примірник записів з по-

точного рахунка підприємства, які здійснює банк. 
На сьогоднішній день єдиної форми виписки не встановлено, 

тому в різних банках вона буде неоднаковою, але обов’язково слід 
вказувати залишки коштів на початок і кінець дня, операції з на-
дходження та списання коштів, код банку (МФО), коди банків 
кореспондентів і кореспондуючі поточні рахунки з кожної операції. 

Обробляючи виписку банку, необхідно мати на увазі, що для 
банку рахунки підприємства пасивні, а для підприємства активні, 
тому операції з зарахування коштів на рахунок для банку — це 
кредит, а для підприємства — дебет, а під час списання — навпаки. 

Виписка банку може мати форму, що її ілюструє (таблиця 2.8). 
Дані виписки банку на підприємстві перевіряються по суті й 

арифметично. У разі виявлення помилки про це обов’язково по-
відомляється банк, який їх виправляє в наступних виписках. Бу-
хгалтерія підприємства відображає на рахунку 31 всі операції, які 
оформлені у виписці, навіть якщо вони помилкові. На підставі 
виправлень банку бухгалтерія підприємства також здійснює ви-
правлення записів з рахунка 31.  
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Таким чином, записи у виписці й на рахунку 31 мають бути 
ідентичними. 

Таблиця 2.8 
ВИПИСКА З ПОТОЧНОГО РАХУНКА 26005200002446  

ДАРНИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УСБ м. КИЄВА 

Операції за 04-01-03 
Попередній рух 03-01-03 
ВАТ “Олімпійський” 

Номер документа МФО Рахунок кореспондента Дебет Кредит 

78 321842 260 082 840 830 00 800,00 — 
65 300670 260 090 001 131 01 753,42 — 
74 322216 260 053 013 304 96 556,58 10 300,00 

329 300335 100 539 000 1 — — 
Разом — 2110,00 10 300,00 
Вхідний залишок — 94 415,00 
Рух — 8190,00 
Вихідний залишок — 102 605,00 

Форми регістрів синтетичного обліку для відображення опе-
рацій за рахунком 31 (Журнал 1 і відомість 1.2) за структурою такі 
ж,  як і р егістр и для о бліку о пер ацій з рахунка 30 “Каса” (табл. 
2.2.2), тому вони тут не наводяться. 

Таблиця 2.2.2 
СХЕМА ОСНОВНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕНЬ  

ОПЕРАЦІЙ З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ В БАНКУ  
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ (СУБРАХУНОК 31) 

№  Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунка 

Дебет Кредит 

1 
Зараховано на поточний рахунок у банку го-
тівку, внесені з каси підприємства (виручка від 
реалізації запасів, суми депонованої зарплати 
тощо) 

311 301 

2 
Зараховано на поточний рахунок у банку гро-
шові кошти, які надійшли від покупців (замо-
вників) за реалізовану продукцію (роботи, по-
слуги) та інші активи 

311 361 
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3 
Зараховано на поточний рахунок у банку гро-
шові кошти, які надійшли від інших дебіторів 
як погашення заборгованості 

311 377 

Продовження табл. 2.8 

№  Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунка 

Дебет Кредит 

4 
Зараховано на поточний рахунок залишки в 
банках, кошти невикористаних акредитивів, 
лімітованих чекових книжок 

311 313 

5 Зараховано на поточний рахунок у банку гро-
шові кошти, які були в дорозі 311 333 

6 
Зараховано на поточний рахунок одержані ба-
нківські кредити:   
— довгострокові; 311 501 
— короткострокові 311 601 

7 

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти:   
— за операціями одержання авансів від покупців 
(замовників) за продукцію (роботи, послуги); 311 681 
— одержані від внутрішніх операцій з дочір-
німи підприємствами; 311 682 
— одержані від внутрішньогосподарських під-
розділів, що мають окремі баланси (філії тощо); 311 683 
— одержані як погашення іншої кредиторської 
заборгованості 311 685 

8 
Зараховано на поточний рахунок раніше вида-
ний аванс покупцем (підрядником) за проміж-
ними розрахунками 

311 371 

9 
Зараховано на поточний рахунок суми, одер-
жані від органів соціального страхування, за 
перевищення відповідних перерахувань над 
відрахуваннями 

311 65 

10 
Зараховано на поточний рахунок суми, одер-
жані від фінансових органів з платежів до 
бюджету, і позабюджетні фонди 

311 641,  
642 

11 Зараховано на поточний рахунок одержані 
штрафи, пені, неустойки 311 715 

12 
Зараховано на поточний рахунок кошти, одер-
жані від різних підприємств, організацій, під-
приємців, безповоротні фінансові допомоги 

311 745 

13 Зараховано на поточний рахунок у банках кошти 
цільового фінансування та цільових надходжень 311 48 
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14 
Зараховано на поточний рахунок у банках суми 
внесків, що надійшли від засновників (учасників) 
як внески до статутного фонду, а також за акції 

311 46 

Продовження табл. 2.8 

№  Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунка 

Дебет Кредит 

15 Зараховано на поточний рахунок кошти в порядку 
повернення короткострокових інвестицій 311 35 

16 
Зараховано на поточний рахунок грошові ко-
шти, що надійшли як погашення раніше спи-
саної дебіторської заборгованості 

311 719 

17 
Зараховано на поточний рахунок суми з нара-
хованих доходів (дивідендів, відсотків, роялті 
тощо) 

311 373 

18 
Зараховано на поточний рахунок кошти стра-
хового відшкодування від страхових організа-
цій у разі надзвичайних ситуацій 

311 75 

19 

Списано з поточного рахунка в банку готівкові 
кошти, видані підприємству для виплати зар-
плати, премій, допомоги, на службові відря-
дження та господарські потреби. Готівку 
оприбутковано до каси підприємства 

301 311 

20 
Списано з поточного рахунка грошові кошти, 
перераховані постачальникам (підрядникам) за 
одержані запаси (роботи, послуги) 

631 311 

21 Списано з поточного рахунка кошти, перерахо-
вані постачальникам (підрядникам) як аванси 371 311 

22 
Перераховано з поточного рахунка платежі до 
бюджету та позабюджетних фондів (податок на 
прибуток, ПДВ тощо) 

64 311 

23 
Перераховані кошти органам соціального 
страхування, пенсійному фонду, фонду соціа-
льного страхування тощо 

65 311 

24 
Перераховано кошти різним кредиторам (алі-
менти, утримані з заробітної плати, кошти ви-
щим навчальним закладам за навчання студен-
тів, підприємствам зв’язку за послуги тощо) 

685 311 



 38 

25 
Перераховано кошти внутрішньогосподарсь-
ким підрозділам, що мають самостійний баланс 
(філіям і т. д.), у порядку погашення заборго-
ваності 

683 311 

26 Перераховані кошти для погашення заборго-
ваності філіям 682 311 

Продовження табл. 2.8 

№  Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунка 

Дебет Кредит 

27 Перераховано кошти для погашення заборго-
ваності за нарахованими відсотками 684 311 

28 
Перераховано кошти для погашення заборго-
ваності з банківських кредитів:   
— довгострокових; 501 311 
— короткострокових 601 311 

29 Перераховані засновникам дивіденди 671 311 

30 
Списано з поточного рахунка суми викорис-
таних грошових коштів цільового фінансування 
та цільових надходжень 

48 311 

31 
Перераховано кошти як фінансові інвестиції:   
— довгострокові; 14 311 
— короткострокові 35 311 

32 Сплачено штрафи, пені, неустойки 948 311 

33 Перераховано грошові кошти міжбанківській 
валютній біржі для придбання іноземної валюти 333 311 

34 Погашені видані короткострокові векселі  621 311 

35 Погашена довгострокова заборгованість з оренди 53 311 

36 Перераховано грошові кошти як аванс підзвітній 
особі, яка перебуває у відрядженні 372 311 

37 Списані грошові кошти за викуплені акції 
власної емісії 45 311 

38 Перераховано суми заробітної плати на особи-
сті рахунки працівникам 661 311 

39 Зараховано на поточний рахунок через помилку 
банку суми, які не належать підприємству 311 374 
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40 Повернуті банку суми помилково зараховані на 
поточний рахунок підприємства кошти 374 311 

41 Помилково списано банком грошову суму з 
поточного рахунка 374 311 

42 Повернута підприємству помилково списана 
банком сума 311 374 

 
2.3. Особливості обліку  

операцій на поточному рахунку в іноземній валюті 

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність (експорт, імпорт 
товарів, спільну діяльність, орендні операції тощо), підприємства 
України-резиденти використовують іноземну валюту як засіб 
платежу з іноземними партнерами (нерезидентами). 

Підприємства-резиденти (далі підприємства), що здійснюють 
зовнішньоекономічну діяльність, відкривають валютні рахунки в 
установах банків, які мають ліцензію НБУ на ведення валютних 
операцій. Це, як правило, та сама установа, де підприємство має 
поточний рахунок у національній валюті, або інший банк. 

Порядок відкриття таких рахунків висвітлено в п. 2.3. 
Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться в націона-

льній валюті України (гривні), при цьому він здійснюється щодо 
кожного виду валюти окремо (долари США, російські рублі, євро 
тощо). 

Іноземна валюта перераховується в національну за курсом НБУ. 
Для обліку операцій в іноземній валюті на рахунках у банку 

використовується субрахунок 312 “Поточний рахунок в іноземній 
валюті”, до якого на підприємствах, як правило, відкривають 
аналітичні рахунки (субрахунки другого порядку): 

― 3121 “Валютний рахунок у країні”; 
― 3122 “Валютний рахунок за кордоном” 
― 3123 “Транзитний валютний рахунок”. 
Записи на субрахунку 312 здійснюються на підставі виписок 

банку з валютних рахунків, які, як правило, відображають операції 
у валюті й у гривнях. 

Безумовно, що для відбиття операцій використовуються на-
лежними чином оформлені документи, а саме: 

♦ технічна документація — паспорт на машини й устаткуван-
ня, інструкції з монтажу; 

♦ товарно-супроводжувальна документація — сертифікати 
якості, пакувальні листи, комплектувальні відомості; 
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♦ транспортно-експедиторська та страхова документація — 
залізничні накладні, коносаменти тощо; 

♦ складська документація — приймальні акти порту, докові 
розписки про приймання товарів тощо; 

♦ митна документація — вантажні митні декларації, довідки 
про сплату мита та митних зборів, податку на додану вартість; 

♦ розрахункові документи — рахунки-фактури, розрахункові 
специфікації, векселі, платіжні доручення тощо. 

У методичному плані відображення операцій на субрахунку 
312 здійснюється аналогічно з записами на субрахунку 311, тобто 
залишок валюти та її надходження оформлюється за дебетом, 
списання — за кредитом, у кореспонденції з різними рахунками 
відповідно до змісту операції. 

У регістрах бухгалтерського обліку записи валютних операцій 
робляться одночасно у валюті та в гривнях (у чисельнику зазна-
чається валюта, у знаменнику — гривні за курсом НБУ). 

У зв’язку з тим, що курс гривні до іноземної валюти зміню-
ється, валютні операції переоформлюються і це впливає на ме-
тодику обліку. 

Методичні засади обліку операцій в іноземній валюті регла-
ментуються П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”. 

Згідно з цим положенням під час первинного відображення 
валютної операції застосовується валютний курс на дату здійс-
нення операції (дата визнання активів, зобов’язань, капіталу, до-
ходів і витрат). 

Статті балансу, які формуються в результаті валютних опера-
цій, перераховуються в гривні залежно від того, є ці статті моне-
тарними чи немонетарними. 

У П(С)БО 21 визначено, що монетарні статті — статті балансу 
про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які 
будуть отримані або сплачені у фіксованій (визначеній) сумі 
грошей чи їхніх еквівалентів. 

Таким чином, до монетарних статей належать грошові кошти 
та їхні еквіваленти, дебіторська й кредиторська заборгованість, 
яка буде погашена грошовими коштами (або їхніми еквівалента-
ми), і фінансові інвестиції. 

До немонетарних належать інші статті. Це основні засоби, 
нематеріальні активи, запаси, дебіторська та кредиторська забо-
ргованість за бартерними (товарообмінними) операціями або 
щодо яких здійснюється взаємозалік, сплачені й отримані аванси 
за матеріальні цінності, витрати та доходи майбутніх періодів, 
статті власного капіталу. 
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Згідно з П(С)БО 21 сума авансу (попередньої оплати) в інозем-
ній валюті, перерахована нерезидентам як платежі для придбання 
немонетарних активів (основних засобів, запасів тощо) й отри-
мання робіт і послуг, під час включення до вартості цих активів 
перераховується в гривні з застосуванням валютного курсу на 
дату сплати авансу. 

У процесі здійсненні авансових платежів постачальникові в 
іноземній валюті частинами та одержання частинами від поста-
чальника немонетарних активів (робіт, послуг) їхня вартість ви-
значається за сумою авансових платежів із застосуванням валю-
тних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових 
платежів. 

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одер-
жана від нерезидентів як сплати за постачання готової продукції, 
товарів, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні 
до складу доходу звітного періоду перераховується в гривні з за-
стосуванням валютного курсу на дату одержання авансу. У разі 
одержання від покупців авансових платежів у іноземній валюті 
частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних 
активів (робіт, послуг) дохід від реалізації цих активів визнача-
ється за сумою авансових платежів із застосуванням валютних 
курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів. 

Згідно з П(С)БО 21 на кожну дату балансу: 
♦ монетарні статті в іноземній валюті відображаються з вико-

ристанням валютного курсу на дату балансу; 
♦ немонетарні статті, які відображені за історичною собівар-

тістю й зарахування яких до балансу пов’язано з операцією в 
іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату 
здійснення операції; 

♦ немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній 
валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення 
цієї справедливої вартості. 

При перерахунку внаслідок зміни валютних курсів виникає 
курсова різниця. 

Згідно з П(С)БО 21 курсова різниця — це різниця між оцін-
ками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних 
валютних курсів. 

Визначення та відображення в обліку курсових різниць за мо-
нетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату 
здійснення розрахунків і на дату балансу. 

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів у іноземній 
валюті та інших монетарних статей операційної діяльності відо-
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бражаються в складі інших операційних доходів або витрат з ви-
користанням, відповідно, субрахунків 714 “Дохід від операційної 
курсової різниці” і 945 “Втрати від операційної курсової різниці”. 

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інве-
стиційну та фінансову діяльність відображають у складі інших 
доходів або витрат з використанням, відповідно, субрахунків 744 
“Дохід від не операційної курсової різниці” та 974 “Втрати від 
неопераційних курсових різниць”. 

Курсові різниці, які виникають щодо фінансових інвестицій у 
господарські одиниці за межами України, відображаються у 
складі іншого додаткового капіталу згідно з п. 9 П(С)БО 21. 

При відбитті курсових різниць з названих вище субрахунків 
кореспондують рахунки та субрахунки активів або зобов’язань. 

У разі підвищення курсу за операціями, пов’язаними з акти-
вами, відображається дохід підприємства від курсових різниць, а  
при зменшенні — витрати. 

У разі збільшення курсу за операціями, пов’язаними з зо-
бов’язаннями, у підприємства виникають втрати, а при зменшенні 
— доходи. 

Розглянемо облік валютних операцій і курсових різниць на 
прикладах. 

 
Підприємство на 25 вересня мало залишок на 

субрахунку 312 — 6000 грн, або 1000 євро (курс 
НБУ — 6 грн за 1 євро). 

На 30 вересня курс НБУ змінився і став 6,10 грн за 1 євро. Бух-
галтерія відповідно до П(С)БО 21 відобразить залишок коштів на 
субрахунку 312 за курсом НБУ на дату балансу (на 30 вересня), 
тобто курсові різниці становитимуть 100 грн (1000 євро × (6.10 – 
6.00). 

Курсові різниці будуть відображені як доходи підприємства від 
іншої операційної діяльності: 

Д-т 312 “поточні рахунки в іноземній валюті” 
К-т 714 “Дохід від операційної курсової різниці” на суму 

100 грн. 
 

На 25 вересня підприємство мало на субрахунку 
“Розрахунки з іноземними постачальниками” за-

лишок у розмірі 5000 грн (1000 дол. США). 
На 30 вересня курс НБУ змінився та став 5,20 грн за 1 дол. 

США. Кредиторська заборгованість буде погашена валютою. Бух-
галтерія відповідно до П(С)БО 21 відображає курсові різниці на 

Приклад 1 

Приклад 2 
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дату балансу в сумі 200 грн (1000 дол. США (5,20 – 5,00)) і офо-
рмлює як втрати від іншої операційної діяльності: 

Д-т 945 “Втрати від операційної курсової різниці” 
К-т 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками” на суму 

200 грн. 
У результаті таких операцій (приклади 1, 2) на дату балансу на 

субрахунку 312 залишок буде 6100 грн, а на субрахунку 632 — 
5200 грн. 

Якби курс НБУ на 30 вересня щодо євро і доларів США змі-
нився в протилежний бік, тоді залишки на субрахунках 312 і 632 
на дату балансу зменшилися б. 

Такий підхід до обліку курсових різниць застосовується і до 
субрахунків 302 “Каса в іноземній валюті” і 362 “Розрахунки з 
іноземними покупцями” та інших рахунків (субрахунків, на яких 
відображується дебіторсько-кредиторська заборгованість в іно-
земній валюті, крім розрахунків з попередньої оплати та авансів 
(одержаних, перерахованих), відповідно субрахунки 681, 371. 

Згідно з чинним законодавством підприємства, які одержали 
валютну виручку, зобов’язані продати не менше ніж 50 % від 
одержаної валютної суми на відповідному ринку. 

 
25 вересня підприємство одержало виручку від 
продажу продукції покупцю-нерезиденту в розмі-

рі 5000 дол. США за курсом НБУ 5 грн за 1 дол. Тобто на дату 
зарахування на транзитний валютний рахунок сума виручки в 
екваленті становила 25 000 грн. (5000 дол. США × 5.00 грн). 
Обов’язковому продажу підлягають 2500 дол. США, які у той же 
день були перераховані з цією метою. У сумі 2500 дол. США за 
курсом НБУ — 12 500 грн. Курс продажу становив 5,25 грн за 1 
дол. США. 

У бухгалтерському обліку операції з продажу валюти будуть 
відображені так, як це показано в табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

№ Зміст операції 
Кореспонденція  

рахунків Сума, грн 
Д-т К-т 

1 
Зараховано виручку на транзитний 
валютний рахунок (5000 дол. США за 
курсом НБУ 5 грн за 1 дол. США) — 
25 000 грн 

3123 362 25 000 

Приклад 2.13 
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2 
Перераховано вповноваженому банку 
50 % валютної виручки для продажу 
(2500 дол. США за курсом 5,00 грн за 1 
дол. США) 

334 3123 12 500 

3 
Перераховано (зараховано) на поточ-
ний валютний рахунок залишки ва-
люти на транзитному рахунку (після 
обов’язкового продажу) 

3121 3123 12 500 

Закінчення табл. 2.9 

№ Зміст операції 
Кореспонденція  

рахунків Сума, грн 
Д-т К-т 

4 

Відображається курсова різниця між 
курсом НБУ на день перерахування 
валюти для продажу та курсом на день 
продажу (5.15 грн за 1 дол. США) — 
2500 дол. США × (5,15 –  
– 5,00) = 375 грн 

334 714 375 

5 
Уповноважений банк самостійно вира-
ховує комісійну винагороду банку за 
послуги з продажу (умовно — 75 грн) 

377 711 75 

6 Списано суму комісійної винагороди 
банку на витрати 942 377 75 

7 

Відображено в гривнях суму виручки 
одержаної від продажу валюти, яка зара-
хована на поточний (гривневий) рахунок 
підприємства (курс продажу 5,25 грн за 1 
дол. США (2500 × 5,25 – 75 грн)) 

311 711 13 050 

8 Списується вартість реалізованої ва-
люти (12 500 + 375) 942 334 12 875 

9 Списується дохід від реалізації валюти 
на фінансовий результат (13 050 + 75) 711 719 13 125 

10 
Списується собівартість реалізованої 
вартості на фінансовий результат 
(12 875 + 75) 

791 945 12 950 

 

Примітки 
Якщо підприємство самостійно нараховує 
та перераховує вповноваженому банку ко-
місійну винагороду, то операції відобра-
жаються через субрахунок 685: 

   

 1) нарахована комісійна винагорода упов-
новаженому банку  — 75 грн; 942 685 75 

 2) перераховано комісійну винагороду банку; 685 311 75 
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 3) зарахована виручка від реалізації валюти 311 711 13 125 
 Фінансовий результат однаковий.    

Підприємство придбаває валютні кошти для здійснення гос-
подарських операцій (за їх відсутності на власних поточних ра-
хунках) на валютному ринку. Підприємство несе витрати на 
придбання самої валюти і, крім того, комісійні винагороди впов-
новаженому банку та відрахування до Пенсійного фонду. 

Підприємство купує 1000 дол. США за курсом 
НБУ 5,30 гр н за 1  дол. США, ринковий курс ку-

півлі — 5,40 грн за 1 дол. США. Для цього з поточного рахунка 
перераховано 5544 грн: 

— 5400 грн — за 1000 дол. США за курсом 5,40 грн за 1 дол. 
США; 

— 54 грн — 1 % до Пенсійного фонду від суми перерахованої 
для купівлі валюти; 

— 100 грн — комісійна винагорода банку. 
Валюта в сумі 1000 дол. США надійшла на валютний рахунок 

підприємства в банку.  
Бухгалтерські операції відображені в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

№  Зміст операції 
Кореспонденція 

 рахунків Сума, 
грн 

Д-т К-т 

1 
Перераховано гривні вповноваженому бан-
ку для придбання 1000 дол. США (5400 +  
+ 54 + 100) 

334 311 5554 

2 
Зараховано куплену валюту на валютний 
рахунок підприємства (1000 дол. США × 
× 5,30 грн) 

3121 334 5300 

3 Нараховано 1 % до Пенсійного фонду — 
54 грн 92 651 54 

4 Нараховано суму комісійної винагороди 
банку — 100 грн 92 685 100 

5 Списано суму комісійної винагороди банку 685 334 100 

6 Відображено суму нарахувань до Пенсій-
ного фонду 651 334 54 

Приклад 4 
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7 Списано суму курсових різниць між рин-
ковим курсом купівлі та за курсом НБУ 945 334 100 

8 Списано на фінансовий результат різницю 791 345 100 
 
Отже, якщо виникають різниці за операціями купівлі-продажу 

іноземної валюти між курсом НБУ і ринковим курсом, то мають 
місце інші операційні витрати (доходи), які не є курсовими різ-
ницями та повинні відображатися відповідно на субрахунках (949, 
719) як інші операційні витрати (доходи). 

2.4. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках 

Підприємства можуть мати в банках крім поточних рахунків у 
національній та іноземній валюті ще й інші рахунки (акредитиви, 
чекових книжок, банківських карток тощо). 

Для відображення таких операцій передбачені два субрахунки 
до рахунка 31: 

― 313 “Інші рахунки в банках у національній валюті”; 
― 314 “Інші рахунки в банках в іноземній валюті”. 
Облік операцій за такими рахунками ведеться на підставі ви-

писок банку й первинних розрахунково-платіжних документів. 
На сьогоднішній день підприємства часто застосовують акре-

дитивну форму розрахунків. За цієї форми підприємст-
во-покупець перераховує суму коштів в установу банку за місцем 
знаходження постачальника для оплати відвантажених за адресою 
покупця товарів на умовах, передбачених у заяві на акредитив. 
Перераховані кошти зберігаються на спеціальному рахунку до 
виконання постачальником своїх зобов’язань перед покупцем. 

Акредитиви можуть відкриватися як за рахунок власних кош-
тів, так і за рахунок банківських кредитів (відповідно покритий і 
непокритий акредитив). 

Акредитив відкривається для розрахунку тільки з одним пос-
тачальником. Є відзивні й безвідзивні акредитиви. Перший може 
бути змінений або анульований банком-емітентом без поперед-
нього узгодження з постачальником, якщо той порушує умови 
акредитива. Давати розпорядження постачальнику про зміну ві-
дзивного акредитива платник має право тільки через банк-емітент 
(банк покупця), який повідомляє банк постачальника, а той, у 
свою чергу, — постачальника. Але документи, надані постача-
льником своєму банку, останній повинен оплатити. Безвідзивний 
акредитив не може бути анульований або змінений без згоди по-
стачальника, на користь якого він відкритий. 
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Строк дії акредитива узгоджується між покупцем і постача-
льником і може бути продовжений, якщо це буде обґрунтовано 
змінами постачання (відвантаження) товарів. 

У бухгалтерському обліку на підставі заяви і виписки банку з 
поточного рахунка (рахунка кредитів) буде зроблене проведення: 

Д-т 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті” (субра-
хунок “Акредитиви”) 

К-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті” (якщо акре-
дитив відкрито в національній валюті) 
або 

К-т 601 “Короткострокові кредити банків у національній ва-
люті” (якщо акредитив відкрито за рахунок кредитів банку).  

Акредитиви можуть відкриватися й для розрахунків з поста-
чальниками-нерезидентами в іноземній валюті. 

Таким чином, постачальник має гарантію, що в разі виконання 
умов поставки товарів (робіт, послуг) він своєчасно одержить 
грошові кошти. Рахунки постачальників з акредитива оплачу-
ються банком лише за наявності реєстру рахунків, документів на 
відвантаження (завдання робіт, послуг) та інших документів, пе-
редбачених умовами акредитива (накладними, актами, довідками 
про надходження товарів на митну територію й іншими). Якщо 
умовами акредитива передбачений акцепт (згода) уповноваже-
ного покупця, то банк перевіряє наявність акцептного напису з 
виконанням усіх формальностей (дати, зразків підписів), підтве-
рджувальних документів — паспорт тощо. 

У міру одержання повідомлення банком постачальника про 
списання грошових коштів з акредитива в оплату рахунків пос-
тачальника й виписок банку підприємство-покупець здійснює 
бухгалтерські проведення: 

Д-т 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” 
К-т 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті” (субра-

хунок “Акредитиви”). 
Оприбуткування матеріальних цінностей (робіт, послуг), які 

надійшли від постачальників (підрядників) відображаються про-
веденнями: 

Д-т 20 “Виробничі запаси”, 23 “Виробництво”, 22 “Малоцінні і 
швидкозношувані предмети”, 28 “Товари” тощо. 

К-т 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”. 
Невикористані (частково у повному обсязі) грошові кошти з 

виставленого акредитива в разі закінчення строку дії акредитива 
або ж неповної поставки перераховуються на поточний рахунок 
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покупця чи на погашення кредиту, що відображається бухгал-
терським проведенням: 

Д-т 311, 601 
К-т 313. 
Аналітичний облік ведеться за кожним акредитивом окремо. 
Підприємства можуть користуватися й іншими спеціальними 

рахунками для безготівкового розрахунку, при цьому загальні 
методологічні засади обліку ними аналогічні підходам до обліку 
за рахунками акредитивів. 

Підприємство крім грошових готівкових коштів у касі, коштів 
на рахунках у банку відображає в обліку й операції з іншими 
грошовими коштами, до яких належать грошові документи, гро-
шові кошти в дорозі. 

До останніх належать кошти, внесені підприємством до каси 
банків або поштових відділень для подальшого їх зарахування на 
поточні або інші рахунки підприємства. 

Грошові документи — це документи, які є в касі підприємства 
(поштові марки, сплачені проїзні квитки, путівки на лікування та 
відпочинок тощо). 

Для обліку таких коштів використовується рахунок 33 “Інші 
кошти” з відповідними субрахунками. 

Загальні засади обліку інших грошових коштів відповідають 
методології обліку грошових коштів у касі й на рахунках у банку. 

Аналітичний облік ведеться за кожним видом коштів, видами 
грошових документів та іншими ознаками, що характеризують їх 
вид і різновид. 
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

3.1. Економічна сутність 
та класифікація фінансових інвестицій 

Фінансові інвестиції — це вкладення коштів чи інших активів 
у цінні папери суб’єктів господарської діяльності з метою отри-
мання прибутку або досягнення соціального ефекту. Підприємс-
тва здійснюють інвестиції для ефективного використання тимча-
сово вільних коштів. 

Дослівно термін “інвестиції” перекладається з латинського 
“invest” як “одягати, вкладати”. У найбільш широкому тракту-
ванні інвестиціями є вкладення капіталу з метою поступового їх 
збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути таким, щоб 
компенсувати інвестору вкладені кошти, винагородити його за 
ризик, покрити втрати від інфляції в наступному періоді. Таким 
чином, головна ціль фінансового інвестування — одержання в 
перспективі прибутку від вкладень; перетворення вільних зао-
щаджень у високоліквідні цінні папери; установлення офіційних 
відносин чи контролю над підприємством-емітентом. 

Основні принципи оцінки та відображення в обліку фінансових 
інвестицій визначаються П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, за-
твердженим наказом Міністерства фінансів України від 
16.04.2000 р. № 91, П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звіт-
ність”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 
30.07.1999 р. № 176 та П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, за-
твердженим наказом Міністерства фінансів України від 
07.07.1999 р. № 163. 

Стаття 1, п. 1.2.8.1. Закону України “Про внесення змін до За-
кону України “Про оподаткування прибутку підприємства” дає 
таке визначення фінансовій інвестиції: це господарська операція, 
яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, 
деривативів та інших фінансових інструментів. 

Визначення терміна “фінансові інвестиції” дається також у 
П(С)БО 2 “Баланс” — це активи, які утримуються підприємством 
з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зрос-

Тема 3 
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тання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Тобто фі-
нансові інвестиції — це вкладення одного підприємства в цінні 
папери та капітал інших підприємств. 

Інвестор — юридична чи фізична особа, що здійснює вкла-
дення власних, позикових і залучених коштів у створення та від-
творення основних засобів та інших довгострокових активів. 
Отже, фінансові інвестиції визначаються як активи, що утриму-
ються з метою: 

• одержання доходів (прибутку) у вигляді дивідендів, від- 
сотків; 

• набуття вигідних відносин з іншими підприємствами (взяття 
участі в управлінні їхньою діяльністю або контроль над їхньою 
діяльністю); 

• отримання майбутніх вигод від зростання вартості здійсне-
них інвестицій. 

За видами фінансові інвестиції поділяються на: 
♦ вкладення до статутного капіталу інших підприємств, 

включаючи дочірні та залежні підприємства; 
♦ придбання цінних паперів інших емітентів; 
♦ надання позик іншим юридичним і фізичним особам; 
♦ переказ грошових коштів на депозити в банки. 
Таким чином, до фінансових інвестицій належать: внески до 

статутних фондів підприємств (за винятком акціонерних това-
риств), акції, облігації, інвестиційні й депозитні сертифікати, ве-
кселі й інші цінні папери. 

Цінний папір — це документ, який засвідчує майнове право 
чи відношення позики власника документа щодо особи, яка ви-
пустила такий документ. До цінних паперів згідно з Законом “Про 
цінні папери і фондову біржу” належать: “акції; облігації внут-
рішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; 
облігації підприємств; казначейські зобов’язання республіки; 
ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; привати-
заційні папери” 

Основні види цінних паперів — акції, облігації, інвестиційні 
сертифікати, векселі, депозитні сертифікати і т. д. Інвестиційні 
цінні папери поділяють на пайові, боргові та похідні. 

Акція — це пайовий цінний папір, який закріплює права його 
власника на одержання частки прибутку акціонерного товариства 
у вигляді дивідендів і на участь в управлінні цим товариством. 
Акція — безстроковий документ і існує стільки, скільки існує ак-
ціонерне товариство. Акція — це свідчення про внесок до статут-
ного капіталу. Мета інвестора, що купує, — отримати дохід і 
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брати участь в управлінні акціонерним товариством (пропорційно 
купленим акціям). 

Власники акцій одержують дохід у вигляді дивідендів, які на-
раховуються власникам акцій із чистого прибутку після сплати 
всіх боргів і відрахувань. Акції бувають іменні та на пред’явника. 
Якщо придбаваються іменні акції, то ім’я їх власника обов’язково 
заноситься до книги реєстрації (реєстру), який веде або сам емі-
тент, або реєстратор (депозитор). Якщо акції не іменні, то вони не 
реєструються і достатньо фактичного володіння ними для того, 
щоб її власник підтвердив, що саме він є акціонером даного то-
вариства. Акція на пред’явника може випускатися як у докумен-
тальній (паперовій), так і в електронній формі. Вона повинна бути 
обов’язково оплачена її власником. 

Залежно від фіксованості доходу та участі в управлінні розрі-
зняють звичайні (прості) і привілейовані акції. 

Звичайна акція засвідчує: а) право власника на участь в 
управлінні справами акціонерного товариства; б) право на одер-
жання дивідендів, причому не гарантованих і не фіксованих; в) 
право на певну частину майна, яке залишається після ліквідації 
акціонерного товариства. 

Привілейована акція засвідчує: а) право власника на одер-
жання дивідендів з фіксованим відсотком, який виплачується не-
залежно від результатів діяльності акціонерного товариства; 
б) переважне право власника на першочергове одержання диві-
дендів і на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного 
товариства під час його ліквідації (якщо це передбачено умовами 
випуску акцій). 

Облігація — це борговий цінний папір, що визначає боргові 
відносини між власником облігації та емітентом і підтверджує 
зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номіна-
льну вартість у погоджений термін, а також виплачувати визна-
чений відсоток (винагороду). Відносини між вказаними особами 
трактуються як позика. 

Облігація засвідчує таке: а) право на одержання у фіксований 
термін її номінальної вартості або іншого майнового еквівалента; 
б) право на одержання фіксованого відсотка від номінальної вар-
тості облігації. 

Акція та облігація належать до різних видів цінних паперів. 
Акція — це право на власність, а облігація — право на позику. 
Власник акції бере участь в управлінні (маються на увазі не при-
вілейовані, а звичайні акції), а власник облігації такого права не 
має. Власнику облігацій гарантовано стабільний дохід (у вигляді 
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твердої відсоткової винагороди), у той час як дивіденди можуть 
бути як великими, так і малими, або певний час взагалі не ви-
плачуватися. Акції пов’язані з підвищеним ризиком, хоч, з іншого 
боку, обіцяють і більший прибуток. Вища надійність облігації 
супроводжується нижчим відсотком під час виплати з неї. 

Сукупність різних цінних паперів, якими володіють інвестори, 
називається “портфелем інвестицій”. 

Для цілей обліку, аналізу й планування фінансові інвестиції 
групуються за окремими ознаками. 

Придбані цінні папери залежно від мети інвестування, терміну 
перебування на підприємстві та ліквідності поділяють на довго-
строкові й поточні фінансові інвестиції (рис. 3.1).  

 

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Довгострокові Поточні

Інвестиції, що утримуються
до їх погашення

Інвестиції в асоційовані
та дочірні підприємства

Інвестиції
 у спільну діяльність

Інші фінансові інвестиції

Еквіваленти
грошових коштів

Інші поточні
фінансові інвестиції

 
Рис. 3.1. Види фінансових інвестицій 

Поділ інвестицій на довгострокові та поточні не має чітко ви-
значених законодавчих критеріїв, але таке розмежування вкладень 
на сьогодні суттєве, тому що вони по-різному відображаються в 
обліку й звітності. Чіткого визначення критеріїв такого розподілу 
інвестицій у національних П(С)БО немає, тому під час вибору 
методів первісної та подальшої їх оцінки в обліку й звітності слід 
керуватися пунктами 17 та 33 П(С)БО 2, в яких зазначається, що в 
балансі за рядком “Довгострокові фінансові інвестиції” відобра-
жаються фінансові інвестиції на період понад один рік, а також 
такі, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, а 
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за рядком “Поточні інвестиції” — фінансові інвестиції терміном 
до одного року, які можуть бути вільно реалізованими в будь-який 
момент (окрім вкладень, що є еквівалентами грошових кош-
тів).Таким чином, поточні фінансові інвестиції — це інвестиції, 
які легко реалізуються та призначаються для утримання протягом 
терміну, що не перевищує одного року. Тобто вони використо-
вуються для вигідного розміщення тимчасово вільних грошових 
коштів підприємства. В основному це інвестиції в легкореалізо-
вані цінні папери. Довгострокові фінансові інвестиції — це 
вкладення, які не можуть бути визначені як поточні. На нашу 
думку, це інвестиції, що вкладені на термін більший за один рік у 
юридично самостійні підприємства заради можливого їх прид-
бання, впливу на них або для одержання додаткового прибутку. 
Довгострокові інвестиції поділяються на: 

♦ інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення; 
♦ інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства; 
♦ інвестиції в спільну діяльність зі створенням юридичної 

особи контрольними учасниками; 
♦ інші фінансові інвестиції. 
Поточні фінансові інвестиції поділяються на еквіваленти 

грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції. Визна-
чення еквівалентів грошових коштів передбачено П(С)БО 2, 
проте воно не дає чіткої відповіді, які ж саме інвестиції слід 
відносити до цієї категорії. У такому разі потрібно послатися на 
п. 7 МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”, у якому зазна-
чається, що інвестиції можуть бути класифіковані як еквівале-
нти, якщо вони: 

― вільно конвертуються у відому суму грошових коштів; 
― характеризуються незначним ризиком зміни вартості; 
― мають короткий строк погашення, наприклад протягом 

трьох місяців. Як правило, еквіваленти грошових коштів утри-
муються для погашення короткострокових зобов’язань, а не для 
інвестиційних цілей. 

Інші поточні фінансові інвестиції — це: 
• інвестиції, терміном менше одного року (крім еквівалентів 

грошових коштів); 
• інвестиції в асоційовані й дочірні підприємства, які придбані 

та утримуються для продажу протягом 12 місяців; 
• інвестиції у спільну діяльність, які придбані й утримуються з 

метою їх подальшого продажу протягом 12 місяців. 
Залежно від видів придбаних паперів фінансові інвестиції та-

кож можна розподілити на дві групи: пайові (фінансові інвестиції, 
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які надають право власності) та боргові (фінансові інвестиції, що 
не надають права власності) (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2 Класифікація фінансових інвестицій 

Інвестиції першої групи характеризуються тим, що вони: 
♦ засвідчують право власності підприємства на частку в ста-

тутному капіталі емітента корпоративних прав; 
♦ виступають у вигляді пайових цінних паперів (акцій) або 

внесків до статутного капіталу інших підприємств; 
♦ мають необмежений термін обігу; 
♦ утримуються підприємством для отримання доходу за ра-

хунок дивідендів або придбані з метою перепродажу чи отри-
мання доходу за рахунок зростання ринкової вартості інвестицій. 

До другої групи належать інвестиції, які: 
• мають боргову природу; 
• виступають як боргові цінні папери (облігації); 
• утримуються підприємством до їх погашення з метою отриман-

ня доходу у вигляді процентів або придбані для перепродажу й 
отримання доходу за рахунок зростання ринкової вартості інвестицій; 

• мають установлений термін обігу. 
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Фінансові інвестиції поділяються також на прямі та портфе-
льні. 

Пряма інвестиція — господарська операція, яка передбачає 
внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи 
в обмін на корпоративні права, емітовані такою особою. 

Портфельна інвестиція — господарська операція, що має на 
меті придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових 
активів за кошти на біржовому ринку (за винятком операцій з ку-
півлі акцій як безпосередньо платником податку, так і 
пов’язаними з ним особами в обсягах, що перевищують 50 % за-
гальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які 
належать до прямих інвестицій). 

Прямі інвестиції характеризуються безпосередньою участю 
інвестора у виборі об’єктів інвестування та вкладення коштів, а 
непрямі — придбанням частки в портфелі цінних паперів або 
майнових цінностей, як правило, через посередників. 

За формою власності ресурсів інвестування виділяють приват-
ні, державні, іноземні та спільні інвестиції. 

Приватні інвестиції здійснюються громадянами, а також підп-
риємствами недержавних форм власності, господарськими асоціа-
ціями, спілками і товариствами, державні інвестиції — централь-
ними та місцевими органами. Іноземні інвестиції здійснюються 
іноземними громадянами, юридичними особами й державами, спі-
льні — громадянами та юридичними особами України й інших 
держав. 

Внутрішні інвестиції — вкладення коштів в об’єкти інвесту-
вання, розміщені в територіальних межах даної країни, зовнішні 
інвестиції передбачають вкладення коштів за межами України. 

Інвестиційна діяльність являє собою сукупність практичних 
дій суб’єктів (інвесторів та учасників) з реалізації інвестицій. 
Головним суб’єктом означеної діяльності, який приймає рішення 
про вкладення власних, запозичених або залучених майнових чи 
інтелектуальних цінностей у суб’єкти інвестування, є інвестор. 

3.2. Оцінка фінансових інвестицій 

Згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
оцінка — це процес визначення грошових сум, за якими мають 
визнаватися та відображатися елементи фінансових звітів у ба-
лансі та звіті про прибутки й збитки. У фінансових звітах вико-
ристовуються в різних комбінаціях кілька різних методів оцінки, 
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які визначені національним П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”. 
Вибір таких методів залежить від видів фінансових інвестицій 
(поточні чи довгострокові). 

Оцінка фінансових вкладень здійснюється у двох випадках: 
при безпосередньому придбанні фінансових інвестицій та в разі 
складання фінансової звітності. Оцінка, що провадиться при без-
посередньому придбанні фінансових інвестицій, називається пе-
рвісною оцінкою; а та, що здійснюється в разі складання фінан-
сової звітності — оцінкою на дату балансу. 

Поточні та довгострокові інвестиції при безпосередньому 
придбанні оцінюються і відображаються в бухгалтерському об-
ліку за собівартістю, що формується відповідно до активів, які 
були передані в оплату (рис. 3.3). 
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Комісійна винагорода
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Рис. 3.3. Первісна оцінка фінансових інвестицій 

Собівартість поточної та довгострокової фінансової інвестиції 
включає такі складові: 

• ціна її придбання; 
• можливі комісійні винагороди (винагороди фінансовим по-

середникам тощо); 
• податки, збори, обов’язкові платежі, які пов’язані з прид-

банням фінансової інвестиції; 
• суми мита, які сплачуються під час придбання (реєстрація 

договорів); 
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• інші можливі додаткові витрати. 
Ці витрати виникають у підприємств, якщо фінансові інвести-

ції вони будуть придбавати за грошові кошти. Але не виключена 
можливість надходження фінансових інвестицій на підприємства 
способом обміну на цінні папери власної емісії або на інші активи. 
У цьому випадку згідно з Положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 12 “Фінансові інвестиції” собівартість фінансової 
інвестиції визначається справедливою вартістю цінних паперів 
або активів, що обмінюються на фінансові інвестиції.  
У п. 4 П(С)БО 19 наведено дефініцію терміна “справедлива вар-
тість”: це сума, за якою може бути здійснений обмін активу або 
оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, заці-
кавленими й незалежними сторонами. На практиці її ототожню-
ють з ринковою вартістю інвестицій, тобто сумою, яку можна 
отримати від продажу на активному ринку. Фінансові інвестиції, 
справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, ві-
дображаються на дату балансу за їхньою собівартістю з ураху-
ванням зменшення корисності інвестицій. Відповідно до п. 4 
П(С)БО 7 “Основні засоби”, “зменшення корисності” — це втрата 
економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості ак-
тиву над сумою очікуваного відшкодування. 

Слід зазначити, що справедлива вартість може бути як вищою, 
так і нижчою від собівартості. У такому разі фінансові інвестиції 
підлягають переоцінці. Якщо підприємство володіє частиною ак-
ціонерних капіталів кількох інших товариств, такі акції розгля-
даються як інвестиційний портфель короткострокових цінних 
паперів. Якщо ж воно володіє поточними борговими зобов’я-
заннями — це портфель боргових зобов’язань. Зі зміною ринкової 
вартості переоцінці підлягає, як правило, портфель, а не окрема 
інвестиція. 

Для того, щоб провести оцінку фінансових інвестицій на дату 
балансу (для відображення їх у фінансовій звітності) можна ви-
користовувати один із трьох методів: 

1. Оцінка за справедливою вартістю; 
2. Оцінка за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій; 
3. Оцінка за методом участі в капіталі. 
Оцінка довгострокових інвестицій залежить як від виду цінних 

паперів, що формують інвестиційний портфель, так і від рівня 
впливу інвестора на операційну та фінансову діяльність підпри-
ємства, акції якого були придбані. Так, довгострокові фінансові 
інвестиції в асоційовані й дочірні підприємства та в спільну дія-
льність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) 
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на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за 
методом участі в капіталі (докладно питання обліку фінансових 
інвестицій за методом участі в капіталі та їх оцінки на дату бала-
нсу буде розглянуто далі). 

У разі володіння борговими інвестиціями (облігаціями) для їх 
оцінки на дату балансу застосовується метод оцінки за аморти-
зованою собівартістю фінансових інвестицій (АСФІ). 

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

Розглянемо сутність цих методів. 
Порядок оцінювання фінансових інвестицій за справедливою 

вартістю встановлено пунктами 8 та 9 Положення (стандарту) 12 
“Фінансові інвестиції”. Сутність означеного методу полягає в 
тому, що для оцінки фінансової інвестиції на дату балансу вико-
ристовується сума, що дорівнює вартості, за якою може бути 
здійснена реалізація інвестиції в результаті операції між обізна-
ними, зацікавленими та незалежними сторонами.  

Методом оцінки за справедливою вартістю на дату балансу 
оцінюють фінансові інвестиції, що придбані та утримуються ви-
ключно для продажу. 

Порядок оцінювання означених вкладень на дату балансу за 
амортизованою собівартістю встановлено пунктом 10 Положення 
(стандарту) 12 “Фінансові інвестиції”. Сутність цього методу по-
лягає в тому, що різниця між собівартістю та вартістю погашення 
фінансових інвестицій (дисконт або премія в разі придбання) 
амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до 
дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. При 
цьому амортизована собівартість інвестиції визначається дода-
ванням вартості вкладень на попередню дату та суми амортизації 
дисконту (премій) за звітний період. 

Суть амортизації премій зводиться ось до чого: їх сума повинна 
розподілятися на весь період, на який інвестиції були придбані, 
тобто спрямовуватись на сплату відсотків інвесторам. Таким чи-
ном, амортизацію премій необхідно протягом усього періоду ро-
зподілити так, щоб на дату погашення інвестицій їх поточна вар-
тість дорівнювала номінальній, а сума премій досягла нульового 
значення. 

Суть амортизації дисконту полягає в такому: його сума повин-
на розподілятися на весь період, на який придбана інвестиція, 
тобто спрямовуватись на збільшення витрат зі сплати відсотків 
інвесторам. Амортизація дисконту протягом цього періоду має 
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розбиватися таким чином, щоб на дату погашення інвестицій їх 
поточна вартість дорівнювала номінальній, а сума дисконту до-
сягла нульового значення. За допомогою цього методу прово-
диться оцінка на дату балансу фінансових інвестицій, що утри-
муються підприємством до їх погашення. 

Сутність методу оцінки фінансових інвестицій на дату балансу за 
методом участі в капіталі охарактеризовано пунктами 11—14 По-
ложення (стандарту) “Фінансові інвестиції”. Це зовсім нове явище 
для бухгалтерського обліку, викликане введенням національних 
стандартів. Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, за 
якого балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується 
на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному ка-
піталі об’єкта інвестування (згідно з пунктом 4 Положення (станда-
рту) 3 “Звіт про фінансові результати”). При цьому якщо сума зме-
ншення частки капіталу інвестора більша, ніж відповідна стаття 
власного капіталу інвестора, то на таку різницю зменшується (або 
збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

Тобто суть методу участі в капіталі зводиться до такого пра-
вила: змінюється величина власного капіталу об’єкта інвесту-
вання — відповідно змінюється і вартість інвестицій на балансі 
підприємства-інвестора. 

Згідно з пунктом 11 Положення (стандарту) 12 “Фінансові ін-
вестиції” за методом участі в капіталі оцінюються такі фінансові 
інвестиції: 

♦ в асоційовані підприємства (в яких інвесторові належить 
25 % акцій (голосів) і які не є дочірніми або спільними підпри-
ємствами інвестора); 

♦ у дочірні підприємства (в яких пакет акцій (голосів) стано-
вить більше 25 % статутного фонду); 

♦ у спільні підприємства зі створенням юридичної особи. 
За методом участі в капіталі фінансові інвестиції облікову-

ються на останній день місяця, в якому об’єкт інвестування від-
повідає критеріям визначення асоційованого або дочірнього під-
приємства. Припиняється застосування методу участі в капіталі 
для обліку та оцінки фінансових інвестицій з останнього дня мі-
сяця, в якому об’єкт інвестування перестав відповідати зазначе-
ним критеріям. 

Згідно з пунктом 17 Положення (стандарту) 12 “Фінансові ін-
вестиції” метод оцінки інвестицій за участю в капіталі не вико-
ристовується, якщо фінансові інвестиції тільки формально задо-
вольняють вимоги, наявність яких свідчить про контроль або 
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вплив з боку інвестора. Це, в основному, фінансові інвестиції в 
асоційовані та дочірні підприємства, коли: 

а) фінансові інвестиції придбані та утримуються для продажу 
протягом дванадцяти місяців з дати їх придбання; 

б) об’єкт інвестування веде діяльність в умовах, які обмежують 
його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що 
перевищує дванадцять місяців. 

Такі фінансові інвестиції обліковуються та відображаються на 
дату балансу у фінансовій звітності за справедливою вартістю. 

Інвестиції в спільну діяльність без створення юридичної особи 
відображаються підприємством на дату балансу способом розпо-
ділу останнього між учасниками пропорційно до ступеня конт-
ролю кожного. Цей порядок установлено пунктами 19, 20 Поло-
ження (стандарту) 12 “Фінансові інвестиції”. 

Отже, визначені методи оцінки фінансових інвестицій необ-
хідні для забезпечення основної мети складання фінансової звіт-
ності — надання користувачам повної, правдивої та неупере-
дженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності 
підприємства. А це, у свою чергу, є однією з умов і способів 
зменшення ризику під час проведення інвестування. 

3.3. Облік поточних фінансових інвестицій 

Методологічні засади фінансового обліку інвестицій регламе-
нтуються П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” та Інструкцією про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-
піталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і орга-
нізацій від 30.11.99 р. № 291, зареєстрованою Міністерством юс-
тиції України 21.12.99 р. № 893/4186. 

Інформація про рух поточних фінансових інвестицій уза-
гальнюється на рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”, приз-
наченому для обліку інвестицій в акції, облігації, депозитні сер-
тифікати, придбані з метою перепродажу протягом дванадцяти 
місяців.  

Рахунок 35 має два субрахунки: 
35 “Еквіваленти грошових коштів” — для обліку високоліквід-

них фінансових інвестицій, які характеризуються незначним ри-
зиком зміни вартості та термін погашення яких не перевищує три 
місяці; 

352 “Інші поточні фінансові інвестиції” — для обліку інших 
поточних фінансових інвестицій. 
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За дебетом рахунка 35 “Поточні фінансові інвестиції” відоб-
ражаються вартість придбаних еквівалентів грошових коштів 
(субрахунок 351) та інших поточних фінансових інвестицій (суб-
рахунок 352) за їхньою собівартістю й суми дооцінки при збіль-
шенні справедливої (ринкової) вартості. За кредитом рахунка 35 
списуються балансова вартість реалізованих (таких, що вибули) 
інвестицій та суми їх переоцінки. Сальдо дебетове відображає 
справедливу вартість фінансових інвестицій на дату балансу. У 
бухгалтерському балансі сальдо за рахунком 35 відображається у 
складі поточних активів. 

Аналітичний облік здійснюється за видами фінансових інвес-
тицій із забезпеченням можливості одержання інформації про 
інвестиції як на території країни, так і за її межами. 

Надходження поточних інвестицій і збільшення їх балансової 
вартості можливе в результаті: 

1) придбання фінансових інвестицій: 
― за грошові кошти; 
― способом обміну на цінні папери власної емісії; 
― завдяки обміну на інші активи; 
2) дооцінки первісної собівартості до справедливої вартості. 

Фінансові інвестиції початково оцінюються й відображаються в 
бухгалтерському обліку за собівартістю (див. рис. 3.3). Вона 
включає ринкову вартість і всі додаткові витрати, понесені під час 
купівлі цінних паперів, або відповідає справедливій вартості пе-
реданих в обмін активів чи власних цінних паперів. Надалі оцінка 
фінансових інвестицій за первісною вартістю здійснюється за 
умови незмінності ринкової вартості аналогічних цінних паперів. 
Інакше вони мають відображатись у балансі за справедливою ва-
ртістю. Згідно з П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” справед-
лива вартість — це сума, за якою може бути здійснений обмін 
активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізна-
ними, зацікавленими та незалежними сторонами. Тобто на прак-
тиці справедливу вартість можна вважати ринковою вартістю ін-
вестицій. Якщо остання буде зменшуватись, то необхідно 
переоцінювати інвестиції за справедливою вартістю. При цьому 
втрачатиметься частина фактичної вартості цінних паперів як 
можливого джерела надходження коштів і одержання доходів. 

Ураховуючи, що поточні фінансові інвестиції здійснюються з 
метою перепродажу, вони є об’єктом податкового обліку, який 
має свої особливості. 

Питання податкового обліку операцій з фінансовими інвестиці-
ями регламентується пунктом 7.6 Закону України від 22.05.97 р. 
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“Про оподаткування прибутку підприємств”. Відповідно  до за-
значеного Закону, фінансова інвестиція — це господарська опе-
рація, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних па-
перів, деривативів та інших фінансових інструментів. З метою 
податкового обліку фінансові інвестиції поділяються на прямі та 
портфельні. 

Операції з торгівлі цінними паперами Законом віднесені до 
операцій особливого виду. З метою оподаткування платник подат-
ку — інвестор — зобов’язаний вести облік фінансових результатів 
окремо від продажу цінних паперів. 

На відміну від інших поточних активів (наприклад, запасів 
тощо) витрати, виражені в сумі коштів чи вартості майна, що 
сплачені (нараховані) як компенсація цінних паперів, не належать 
до валових витрат та не декларуються в період, коли їх понесено. 
Оподаткуванню на загальних підставах підлягають одержані до-
датні фінансові результати, тобто балансові прибутки від продажу 
інвестицій. У Декларації про прибуток підприємства вони відо-
бражаються за рядком 01.4 на підставі додатка КЗ (рядки 1, 2, 3, 4, 
5). 

Якщо доходи від продажу (вибуття) цінних паперів менші 
від витрат з їх придбання, то зазнані балансові збитки перено-
сяться на зменшення доходів від таких операцій у майбутньому, 
тобто в період їх одержання не зменшується прибуток до опо-
даткування. 

Згідно з пп. 3.2.1 Закону України від 03.05.97 р. “Про податок 
на додану вартість” операції з торгівлі цінними паперами не є 
об’єктами стягнення ПДВ. 

Нижче на конкретному прикладі розглянуто методологію фі-
нансового й податкового обліку придбання та реалізації поточних 
фінансових інвестицій.  

 
10.03.2003 р. підприємство А з метою придбання 
1000 акцій підприємства Б передало на умовах 

обміну 1000 акцій власної емісії, номінал яких — 1,50 грн за  
1 шт., ринкова вартість — 1,70 грн. 

17.03.2003 р. з метою придбання 100 облігацій підприємства В 
номіналом 100 грн з 10 % річних підприємство А передало товари; 
балансова вартість — 8000 грн, справедлива вартість —  
12 000 грн. 

24.03.2003 р. підприємство А придбало за грошові кошти цінні 
папери підприємства Д: акції — 200 шт. номіналом 10 грн (рин-
кова вартість — 15 грн за одиницю); облігації — 100 шт. номіна-

Приклад 1 
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лом 100 грн (ринкова вартість — 97 грн за одиницю). Послуги 
брокера на фондовій біржі при цьому становили 1000 грн (див. 
табл. 3.1—3.3). 

Таблиця 3.1 
ОБЛІК ПРИДБАННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

№ Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 10.03.2003 р. передано акції підприємства А 
в обмін на акції підприємства Б:    

 — на номінальну вартість переданих акцій; 352 46 1500 
 — на різницю між номінальною та ринко-

вою вартістю переданих акцій 352 421 200 

2 Передано товари підприємства А в обмін на 
облігації підприємства В:    

 — на справедливу вартість товарів; 361 702 12 000 
 — на балансову вартість товару; 902 281 8000 
 — на податкове зобов’язання з ПДВ 702 641 2000 

3 Списано на фінансові результати дохід від 
реалізації товарів і їхню балансову вартість 

702 
91 

791 
902 

10 000 
8000 

4 Зараховано фінансові інвестиції за справе-
дливою вартістю 352 361 12 000 

5 Передано за грошові кошти цінні папери 
підприємства Д:    

 — на собівартість придбаних акцій; 352 311 3236* 
 — на собівартість придбаних облігацій 352 311 10 464* 

 ________  
* 

Цінні  
папери 

Включно з вартістю послуг брокера, яка розподілена пропорційно до вартості при-
дбаних цінних паперів (див. табл. 3.2). 

Вартість послуг брокера повинна бути розподілена пропор-
ційно до вартості придбаних цінних паперів (див. табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 
РОЗПОДІЛ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ БРОКЕРА 

З ПРИДБАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Кількість Ринкова  
вартість 

Питома  
вага 

Вартість  
послуг  

брокера 

Вартість інвестицій  
з урахуванням послуг 

брокера 

Акції  200 3000 23,6 236 3236 
Облігації  100 9700 76,4 764 10 464 
Разом 300 12 700 100 1000 13 700 
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За результатами наведених операцій бухгалтерський баланс 
станом на 31.03.2003 р. у рядку 220 відображатиме вартість інве-
стицій у сумі 27 400 грн. 

Припустимо, що у квітні 2003 р. ринкова вартість акцій підп-
риємства Б зросла на 20 коп., підприємства Д — зменшилась на 50 
коп. 

Таблиця 3.3 
ЗМІНА ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Цінні папери  
підприємства Вартість придбання Ринкова вартість Зміна вартості 

Акції підприємства Б 1700 1900 + 200 

Акції підприємства Д 3236 2900 – 336 

Разом  4936 4800 – 136 

Виходячи з принципу обачності, який передбачає запобігання 
завищенню оцінки активів і доходів, а також заниженню оцінки 
зобов’язань і витрат, інвестиції повинні бути переоцінені та відоб-
ражені в балансі за справедливою ринковою вартістю. Згідно з п. 8 
П(С)БО 12 сума збільшення або зменшення балансової вартості 
інвестицій відображається в складі інших доходів або інших ви-
трат відповідно. При цьому вартість поточних інвестицій змен-
шується на суму 136 грн: Д-т 975 “Уцінка необоротних активів і 
фінансових інвестицій”; К-т 352 “Інші поточні фінансові інвести-
ції”. 

Справедлива вартість фінансових інвестицій, яка відобража-
тиметься у відповідному рядку в балансі станом на 30.04.2001 р., — 
27 264 грн. 

3.4. Облік довгострокових інвестицій 

Довгострокові фінансові інвестиції — це відповідні вкла-
дення в статутні капітали інших підприємств і надання підпри-
ємствам довгострокових позик з метою отримання інвестиційного 
доходу. Довгострокові фінансові інвестиції — це такі види вкла-
день:  

― придбання довгострокових боргових цінних паперів; 
― вкладення в статутні капітали інших підприємств, включа-

ючи придбання пайових цінних паперів — акцій; 
― надання іншим підприємствам довгострокових позик. 
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Вкладаючи свої активи в інші підприємства, інвестор обліковує 
їх не серед ресурсів, призначених для внутрішнього споживання 
або експлуатації, а як знеособлену сукупність активів, об’єднаних 
назвою “інвестиції”. Тобто з моменту інвестування вони вже не є 
для підприємства-вкладника його будівлями, спорудами, облад-
нанням, коштами або запасами, а, незалежно від своєї форми, 
вважаються акціями, паями (частками), наданими позиками. 
Вкладені (інвестовані) в інше підприємство ресурси є фінансо-
вими активами інвестора або його фінансовими інструментами. З 
іншого боку, на балансі підприємства — об’єкта інвестування — 
ці ресурси, взяті до обліку як цілком визначені види активів, у 
своїй вартісній сукупності є інвестиційною власністю підприєм-
ства-інвестора. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються 
останнім на рахунках: 

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

142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”; 
143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”.  
До кожного з цих рахунків можуть відкриватися рахунки тре-

тього порядку, такі як: 
― “Частки, паї та акції”; 
― “Боргові цінні папери”; 
― “Надані довгострокові позики”; 
― “Внески за договором про створення спільного підприєм-

ства”. 
При цьому, якщо надана позика забезпечується векселем по-

зичальника, ця інвестиція обліковується на рахунку “Боргові цінні 
папери”. Наведений перелік можливих рахунків не є вичерпним. 
Облік довгострокових інвестицій у дочірні, асоційовані та спільні 
підприємства слід вести на рахунку 141 “Інвестиції пов’язаним 
сторонам за методом участі в капіталі” (табл. 3.4 і 3.5). Облік до-
вгострокових інвестицій у підприємства, що не підпадають під 
визначення дочірніх, асоційованих або спільних через недостат-
ність часток інвестора в їхньому капіталі, потрібно вести на ра-
хунку 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” за собівартістю 
(якщо це пайові цінні папери — акції, не призначені для продажу) 
або за амортизованою собівартістю (якщо це боргові цінні папери 
— довгострокові векселі та довгострокові облігації). Щодо раху-
нка 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”, то він призначе-
ний для обліку довгострокових боргових цінних паперів (обліга-
цій, векселів) дочірніх, асоційованих і спільних підприємств, 
тобто підприємств, які завдяки основним (пайовим) вкладенням 
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інвестор контролює або на які справляє істотний вплив. Звідси 
випливає, що на рахунку 142 не може бути сальдо за відсутності 
його на рахунку 141. 

Таблиця 3.4 
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА ДЕБЕТОМ РАХУНКА 141  

“ІНВЕСТИЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ  
ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ” 

№  Зміст операцій Дебет Кредит 

1 
Придбання контрольного (блокувального) пакета акцій 
за кошти, або спрямування інвестицій в спільне підп-
риємство у грошовій формі, достатніх, щоб справляти 
істотній вплив на його діяльність 

141 311 

2 
Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвес-
тування внаслідок приросту за звітний період іншого 
вкладеного капіталу 

141 421 

3 
Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвес-
тування внаслідок приросту за звітний період іншого 
вкладеного капіталу 

141 422 

4 
Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвес-
тування внаслідок приросту за звітний період суми 
дооцінки активів, що належать об’єкту інвестування 

141 423 

5 
Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвес-
тування в частині, еквівалентній вартості безоплатно 
отриманих необоротних активів 

141 424 

6 
Збільшення частки інвестора в капіталі об’єкта інвес-
тування внаслідок приросту за звітний період іншого 
додаткового капіталу 

141 425 

7 
Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, якими 
супроводжується придбання контрольного або блокува-
льного пакета акцій, додаються до вартості інвестицій 

141 685 

8 
Частка чистого прибутку асоційованого підприємства, 
зароблена ним у звітному періоді, збільшує вартість 
інвестицій 

141 721 

9 
Частка чистого прибутку спільного підприємства, за-
роблена ним у звітному періоді, збільшує вартість ін-
вестицій 

141 722 

10 
Частка чистого прибутку дочірнього підприємства, 
зароблена ним у звітному періоді, збільшує вартість 
інвестицій 

141 723 

11 До наявного пакета акцій іншого підприємства, прид-
бавається ще певна кількість акцій цього самого під-

141 143 



 67 

приємства достатня для того, щоб в сумі ці інвестиції 
були блокувальним пакетом. Таким чином, об’єкт ін-
вестування перетворюється з непов’язаної сторони на 
пов’язану 

Таблиця 3.5 
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА КРЕДИТОМ РАХУНКА 141  

“ІНВЕСТИЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ  
ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ” 

№  Зміст операцій Дебет Кредит 

1 

Зниження частки інвестора в капіталі об’єкта інвесту-
вання настільки, що частка, яка залишилася не являє 
собою контрольний (блокувальний) пакет. Таким чи-
ном, об’єкт інвестування перетворюється з пов’язаної 
сторони на непов’язану 

143 141 

2 
Нарахування доходів до отримання (наприклад, диві-
дендів або доходів від участі чистого прибутку об’єкта 
інвестування) 

373 141 

3 
Частка збитків, належних інвестору за звітний період, 
зменшує суму інвестицій у дочірнє, асоційоване або 
спільне підприємство 

96 141 

 
За дебетом цих рахунків відображається інформація про 

види інвестицій і вкладені суми, за кредитом — зменшення 
вартості вкладень і вибуття цих активів зі складу фінансових 
інвестицій. 

За дебетом рахунка 141 відображаються суми, які становлять 
частку інвестора в капіталі підприємства — пов’язаної сторони, — 
у кореспонденції з рахунками обліку коштів, доходів і розрахун-
ків. За кредитом рахунка 141 відображаються суми дивідендів або 
інших виплат емітента, належні інвестору з нарахованої черговий 
раз частки прибутку, у кореспонденції з рахунком обліку розра-
хунків. 

Рахунок 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам” — це ра-
хунок бухгалтерського обліку довгострокових позик і боргових 
цінних паперів підприємств, які завдяки основним (пайовим) 
вкладенням інвестор контролює або на діяльність яких справляє 
істотний вплив. За дебетом рахунка 142 відображається вартість 
придбаних у пов’язаних осіб довгострокових облігацій, а також 
надання їм необлігаційних позик у кореспонденції з рахунками 
коштів або розрахунків (табл. 3.6), за кредитом — їх вибуття,  
зниження вартості чи зменшення заборгованості, в кореспонденції 



 68 

з рахунками розрахунків (див. 3.7). Довгострокові фінансові ін-
вестиції на рахунку 142 обліковуються за собівартістю або спра-
ведливою вартістю, а облігації — за амортизованою собівартістю. 

Таблиця 3.6 
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА ДЕБЕТОМ РАХУНКА 142  

“ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ” 

№  Зміст операцій Дебет Кредит 

1 
Придбання довгострокових боргових цінних паперів 
або надання довгострокової грошової позики за до-
говором позики 

142 311 

2 

Включення до первісної вартості фінансових інвес-
тицій податків або обов’язкових платежів, обкла-
денням якими супроводжується придбання цінних 
паперів або укладення договорів позики. Проведення 
можливе лише у випадках, коли ці податки та пла-
тежі не підлягають відшкодуванню 

142 64 

3 
Нарахування амортизації дисконту (на балансі 
утримувача облігацій), зарахування збільшеної та-
ким чином вартості цінних паперів до складу фі-
нансових доходів 

142 733 

Таблиця 3.7 
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА КРЕДИТОМ РАХУНКА 142  

“ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ” 

№  Зміст операцій Дебет Кредит 

1 
Погашення довгострокових облігацій або наданих 
позик. Проведення можливе в разі, якщо зазначені 
інвестиції значилися в складі довгострокових до 
моменту погашення 

311 142 

2 
Нарахування амортизації премії (на балансі утри-
мувача облігацій), зарахування суми зниження ва-
ртості цінних паперів до складу фінансових витрат 

952 142 

3 
Списання довгострокових цінних паперів, а також 
інших довгострокових вкладень (крім позик) уна- 
слідок їх продажу 

971 142 

4 Втрата фінансових інвестицій унаслідок надзви-
чайних подій 99 142 

 
Рахунок 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” — це рахунок 

бухгалтерського обліку довгострокових позик і боргових цінних 
паперів підприємств, які не є стосовно інвестора дочірніми, асоці-
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йованими або спільними (див. табл. 3.8 і 3.9). Тобто боргові цінні 
папери виражають позичання грошей. До них належать: комерційні 
(товарні) векселі, грошові й ощадні сертифікати, довгострокові та 
інші документально оформлені зобов’язання з терміном виконання 
понад один рік. Довгострокові фінансові інвестиції на рахунку 143 
обліковуються за собівартістю або справедливою вартістю, а векселі 
та облігації — за амортизованою собівартістю. 

Таблиця 3.8 
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА ДЕБЕТОМ РАХУНКА 143  

“ІНВЕСТИЦІЇ НЕПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ” 

№  Зміст операцій Дебет Кредит 

1 
Придбання довгострокових цінних паперів або на-
дання довгострокової грошової позики за догово-
ром позики 

143 311 

2 Отримання довгострокового кредиту або позики 
довгостроковими борговими цінними паперами 143 50 

3 Отримання короткострокового кредиту або позики 
у вигляді довгострокових боргових цінних паперів 143 60 

4 

Включення до первісної вартості фінансових інве-
стицій податків або обов’язкових платежів, обкла-
денням якими супроводжується придбання цінних 
паперів або укладення договорів позики. Прове-
дення можливе у разі, коли ці податки та платежі не 
підлягають відшкодуванню 

143 64 

5 
Нарахування амортизації дисконту (на балансі 
утримувача облігацій), зарахування збільшеної 
таким чином вартості цінних паперів до складу 
фінансових доходів 

143 733 

 
Таблиця 3.9 

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ЗА КРЕДИТОМ РАХУНКА 143 
 “ІНВЕСТИЦІЇ НЕПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ” 

№  Зміст операцій Дебет Кредит 

1 Погашення довгострокових облігацій, векселів, 
наданих позик і повернення коштів з депозиту 311 143 

2 
Нарахування амортизації премії (на балансі влас-
ника облігацій), зарахування суми зниження вар-
тості цінних паперів до складу фінансових витрат 

952 143 

3 Списання довгострокових цінних паперів, а також 
інших довгострокових вкладень (крім позик) уна- 971 143 
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слідок їх продажу 

4 Втрата фінансових інвестицій унаслідок надзви-
чайних подій 99 143 

3.4.1. Облік інвестицій за методом участі в капіталі 

Метод участі в капіталі як метод оцінки й обліку довгострокових 
інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства поширюється пе-
реважно на облік акцій цих підприємств, оскільки такий цінний па-
пір, як акція, свідчить про наявність у інвестора прав на відповідну 
частку капіталу асоційованого чи дочірнього підприємства. 

Метод участі в капіталі — метод обліку інвестицій, згідно з 
яким балансова вартість вкладень відображає частку інвестора у 
власному капіталі об’єкта інвестування. 

Метод участі в капіталі називають ще методом пайової участі. 
Частка інвестора дорівнює первісному розміру інвестицій, 

скоригованому на величину пропорційної частки інвестора в чи-
стому прибутку емітента акцій. 

Залежно від частки інвестора в капіталі підприємства, що ін-
вестується, вплив інвестора може кваліфікуватися як: 

♦ контрольний; 
♦ істотний. 
Перший підтверджується наявністю в інвестора контрольного 

пакета акцій. При переданні інвестору такого пакета об’єкт інвес-
тування за визначенням стає дочірнім підприємством цього інвес-
тора. 

Поняття істотний вплив у П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” 
визначено так: 

“Істотний вплив — повноваження брати участь у прийнятті 
рішень з фінансової, господарської та комерційної політики 
об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики”. 
Відповідно до ступеня впливу підприємства-інвестора на підп-
риємства — об’єкти інвестування — ці об’єкти стосовно інвестора 
кваліфікуються як: 

― дочірні підприємства; 
― асоційовані підприємства. 
У П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” асоційованому 

підприємству дається таке визначення: це “підприємство, в якому 
інвестору належить блокувальний (понад 25 %) пакет акцій (го-
лосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора”. 
А дочірнє підприємство охарактеризоване П(С)БО 19 
“Об’єднання підприємств” як таке, що знаходиться під контролем 
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материнського (холдингового) підприємства. Відносини “мате-
ринське підприємство — дочірнє підприємство” і “підприємство з 
істотним впливом — асоційоване підприємство” кваліфікуються 
як відносини між пов’язаними сторонами. Цей термін П(С)БО 2 
“Баланс” визначає так: “Пов’язані сторони — особи, відносини 
між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролю-
вати іншу або мати істотний вплив на прийняття фінансових і 
оперативних рішень іншою стороною”. 

Отже, ми визначили дві пари взаємопов’язаних понять: “до-
чірнє підприємство” і “контрольний вплив”; “асоційоване підп-
риємство” й “істотний вплив”. 

На балансі інвестора інвестиції в дочірні асоційовані підпри-
ємства обліковуються за вартістю, визначеною методом участі в 
капіталі. За цим же методом оцінюються інвестиції в спільні пі-
дприємства. Під спільним підприємством згідно з П(С)БО 12 
слід розуміти спільну діяльність з утворенням юридичної особи. 
Щоправда, жодними законодавчими дефініціями це поняття не 
підкріплене. Стаття 46 Закону “Про власність” визначає спільне 
підприємство як підприємство з участю юридичних осіб і грома-
дян України, а також юридичних осіб і громадян інших держав. 

Отже, облік довгострокових інвестицій у дочірні, асоційовані 
та спільні підприємства потрібно вести на рахунку 141 “Інвестиції 
пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі”. П(С)БО 12 
містить певні обмеження щодо застосування цього методу для 
обліку таких інвестицій, зокрема в деяких випадках вкладення в 
дочірні, асоційовані спільні підприємства повинні оцінюватися за 
справедливою вартістю або за собівартістю з урахуванням змен-
шення корисності такої інвестиції. Ці оцінки (відмінні від методу 
участі в капіталі) потрібно застосовувати якщо:  

― фінансові інвестиції придбані й утримуються виключно для про-
дажу протягом дванадцяти місяців від дати придбання (п. 17 а і п. 22 а); 

― асоційоване, дочірнє або спільне підприємство провадить 
діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати 
кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять 
місяців (п. 17 б і п. 22 б). 

Суть методу участі в капіталі зводиться до такого правила: 
змінюється величина власного капіталу об’єкта інвестування — 
змінюється відповідно і вартість інвестицій на балансі підприєм-
ства-інвестора. Зміни в капіталі об’єкта інвестування, що є ре-
зультатом операцій між інвестором та цим об’єктом, в обліку не 
відображаються. Відповідно до П(С)БО 12 метод участі в капіталі 
передбачає, що балансова вартість фінансових інвестицій збіль-
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шується (зменшується) на суму, котра є часткою інвестора в чи-
стому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період, із 
включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капі-
талі. Водночас балансова вартість фінансових інвестицій змен-
шується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування. 
Тобто доходи, отримані інвестором (або нараховані до отримання) 
від об’єкта інвестування, повинні відноситися на зменшення балан-
сової вартості інвестиції. Такими доходами можуть бути дивіденди 
або інші виплати, а також безоплатне отримання активів від об’єкта 
інвестування. Адже тим самим чисті активи дочірнього (асоційова-
ного) підприємства зменшуються на користь інвестора. Крім того, 
балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшу-
ється) на частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі 
об’єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок прибу-
тку чи збитку) з включенням (виключенням) цієї суми до (із) відпо-
відних статей власного капіталу вкладника. При цьому, якщо сума 
зменшення частки капіталу інвестора в сумі інших змін у власному 
капіталі об’єкта інвестування перевищує відповідну статтю власного 
капіталу інвестора, то така різниця вираховується (додається) з (до) 
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відо-
бражається в бухгалтерському обліку лише на суму, яка не приз-
водить до від’ємного значення вартості фінансових інвестицій. 
Фінансові інвестиції, які внаслідок зменшення їх балансової вар-
тості досягають нульової вартості, оформлюються в бухгалтер-
ському обліку в складі фінансових інвестицій за нульовою варті-
стю. Зміни балансової вартості таких інвестицій у інвестора, які є 
наслідком змін величини власного капіталу об’єкта інвестування, 
можна показати у вигляді схеми (рис. 3.4.). 

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’я-
заних із застосуванням методу участі в капіталі, призначено спе-
ціальні рахунки (субрахунки), а саме: 

141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі”; 
72 “Дохід від участі в капіталі”; 
96 “Втрати від участі в капіталі”; 
42 “Додатковий капітал”. 
Рахунок 141 призначено для узагальнення інформації про наяв-

ність і рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери 
(статутний капітал) підприємств — пов’язаних осіб, створених на 
території країни та за кордоном. На рахунку 72 слід узагальнювати 
інформацію про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в 
чистих активах об’єкта інвестування внаслідок отриманих інвесто-
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ваними підприємствами прибутків. На рахунку 42 відображається 
інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки інвестора в 
чистих активах об’єкта інвестування завдяки збільшенню інвесто-
ваним підприємством свого додаткового капіталу. На рахунку 96 
ведуть облік втрат, пов’язаних із зменшенням означеної частки ін-
вестора внаслідок зазнаних інвестованими підприємствами збитків 
або зменшення їхнього власного капіталу через інші події. 
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зменшився інший додатковий капітал

списано безоплатно одержані активи

відбулася переоцінка активів
зі зменшенням додаткового капіталу

зменшився інший вкладений капітал
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(унаслідок викупу акцій (часток))

у звітному періоді зазнав збитків
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об’єкт інвестування

 
Рис. 3.4. Зміни балансової вартості фінансової інвестиції в інвестора 

На рахунках 72 та 96 запис здійснюється за субрахунком, що 
відповідає статусу інвестованого підприємства: асоційоване (1), 
спільне (2) або дочірнє (3). 
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На рахунку 42 запис здійснюється за субрахунком, що відпо-
відає статті додаткового капіталу інвестованого підприємства, з 
якої відбувалося збільшення. 

Розглянемо облік фінансових інвестицій за методом участі в 
капіталі на конкретних прикладах. 

 
Підприємство М 02.01.2003 р. придбало пакет ак-
цій підприємства Д (60 %) за 1 200 000 грн. Про-

тягом року підприємство Д отримало 600 000 грн чистого прибутку 
та виплатило 100 000 грн дивідендів. Збільшення додаткового 
капіталу дочірнього підприємства за рік — 25 000 грн. 

 
Таблиця 3.10 

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАЛІ 

№ Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 Здійснено фінансову інвестицію в до-
чірнє підприємство 141 311 1 200 000 

2 
Відображена частка інвестора в чис-
тому прибутку дочірнього підприємс-
тва (600 000 × 60 %) 

141 721 360 000 

3 Відображено суму нарахованих диві-
дендів (100 000 × 60 %) 373 141 60 000 

4 
Відображено частку інвестора в сумі 
збільшення додаткового капіталу 
(25 000 × 60 %) 

141 423 15 000 

5 
Списано суму доходу від інвестицій у 
дочірнє підприємство на фінансовий 
результат від фінансових інвестицій 

721 792 360 000 

 
Отже, балансова вартість інвестицій, що обліковуються за 

методом участі в капіталі, на кінець року становила 1 515 000 грн  
(1 200 000 + 360 000 – 60 000 + 150 00). Якби за результатами ді-
яльності дочірнього підприємства був отриманий збиток, то за-
писи мали б такий вигляд (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 
№  Зміст операцій Дебет Кредит 

Приклад 1 
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1 Відображено інвестором частку в збитках дочір-
нього підприємства 96 141 

2 Списано втрати від участі в капіталі на зменшення 
фінансового результату від фінансових інвестицій 792 96 

 
Підприємство А придбаває на вторинному ринку 
контрольний пакет акцій підприємства Б, унаслідок 

чого стає його материнським підприємством (контрольним учасни-
ком). 

Сума контрольного пакета — 300 000 грн, що становить  
60-відсоткову частку в капіталі дочірнього  підприємства. 

Витрати, пов’язані з придбанням пакета, становили 8000 грн. 
За минулий після придбання акцій період прибуток дочірнього 

підприємства становив 100 000 грн. Крім того, його додатковий 
капітал за рахунок переоцінки основних засобів за період зріс на 
11 667 грн, що на частку 60 % становитиме 7000 грн. 

З отриманого прибутку дочірньому підприємству на виплату 
дивідендів за привілейованими акціями (які не належать мате-
ринській) має бути виділено 12 000 грн. 

Частка материнського підприємства в прибутку становила: 
(100,0 – 12,0) × 60 % = 52,8 тис. грн. 

Частка материнського підприємства в дивідендах становила 3500 грн. 
На базі цих даних відображено облік інвестицій за методом 

участі в капіталі (табл. 3.12) 
Таблиця 3.12 

№  Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

На дату придбання пакета акцій 
1 Придбано контрольний пакет акцій  141 311 300 000 

2 Нараховані витрати, пов’язані з прид-
банням пакета акцій 141 685 8000 

На дату закінчення звітного періоду 

3 Зарахована частка в чистому прибутку 
дочірнього підприємства 141 723 52 800 

4 
Нарахована частка в прирості додат-
кового капіталу дочірнього підприєм-
ства 

141 423 7000 

5 Нараховані дивіденди до отримання  373 141 3500 

6 Інвестиційний дохід визнаний доходом 
звітного періоду 723 792 56 300 

Приклад 2 
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Отже, балансова вартість фінансових інвестицій у дочірнє пі-
дприємство на дату закінчення звітного періоду становила 364 300 
грн (300 000 + 8000 + 52 800 + 7000 – 3500). 

Таким чином, фінансові інвестиції, що обліковуються за ме-
тодом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вар-
тістю, визначеною з урахуванням усіх змін у власному капіталі 
об’єкта інвестування, крім тих, котрі є результатом операцій між 
інвестором і об’єктом інвестування. 

Загалом облік інвестицій за методом участі в капіталі доволі 
простий за своїм задумом. Важливо лише враховувати всі зміни у 
власному капіталі об’єкта інвестування. Але при цьому пам’ятати, 
що вони є двох типів: зміни, які впливають на оцінку інвестиції, і 
такі, що, будучи результатом операцій між інвестором і об’єктом 
інвестування, на цю оцінку впливу не мають, а є прямим результатом 
діяльності самого інвестора — його прибутком або збитком. 

3.4.2. Облік фінансових інвестицій за собівартістю  
з урахуванням зменшення їх корисності 

Фінансові інвестиції, що не є вкладеннями в боргові цінні па-
пери та не обліковуються за методом участі в капіталі, слід відо-
бражати в балансі за справедливою вартістю. 

Як випливає з положень П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, 
справедлива вартість фінансових інвестицій у цінні папери ви-
значається за їхньою поточною ринковою вартістю, а якщо це 
неможливо — виходячи з експертної оцінки. 

Згідно з П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” ринкова вартість 
фінансової інвестиції — це сума, яку можна отримати від продажу 
фінансової інвестиції на активному ринку. 

Критерії, за яким ринок може бути віднесено до активного, 
встановлено П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”: 

• предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є 
однорідними; 

• у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і по-
купців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною. 

Як уже зазначалося, сутність методу оцінки фінансових інве-
стицій за справедливою вартістю полягає в тому, що для її здійс-
нення на дату балансу використовується сума, котра дорівнює 
вартості, за якою фінансова інвестиція може бути реалізована в 
результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалеж-
ними сторонами. Якщо відбувається збільшення або зменшення 
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балансової вартості таких інвестицій, то під час складання бух-
галтерської звітності це збільшення або зменшення відобража-
ється у складі інших доходів або інших витрат. 

Якщо виникають труднощі з визначенням справедливої вартості 
фінансової інвестиції, або її зовсім неможливо визначити, то така фі-
нансова інвестиція відображається на дату балансу за її собівартістю. 

Методом оцінки за справедливою вартістю на дату балансу 
оцінюють фінансові інвестиції, якщо:  

1) фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для 
продажу протягом дванадцяти місяців з дати їх придбання;  

2) асоційоване чи дочірнє підприємство веде діяльність в 
умовах, що обмежують його здатність передавати кошти інвес-
тору протягом періоду, який перевищує дванадцять місяців. 

Метод обліку фінансових інвестицій за собівартістю полягає в 
тому, що інвестор відображає інвестиції в дочірнє чи асоційоване 
підприємство за собівартістю та визначає прибуток лише в сумі 
дивідендів, отриманих від такого підприємства на акумульований 
чистий прибуток об’єкта інвестування, який виникає після дати 
придбання акцій інвестором. Дивіденди, отримані понад такий 
прибуток, зменшують балансову вартість вкладень. Сума змен-
шення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу 
відображається в складі інших витрат. 

 
01.09.2003 р. компанія М з метою подальшого 
перепродажу придбала 25 % акцій компанії А на 

суму 400 000 (400 000 шт. по 1 грн кожна). 31.11.2003 р. компанія 
А виплатила дивіденди в сумі 0,20 грн на кожну акцію. Загальна 
сума отриманих дивідендів компанією М — 80 000 грн (400 000 шт. ×  
× 0,20 грн), з них 60 000 грн є сумою відшкодування інвестицій і 
зменшує їх балансову вартість (табл. 3.4.10): 

(80 000 грн × 3 місяці (з 01.09 до 31.11)) : 12 місяців =  
= 20 000 грн; 80 000 – 20 000 = 60 000 грн. 

Таблиця 3.13 
№ Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 Здійснено фінансову інвестицію компанією 
М у компанію А 142 311 400 000 

2 Нараховано суму дивідендів, що підлягає 
отриманню  373 731 80 000 

3 Відображає суму отриманих дивідендів 311 373 80 000 

4 Списується на витрати зменшення балан-
сової вартості фінансових інвестицій 977 142 60 000 
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У разі відхилення справедливої вартості фінансових інвестицій 
від їхньої балансової вартості необхідно проводити переоцінку, 
результати якої визнаються як інші доходи або інші витрати. 

У бухгалтерському обліку доходи або витрати від такої пере-
оцінки слід відображати на рахунках відповідно 746 “Інші доходи 
від звичайної діяльності” та 975 “Уцінка необоротних активів і 
фінансових інвестицій”. 

Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій достовірно 
визначити неможливо, їх слід відображати в балансі за собіварті-
стю з урахуванням зменшення корисності. Втрати від зменшення 
корисності фінансових інвестицій визнаються як інші витрати та 
відображаються бухгалтерськими записами з кредиту рахунків 
обліку фінансових інвестицій у дебет рахунка 975 “Уцінка не-
оборотних активів і фінансових інвестицій”. 

 
Підприємство станом на 15 січня 2003 року має 
фінансові інвестиції інших підприємств: 

• підприємства А — 1000 грн; 
• підприємства Б — 1020 грн;  
• підприємства В — 800 грн. 
Ринкова вартість цих інвестицій на звітну дату становить: цінні 

папери підприємства А — 1200 грн; підприємства Б —  
1005 грн; підприємства В — 810 грн. 

Переоцінка інвестицій на звітну дату в бухгалтерському обліку 
буде відображена так: 

31.12.2003 р. Переоцінка вартості інвестицій у підприємство А:  
Д-т 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, або  
Д-т 35 “Поточні фінансові інвестиції”,  
К-т 746 “Інші доходи від звичайної діяльності” — 200 грн. 
31.12.03 р. Переоцінка вартості інвестицій у підприємство Б: 
Д-т 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” 
К-т 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, або  
К-т 35 “Поточні фінансові інвестиції” — 15 грн. 
31.12.03 р. Переоцінка вартості інвестицій в підприємство В:  
Д-т 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, або  
Д-т 35 “Поточні фінансові інвестиції”,  
К-т 746 “Інші доходи від звичайної діяльності” — 10 грн. 
Якщо справедлива вартість фінансової інвестиції буде відріз-

нятися від балансової, то в інвестора виникає необхідність відо-
бражати ці відхилення в бухгалтерському обліку. 

Прибуток, що визнається внаслідок різниці, яка виникає між 
справедливою й балансовою вартістю фінансової інвестиції бе-
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реться на облік на рахунок 733 “Інші доходи від фінансових опе-
рацій”. Відповідно, різниця (від’ємна величина) між балансовою 
та справедливою вартістю фінансової інвестиції записується в 
дебет рахунка 952 “Інші фінансові витрати”. 

 
Справедлива вартість об’єкта — предмета інвес-
тування — перевищує його балансову вартість. 

Рішенням зборів засновників об’єкт оцінено у 80 000 грн, а його 
вартість на балансі цього інвестора (первісна вартість мінус зно-
шення) становить: 95 000 – 20 000 = 75 000 грн. 

Таблиця 3.14 

№  Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 Передано об’єкт основних засобів на 
баланс емітента корпоративних прав  143 10 75 000 

2 Списано знос об’єкта, що передається 131 10 20 000 

3 
Різницю між справедливою та балан-
совою вартістю переданого об’єкта 
визнано доходом звітного періоду 

143 733 5000 

 
Справедлива вартість об’єкта — предмета інвес-
тування — менша за його балансову вартість. 

Рішенням зборів засновників об’єкт оцінено у 80 000 грн, а 
його вартість на балансі цього інвестора (первісна вартість мінус 
зношення) становить: 95 000 – 10 000 = 85 000 грн. 

Таблиця 3.15 

№ Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 Передано об’єкт ОЗ на баланс емітента 
корпоративних прав 143 10 80 000 

2 
Різниця між балансовою вартістю 
об’єкта, що передається, і його спра-
ведливою оцінкою зараховується до 
складу витрат звітного періоду 

952 10 5000 

3 Списано зношення об’єкта, що пере-
дається 131 10 10 000 

 
Розглянемо ситуацію, коли учасник вкладає основні засоби, не 

готові до експлуатації, тобто коли свої капітальні інвестиції він 
перетворює на довгострокові фінансові вкладення. 
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Справедлива вартість незавершеного об’єкта — 
предмета інвестування — перевищує його балан-

сову вартість. Рішенням зборів засновників незавершений об’єкт 
оцінено в 65 000 грн, а його вартість (сукупність витрат за капі-
тальними вкладеннями на придбання об’єкта) на балансі цього 
інвестора становить 63 000 грн (див. табл. 3.16) 

Таблиця 3.16 

№ Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 Передано незавершений об’єкт на баланс 
емітента корпоративних прав 143 15 63 000 

2 
Різниця між справедливою та балансовою 
вартістю переданого об’єкта визнана до-
ходом звітного періоду 

143 733 2000 

 
Справедлива вартість незавершеного об’єкта — 
предмета інвестування — менша від його балан-

сової вартості. 
Рішенням зборів засновників об’єкт оцінено в 65 000 грн,  

а його вартість на балансі цього інвестора дорівнює 70 000 грн. 

Таблиця 3.17 

№  Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 Передано незавершений об’єкт на баланс 
емітента корпоративних прав 143 15 65 000 

2 
Різниця між балансовою вартістю об’єкта, 
що передається, і його справедливою 
оцінкою зараховується до складу витрат 
звітного періоду 

952 15 5000 

Що потрібно розуміти під зменшенням корисності інвестиції? 
Очевидно суму, на яку потрібно зменшити вартісну оцінку такої 
інвестиції при зниженні її прибутковості. Водночас виникає ще 
одне запитання: за яких обставин може зменшитися прибутковість 
тієї чи іншої інвестиції? Обставини, що знижують прибутковість 
вкладень, — найрізноманітніші, але їх причини завжди залежать 
від ситуації, що склалася на підприємстві, в яке такі інвестиції 
були спрямовані. Це можуть бути несприятливі у фінансовому 
відношенні обставини, через які ринкова ціна на акції означеного 
підприємства знижується. Однак ціна може впасти  
навіть у разі, якщо підприємство-емітент тимчасово припиняє 
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виплату дивідендів у зв’язку із широкомасштабною реконструк-
цією, яка потребує значного обсягу капітальних вкладень на три-
валий час. При цьому виникає необхідність реінвестувати і фонд 
дивідендів (за згоди на те акціонерів). Відповідно, знижується і 
ринкова ціна акцій унаслідок зменшення попиту на них. 

У будь-якому разі, якими б об’єктивними обставинами не ви-
правдовувалося зниження курсу цінних паперів того чи іншого емі-
тента, корисність їх зменшується, бо знижується їх ринкова ціна.  
А оскільки інвестиції на балансі інвестора, подібно до інших активів і 
відповідно до принципу обачності повинні обліковуватися за най-
меншою з оцінок, то інвестор має привести вартісну оцінку своїх 
інвестицій у відповідність до економічної вигоди, яку він збирається 
від них отримати. Навіть у тому разі, якщо інвестор має намір у 
майбутньому свої вклади реалізувати, він повинен обліковувати їх за 
цінами, що становлять суму, яку він розраховує за них отримати. 

Отже, зменшення корисності інвестицій призводить до зниження 
їхньої балансової оцінки, тому ця операція повинна відображатися у 
бухгалтерському обліку. Згідно з п. 8 П(С)БО 12 втрати від змен-
шення корисності фінансових інвестицій відображаються в складі 
інших витрат, тобто на рахунку 952 “Інші фінансові витрати”. 

 
 

Таблиця 3.18 

№  Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 Придбано пакет акцій  143 311 30 000 

2 Нараховано витрати, пов’язані з прид-
банням пакета акцій 143 685 800 

3 
Зниження ціни інвестицій до рівня ри-
нкових цін у зв’язку зі зниженням ко-
ристності вкладень 

952 143 5300 

 
Отже, балансова оцінка цієї інвестиції знизилася до 25 500 грн 

(30 000 + 800 – 5300). 

3.4.3. Облік фінансових інвестицій  
за амортизованою собівартістю 

Метод оцінки фінансових інвестицій за амортизованою собі-
вартістю застосовують до інвестицій, які утримують на підпри-
ємстві до їх погашення. Такі інвестиції здійснюються, як правило, 
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способом придбання цінних паперів — облігацій, казначейських 
зобов’язань та ощадних сертифікатів банку. Після закінчення 
терміну обігу інвестору буде повернута номінальна вартість 
придбаного цінного папера. 

Придбання облігацій може мати різну мету: одержання прибут-
ку на тимчасово вкладені грошові кошти чи довгострокове інве- 
стування для важливіших програм, наприклад, придбання обліга-
цій дочірніх підприємств до моменту їх погашення, що забезпечує 
менш ризикове порівняно з акціями одержання доходів у вигляді 
відсотків. Методологічні основи обліку інвестицій, що утриму-
ються підприємством до їх погашення, визначені на сьогодні 
П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”. Інвестиції в облігації розгля-
даються в стандарті окремо, оскільки передбачають особливий 
підхід до їх оцінки на дату балансу. 

Фінансові інвестиції в довгострокові облігації передбачають 
періодичне одержання відсотків відповідно до номінальної відсот-
кової ставки та відшкодування власникам номінальної вартості по 
завершенні терміну позики, тобто при їх погашенні. Номінальна 
відсоткова ставка — це ставка з відсотків, що базується на номі-
нальній вартості облігацій і повинна виплачуватись утримувачам 
облігацій. Зазначена ставка є фіксованою і діє протягом усього 
терміну позики. Номінальна ставка, як правило, є близькою до 
ринкової. 

Як і інші види придбаних цінних паперів, облігації початково 
відображаються за собівартістю. Тобто на момент купівлі з пози-
ції обліку суттєвою є ринкова вартість облігацій. Ринкова вартість 
придбаних облігацій може відрізнятися від номінальної (бути 
вищою чи нижчою). 

Якщо в момент придбання облігації виявиться, що її ринкова 
вартість вища за номінальну, це означає, що вона придбана з 
дисконтом. Дисконт — це сума перевищення номінальної вар-
тості облігації над вартістю, за якою вона випускається на фі-
нансовий ринок. 

Якщо в момент купівлі облігації виявиться, що її ринкова 
вартість нижча за номінальну, то вона придбана з премією. 
Премія дорівнює сумі перевищення вартості, за якою облігація 
випускається на ринок, над її номінальною вартістю. Це озна-
чає, що облігації можуть бути придбані з премією або з диско-
нтом. 

Для того щоб облігації, які утримуються на балансі інвестора 
(рядок 045 балансу), були оцінені за їхньою поточною вартістю 
(подібно, до того, як за поточною вартістю показуються боргові 
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зобов’язання перед власниками облігацій за рядком 450 на балансі 
емітента), необхідно виконати розрахунок амортизації премії 
(якщо початкова ціна придбаних облігацій була вищою за номі-
нальну) або розрахунок амортизації дисконту (якщо їхня почат-
кова ціна нижча за номінал). Окрім цього слід наприкінці кожного 
періоду збільшувати вартість придбаних облігацій на суму амор-
тизації дисконту з одночасним віднесенням цієї суми на збіль-
шення доходів:  

Д-т 142 (або 143) К-т 733 “Інші доходи від фінансових опе-
рацій” 

або зменшувати її на суму амортизації премії з одночасним 
віднесенням цієї суми на збільшення, витрат: 

Д-т 952 “Інші фінансові витрати” К-т 142 (або 143). 
Іншими словами, інвестор зобов’язаний з дати придбання до 

моменту погашення облігації амортизувати одержану суму премії 
чи дисконту, що призведе до зменшення собівартості (у разі 
амортизації премії) чи її збільшення (за амортизації дисконту). 

Суть амортизації дисконту та амортизації премій вже була ро-
зглянута в розд. 3.2. Слід зазначити,  що сума дисконту має 
спрямовуватися на збільшення витрат на виплати відсотків дер-
жателям. Унаслідок такого списання сума дисконту з року в рік 
зменшується, тим часом як поточна вартість облігацій (номіна-
льна мінус дисконт), відповідно, збільшується. У зв’язку з цим 
амортизація дисконту протягом цього періоду має розподілитися 
таким чином, щоб на дату погашення облігацій їхня поточна вар-
тість дорівнювала номінальній, тобто сума дисконту за ними ся-
гнула нульового значення. 

Сума премій повинна спрямовуватися на покриття витрат на 
виплату відсотків власникам. Унаслідок такого списання сума 
премій з року в рік зменшується, знижуючи, відповідно, поточну 
вартість облігацій. Тому амортизація премії протягом усього пе-
ріоду має розподілитися таким чином, щоб на дату погашення 
облігацій їхня поточна вартість дорівнювала номінальній, тобто 
сума премій за ними сягнула нульового значення. 

Таким чином, собівартість облігації поступово доводитиметься 
до номінальної вартості, а на дату погашення досягне відповідної 
величини. 

Отже, амортизована вартість інвестицій — це теперішня 
вартість боргових цінних паперів на момент їх погашення, при-
ведена до номіналу. 

У міжнародній практиці передбачено два методи амортиза-
ції — прямолінійний та метод ефективної ставки відсотків.  



 85 

У нашій країні перевага віддається останньому, як більш точному 
й методологічно правильному. 

Амортизована собівартість фінансових інвестицій (АСФІ) — 
собівартість фінансових інвестицій з урахуванням часткового їх 
списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (змен-
шена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії): 

АСФІ = первісна собівартість + (–) накопичена  
сума амортизації дисконту (премії). 

Таким чином, амортизована собівартість визначається спосо-
бом коригування первісної вартості на суму накопиченої амор-
тизації дисконту (премії). 

Як зазначалося вище, дисконт (премія) виникають у разі від-
хилення ринкової вартості облігації від номіналу. Якщо інвестор 
сплачує більше номіналу, уважається, що боргові зобов’язання 
придбані з премією, якщо менше — з дисконтом. 

Дисконт і премія амортизуються інвестором протягом періоду 
з дати придбання до дати погашення за методом ефективної ста-
вки відсотка. За цим методом річна сума амортизації визначається 
такими формулами: 

― у разі амортизації дисконту: 
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― у випадку амортизації премії: 
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Визначення ефективної ставки відсотка в разі придбання ін-
вестиції з дисконтом здійснюється за формулою: 

2:інвестиціїфінансової
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тьСобівартіс

інвестиціїутримання
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Ефективна ставка відсотка у випадку придбання інвестиції з 
премією визначається в такий спосіб: 

2:інвестиціїфінансової
погашенняВартість

інвестиціїфінансової
тьСобівартіс

інвестиціїутримання
роківкількістьЗагальна

преміїсумаЗагальна

відсоткаставкою
фіксованоюза

дохідРічний






 +
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Сума амортизації дисконту або премії нараховується одноча-
сно з нарахуванням відсотка, що підлягає отриманню. 

Нарахування й отримання відсотків за придбаними облігаціями 
відображається в обліку власником таким чином: 

1. Д-т 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”   
К-т 732 “Відсотки одержані” — нарахування відсотків; 
2. Д-т 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 
К-т 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” — отримання 

відсотків. 
Розглянемо приклади обліку фінансових інвестицій за методом 

амортизованої собівартості. 
 

Облігації придбано з дисконтом. Підприємство А 
01 січня 2003 р. придбало облігації підприємства 

Б. Номінальна вартість придбаних 01 січня 2003 р. облігацій ста-
новить 3000 грн, ціна придбання — 2760 грн. 

Процентна ставка за облігаціями — 5 % річних. 
Термін погашення облігацій настає через чотири роки. 
У даному випадку фінансові інвестиції здійснено з метою їх 

утримання до погашення. 
Дисконт дорівнює 240 грн (3000 – 2760). 
Для визначення річної суми амортизації дисконту треба ви-

значити ефективну ставку відсотка. 

( ) ( )
( )

%.2917,7
2:30002760

4:240%53000
відсоткаставка

Ефективна =
+

+×
=  

Складемо графік амортизації дисконту за інвестиціями в облі-
гації (табл. 3.19). 

Приклад 1 
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Таблиця 3.19 
ГРАФІК АМОРТИЗАЦІЇ ДИСКОНТУ ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ В ОБЛІГАЦІЇ 

Дата 

Н
ом

ін
ал

ьн
а 

су
ма

  
ві

дс
от

ка
, г

рн
 

Сума відсотка  
за ефективною  
ставкою, грн 

Сума  
амортизації, грн  

(гр. 3 – гр. 2) 

Амортизована  
собівартість  

інвестиції, грн 

01.01.03 — — — 2760,00 

31.12.03 150 201,25 =  
= (2760 × 7,2917 %) 

51,25 =  
= (201,25 – 150) 

2811,25 = 
= 2760 + 51,25 

31.12.04 150 204,99 =  
= (2811,25 × 7,2917 %) 

54,99 = 
= (204,99 – 150) 

2866,24 = 
= 2811,25 + 54,99 

31.12.05 150 208,99 =  
= (2866,24 × 7,2917 %) 

58,99 = 
= (208,99 – 150) 

2925,23 = 
= 2866,24 + 58,99 

31.12.06 150 244,77 74,77 = 
= (224,77 – 150)

* 3000 = 
= 2925,23 + 74,77 * 

 ________  
Примітка: 
Розрахунки виконані з округленням. 
*

№  

У даному разі за останній рік сума відсотка за ефективною ставкою та сума амор-
тизації дисконту визначається таким чином, щоб балансова вартість інвестиції на дату 
погашення дорівнювала номінальній вартості. 

 
Відобразимо в обліку розглядувані облігації (табл. 3.20) 

Таблиця 3.20 
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ, ПРИДБАНИХ З ДИСКОНТОМ 

Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 01.01.03 — купівля облігацій з дисконтом 142 (143) 311 2760 
 Після закінчення першого року:    

2 31.12.03 — нараховано амортизацію дис-
конту за перший рік 142 (143) 733 51,25 

3 Нараховано відсотки за облігаціями до 
отримання за перший рік 373 732 150 

4 Отримано відсотки за облігаціями 311 373 150 
 Після закінчення другого року:    

5 31.12.04 — нараховано амортизацію дис-
конту за другий рік 142 (143) 733 54,99 
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Закінчення табл. 3.20 

№  Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

6 Нараховано відсотки за облігаціями до 
отримання за другий рік 373 732 150 

7 Отримано відсотки за облігаціями 311 373 150 

 Після закінчення третього року:    

8 31.12.03 — нараховано амортизацію дис-
конту за третій рік 142 (143) 733 58,99 

9 Нараховано відсотки за облігаціями до 
отримання за третій рік 373 372 150 

10 Отримано відсотки за облігаціями 311 373 150 

 Після закінчення четвертого року:    

11 31.12.06 — нараховано амортизацію дис-
конту за четвертий рік 142 (143) 733 74,77 

12 Нараховано відсотки за облігаціями до 
отримання за четвертий рік 373 732 150 

13 Отримано відсотки за облігаціями 311 373 150 

14 Погашено облігації (повернення номіна-
льної суми облігацій) 311 142 

(143) 2760 

 
01 січня 2003 року підприємство А придбало об-
лігації іншого підприємства Б. При цьому номі-

нальна вартість придбаних облігацій становить 3000 грн, ціна 
придбання їх — 3240 грн. 

Процентна ставка за облігаціями — 5 % річних. 
Термін погашення облігацій настає через три роки. 
У даному випадку інвестиції здійснено з метою їх утримання 

до погашення. 
Облігації придбані з премією. 
Премія = 3240 – 3000 = 240 грн. 
Для визначення річної суми амортизації премії треба визна-

чити ефективну ставку відсотка. 
( ) ( )
( ) %2435,2

2:30003240
3:240%53000

відсоткаставка
Ефективна =

+
−⋅

= . 

Визначимо амортизацію премій та відобразимо в обліку облі-
гації, придбані з премією (табл. 3.20 і 3.21) 

Приклад 2 
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Таблиця 3.20 
РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЇ ПРЕМІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЯМИ В ОБЛІГАЦІЇ 

Дата 
Номінальна 

сума  
відсотка, грн 

Сума відсотка  
за ефективною  
ставкою, грн 

Сума  
амортизації, грн  

(гр. 3 – гр. 2) 

Амортизована  
собівартість  

інвестиції, грн 

01.01.03 — — — 3240 

31.12.03 150 72 =  
= (3240 × 2,2435%) 

78 =  
= (150 – 72) 

3162 =  
= 3240 – 78 

31.12.04 150 70 =  
= (3162 × 2,2435%) 

80 = 
= (150 – 70) 

3082 =  
= 3162 – 80 

31.12.05 150 68 =  
= (3082 ×2,2435%) 

82 = 
= (150 – 68) 

3000 =  
= 3082 – 82 

 ________  
Примітка: Розрахунок амортизації премії за облігацією здійснюється з округленням. 

Таблиця 3.21 
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ, ПРИДБАНИХ ІЗ ПРЕМІЄЮ 

№ Зміст операцій Дебет Кредит Сума 

1 01.01.03 — купівля облігацій із премією 142 (143) 311 3240 
 Після закінчення першого року:    

2 31.12.03 — нараховано амортизацію премії за 
перший рік 952 142 (143) 78 

3 Нараховано відсотки за облігаціями до 
отримання за перший рік 373 372 150 

4 Отримано відсотки за облігаціями 311 373 150 
 Після закінчення другого року:    

5 31.12.04 — нараховано амортизацію премії 
за другий рік 952 142 (143) 80 

6 Нараховано відсотки за облігаціями до 
отримання за другий рік 373 732 150 

7 Отримано відсотки за облігаціями за другий рік 311 373 150 
 Після закінчення третього року:    

8 31.12.05 — нараховано амортизацію премії 
за третій рік 952 142 (143) 82 

9 Нараховано відсотки за облігаціями до 
отримання за третій рік 373 732 150 

10 Отримано відсотки за облігаціями 311 373 150 

11 Погашено облігації (повернення номіна-
льної суми облігацій) 311 142 (143) 3240 



 90 

3.5. Розкриття інформації про фінансові  
інвестиції у фінансовій звітності 

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам 
повної, правдивої, неупередженої інформації про майновий і фі-
нансовий стан підприємства. 

Інформацію про фінансові інвестиції можна отримати з таких 
основних форм звітності: 

― Баланс — форма № 1; 
― Звіт про фінансові результати — форма № 2; 
― Звіт про рух грошових коштів — форма № 3; 
― Примітки — форма № 5. 
У першому розділі активу Балансу відображається вартість 

довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за ме-
тодом участі в капіталі інших підприємств (стаття 040), та вартість 
інших довгострокових інвестицій (стаття 045). Для заповнення 
цих рядків Балансу використовуються залишки рахунків 141 “Ін-
вестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіта-
лі”, 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам” та 143 “Інвестиції 
непов’язаним сторонам”. 

Поточні фінансові інвестиції (крім еквівалентів грошових ко-
штів) відображаються в Балансі на статті 220 “Поточні фінансові 
інвестиції”. Для цього використовують дані рахунка 352 “Інші 
поточні фінансові інвестиції”. 

Поточні фінансові інвестиції у вигляді еквівалентів грошових 
коштів показуються в балансі на статті 230 “Грошові кошти та їх 
еквіваленти в національній валюті” та на статті 240 “Грошові 
кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті”. Для цього викори-
стовують дані рахунка 351 “Еквіваленти грошових коштів”  
(табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 
ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

У БАЛАНСІ ТА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Види фінансових  
інвестицій Статті балансу 

Бухгалтерські рахунки, са-
льдо яких відображені у ві-

дповідних статтях звіту 

Довгострокові 

040 — Довгострокові фі-
нансові інвестиції, які 
обліковуються за мето-
дом участі в капіталі 
інших підприємств 

141 — “Інвестиції пов’я-
заним сторонам за мето-
дом обліку участі в капі-
талі” 
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Закінчення табл. 3.22 

Види фінансових  
інвестицій Статті балансу 

Бухгалтерські рахунки, са-
льдо яких відображені у ві-

дповідних статтях звіту 

Довгострокові 045 — Інші довгостро-
кові фінансові інвестиції 

142 — “Інші інвестиції 
пов’язаним сторонам” 
143 — “Інвестиції не-
пов’язаним сторонам” 

Поточні (крім екві-
валентів грошових 
коштів) 

220 — Поточні фінансо-
ві інвестиції 

352 — “Інші поточні фі-
нансові інвестиції” 

Еквіваленти грошо-
вих коштів 

230 — Грошові кошти та 
їхні еквіваленти в наці-
ональній валюті 351 — “Еквіваленти 

грошових коштів” 240 — Грошові кошти та 
їхні еквіваленти в іно-
земній валюті 

У Звіті про фінансові результати відображаються суми доходів 
і витрат від інвестиційної діяльності підприємства. 

Так, у статті “Дохід від участі в капіталі” (код рядка 110) Звіту 
про фінансові результати підлягає відображенню сума доходу, 
отриманого від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні під-
приємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що 
передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фі-
нансових інвестицій на суму зміни частки інвестора у власному 
капіталі об’єкта інвестування.  

До складу доходів від участі в капіталі включаються: 
♦ доходи, отримані у зв’язку зі збільшенням частки інвестора в 

чистих активах об’єкта інвестування в результаті отриманого 
асоційованими, дочірніми та спільними підприємствами прибутку 
або зростання власного капіталу таких підприємств у результаті 
переоцінки необоротних активів, інвестицій тощо; 

♦ доходи від внеску або продажу асоційованому, дочірньому 
або спільному підприємству активів, що припадають на частку 
інвестора, які визнані такими тільки після продажу асоційованим 
(дочірнім, спільним) підприємством цього активу іншим особам 
або в періодах амортизації отриманих або придбаних необоротних 
активів (цей актив уважається проданим спільним підприємством 
у межах кількості й вартості подібних активів, реалізованих ним 
після його отримання); 

♦ інші доходи. 
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Показник рядка 110 Звіту про фінансові результати заповню-
ється на підставі даних, які в обліку віднесені в дебет рахунка 79 
“Фінансові результати” із кредиту таких субрахунків: 

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”; 
722 “Дохід від спільної діяльності”; 
723 “Дохід від інвестицій у дочірні підприємства”. 
Стаття “Інші фінансові доходи” (код рядка 120) Звіту про фі-

нансові результати відображає доходи, отримані підприємством 
від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за 
методом участі в капіталі).  

До складу інших фінансових доходів включаються. 
• отримані дивіденди від інших підприємств; 
• отримані відсотки за облігаціями та іншими цінними папе-

рами;  
• інші доходи від фінансової діяльності. 
Показник рядка 120 заповнюється на підставі даних, які в об-

ліку віднесені до кредиту субрахунка 792 “Результат фінансових 
операцій” з дебету субрахунків: 

731 “Дивіденди отримані”; 
732 “Відсотки отримані”; 
733 “Інші доходи від фінансових операцій”. 
Стаття “Інші доходи” (код рядка 130) Звіту про фінансові ре-

зультати відображає доходи, які виникають у процесі звичайної 
діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприєм-
ства.  

До складу інших доходів зараховуються: 
― дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних 

активів, майнових комплексів; 
― дохід від неопераційних курсових різниць з активів і зо-

бов’язаннь в іноземній валюті, пов’язаних з фінансовою та інве-
стиційною діяльністю підприємства; 

― дохід від безоплатно отриманих активів, визначений у сумі 
амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням; 

― інші доходи звичайної діяльності від списання кредиторсь-
кої заборгованості, що виникла не в ході операційного циклу, пі-
сля закінчення терміну позовної давності; від вартості від’ємного 
гудвілу, який визнається доходом. 

Під час заповнення рядка 130 необхідно пам’ятати, що доходи, 
отримані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних акти-
вів і майнових комплексів, відображаються в цьому рядку за ви-
рахуванням суми ПДВ, яка нараховується платником податку на 
додану вартість за їх реалізації. 
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Показник рядка 130 заповнюється на підставі даних, які в об-
ліку відображаються з дебету відповідного субрахунка рахунка 74 
“Інші доходи” у кореспонденції з кредитом субрахунка 793 “Ре-
зультат іншої звичайної діяльності”. 

У статті “Фінансові витрати” (код рядка 140) Звіту про фінан-
сові результати відображаються затрати, пов’язані з залученням 
позикового капіталу, до складу яких включаються: 

• витрати, пов’язані з нарахуванням або сплатою відсотків 
тощо та за користування кредитами банків; 

• витрати, пов’язані з випуском, утриманням і обігом власних 
цінних паперів; 

• витрати, пов’язані з нарахуванням відсотків за договорами 
кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу 
тощо. 

Показник рядка 140 заповнюється на підставі інформації, ві-
дображеної в обліку з дебету субрахунка 792 у кореспонденції з 
кредитом субрахунків 951 “Відсотки за кредит” і 952 “Інші фі-
нансові витрати”. Стаття “Втрати від участі в капіталі” (код рядка 
150) відображає втрати від зменшення вартості інвестицій (в асо-
ційовані, дочірні, або спільні підприємства), облік котрих ве-
деться за методом участі в капіталі, які виникають у процесі ін-
вестиційної діяльності підприємства (втрати внаслідок переоцінки 
необоротних активів, інвестицій тощо). Показник рядка 150 за-
повнюється на підставі даних, які відображені в обліку з дебету 
субрахунка 792 у кореспонденції з кредитом відповідних субра-
хунків рахунка 96 “Втрати від участі в капіталі”. У статті “Інші 
витрати” (код рядка 160) Звіту про фінансові результати відо-
бражаються витрати, які виникли в процесі звичайної діяльності 
підприємства (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виро-
бництвом або реалізацією основної продукції (товарів, робіт, по-
слуг).  

До складу таких витрат зараховуються: 
― балансова вартість (собівартість) реалізованих фінансових 

інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, визначена 
на дату їх реалізації, а також інші витрати, пов’язані з їх реаліза-
цією; 

― втрати від неопераційних курсових різниць (втрати від не-
операційної курсової різниці внаслідок зміни курсу гривні до 
іноземної валюти) за активами й зобов’язаннями неопераційної 
діяльності підприємства; 

― втрати від уцінки необоротних активів та фінансових інве-
стицій. 
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У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація: 
1. Балансова вартість фінансових інвестицій, що включені до 

складу статті балансу “Довгострокові фінансові інвестиції, які 
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств”, 
за такими видами: 

― фінансові інвестиції в асоційовані підприємства; 
― фінансові інвестиції в дочірні підприємства; 
― фінансові інвестиції в спільну діяльність із створенням 

юридичної особи (спільного підприємства). 
2. Фінансові інвестиції, що включені до складу статей балансу 

“Інші довгострокові фінансові інвестиції” та “Поточні фінансові 
інвестиції” за собівартістю, за справедливою вартістю, за амор-
тизованою собівартістю. 

3. Підстави для визначення справедливої вартості фінансових 
інвестицій. 

4. Доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових 
інвестицій за звітний період. 

5. Перелік провідних асоційованих, дочірніх і спільних підп-
риємств із зазначенням частки в капіталі та методів оцінки, що 
використовуються для обліку таких фінансових інвестицій. Кон-
трольний учасник спільного підприємства в примітках до фінан-
сової звітності також наводить (розкриває) таку інформацію: 

♦ загальна сума зобов’язань щодо його часток у спільних під-
приємствах; 

♦ сума зобов’язань інвестиційного характеру щодо його часток 
у спільних підприємствах та його частки в зобов’язаннях, які він 
узяв разом з іншими учасниками; 

♦ сума своєї частки в зобов’язаннях інвестиційного характеру 
спільних підприємств. 

У Звіті про рух грошових коштів (форма № 3) відображається 
рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності. 

Відповідно до П(С)БО 4 рух грошових коштів у результаті ін-
вестиційної діяльності визначається на підставі аналізу змін у 
статтях розділу “Необоротні активи” форми № 1 “Баланс” і статті 
“Поточні фінансові інвестиції”. 
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ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

4.1. Визначення та види  
дебіторської заборгованості 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансо-
вих звітах визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
10 «Дебіторська заборгованість». Норми цього П(С)БО застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими юридичними осо-
бами незалежно від форми власності (крім бюджетних установ). 

Згідно з П(С)БО 10 дебітори — це юридичні та фізичні особи, 
які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні су-
ми грошових коштів, їхніх еквівалентів або інших активів. Від-
повідно дебіторська заборгованість — це сума заборгованості 
дебіторів підприємству на певну дату. 

За терміном погашення розрізняють довгострокову та поточну 
дебіторську заборгованість. 

Поточна дебіторська заборгованість — це сума дебіторської 
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу 
або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Довгострокова дебіторська заборгованість — це сума дебітор-
ської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операцій-
ного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 

Дебіторська заборгованість буває забезпечена (векселями) та 
незабезпечена. 

Дебіторська заборгованість поділяється також на: 
• безнадійну; 
• сумнівну; 
• дійсну. 
Визначення цих видів буде подано нижче. Залежно від виник-

нення дебіторська заборгованість поділяється на: 
♦ дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги; 
♦ векселі отримані; 
♦ дебіторську заборгованість за розрахунками; 
♦ іншу поточну дебіторську заборгованість. 

Тема 4 
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4.2. Облік розрахунків  
з покупцями (замовниками)  

та сумнівних боргів 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги ви-
никає, коли підприємство реалізує товари в кредит, тобто з від-
строченням платежу. 

Для бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості вико-
ристовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замов-
никами», який має два субрахунки: 

― 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 
― 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 
За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовни-

ками» відображається вартість реалізованої продукції, товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг, яка включає податок на додану 
вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що 
підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фон-
дів і включені у вартість реалізації. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро-
боти, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу 
від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг. 

Продаж товарів, робіт або послуг відображається записом: 
Дебет 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»  
Кредит 70 «Доходи від реалізації» 
На суму ПДВ: 
Дебет 70 «Доходи від реалізації»  
Кредит 641 «Розрахунки за податками» (аналітичний рахунок 

«Розрахунки за податком на додану вартість») 
Одночасно відображається собівартість реалізованих товарів, 

робіт або послуг: 
Дебет 90 «Собівартість реалізації» 
Кредит 26 «Готова продукція» 
Кредит 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 
Кредит 28 «Товари» 
За кредитом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовни-

ками» відображається погашення дебіторської заборгованості. 
Якщо дебіторська заборгованість погашається грошовими ко-

штами, які надійшли на рахунки підприємства в банківських 
установах або в касу, складається запис: 

Дебет 30 «Каса» 
Дебет 31 «Рахунки в банках» 
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 
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Погашення дебіторської заборгованості взаємозарахуванням 
відображається таким записом: 

Дебет 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»  
або 

Дебет 68 «Розрахунки за іншими операціями» 
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» тощо. 
При реалізації товарів у кредит підприємство має ризик не-

погашення всієї дебіторської заборгованості. Тому на підприєм-
стві завжди є дебіторська заборгованість, щодо повернення якої 
є сумніви. 

Кожне підприємство повинно визначити резерв сумнівних і 
безнадійних боргів, щоб достовірно відобразити активи. Якщо 
резерв не визначити, то активи будуть завищені, що порушує 
принципи фінансового обліку. П(С)БО 10 «Дебіторська заборго-
ваність» визначає, що поточна дебіторська заборгованість за про-
дукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку балан-
су за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення такої 
вартості необхідно від дебіторської заборгованості на дату бала-
нсу відняти величину резерву сумнівних боргів, яка визначається 
виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на підставі 
класифікації дебіторської заборгованості. У зв’язку з цим в облі-
ковій політиці підприємства необхідно визначити, який метод 
розрахунку величини резерву сумнівних боргів буде викорис-
товуватися на підприємстві згідно з П(С)БО 10. 

Суб’єкт господарювання створює резерв відпусток, резерв 
гарантійних забезпечень. Узагальнення інформації про рух кош-
тів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечен-
ня майбутніх витрат і платежів, і про включення їх до витрат 
поточного періоду ведеться на рахунку 47 «Забезпечення май-
бутніх витрат і платежів». На обов’язковість формування резер-
вів на виплату відпусток та резерву преміювання вказує також 
П(С)БО 26. 

У зв’язку зі змінами, внесеними в Положення (стандарти) бух-
галтерського обліку наказом Міністерства фінансів України від 
25 листопада 2002 р. № 989, які набули чинності з 21 грудня 2002 р., 
у ст. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом  
Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, зазначено: 
«Забезпечення створюються для відшкодування наступних (май-
бутніх) операційних витрат на: 

― виплату відпусток працівникам; 
― додаткове пенсійне забезпечення; 
― виконання гарантійних зобов’язань; 
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― реструктуризацію; 
― виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами». 
До внесення змін ст. 13 мала дещо інше твердження, а саме: 
«Забезпечення можуть створюватися для відшкодування на-

ступних (майбутніх) витрат на ...» 
Таким чином, зміни вказують на те, що підприємства повинні 

створювати резерв для забезпечення виплат відпусток. До змін 
підприємства мали право вибору, яке закріплювали в наказі про 
облікову політику. Для чого підприємству потрібно створювати 
такий резерв? 

Формування резерву для забезпечення виплат відпусток необ-
хідне для цілей бухгалтерського обліку, а саме — для планомір-
ного формування собівартості продукції (робіт, послуг). Щоміся-
ця розрахована сума резерву включається в бухгалтерському 
обліку до складу витрат звітного періоду. 

Що ж стосується оподаткування, то Законом України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. 
№ 283/97-ВР не передбачено віднесення до валових витрат ство-
рення резерву для забезпечення виплат відпусток. 

Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, за-
твердженої наказом Міністерства статистики України від 
11.12.95 р. № 323, оплата щорічних відпусток включається до 
складу фонду оплати праці підприємства. Відповідно до п. 5.6.1 
ст. 5 Закону про оподаткування прибутку до складу валових ви-
трат платника податку належать витрати на оплату праці фізич-
них осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платни-
ком податку, які включають витрати на виплату основної й 
додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат. 

Сума відпускних включається до складу валових витрат у то-
му звітному періоді, в якому здійснюється їх безпосереднє нара-
хування до виплати. 

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків 
№ 291 від 30.11.99 р. облік руху й залишків коштів на оплату 
чергових відпусток працівникам ведеться на субрахунку 471 «За-
безпечення виплат відпусток» рахунка 47 «Забезпечення майбут-
ніх витрат і платежів». За кредитом субрахунка відображається 
нарахування резерву, за дебетом — його використання. На цьому 
ж рахунку також узагальнюється інформація про забезпечення 
обов’язкових відрахувань на оплату відпусток: збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування та внесків на загаль-
нообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
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втратою працездатності, на випадок безробіття та від нещасного 
випадку на виробництві. 

В Інструкції 291 наведений механізм нарахування резерву.  
Для зручності подамо його у вигляді формули: 

Рм = Фоп × Вп/ Фопп + Сстр., 
де Рм — місячна сума резерву; 

Фоп — сума фактично нарахованого у звітному місяці фонду 
оплати праці; 

Вп — планова річна сума на оплату відпусток; 
Фопп — планова річна сума фонду оплати праці; 
Сстр — сума збору та внесків на обов’язкове соціальне стра-

хування. 
Щоб визначити суму Сстр, варто помножити перший показник 

[Фоп × Вп / Фопп] на відповідні ставки зборів і внесків. Збір на  
обов’язкове пенсійне страхування — 32,3 %, внесок на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності — 2,9 %, внесок на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 1,6 
%, внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві — за ставкою, яка залежить 
від галузі економічної діяльності підприємства, згідно з Законом 
України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатнос-
ті» від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ, зі змінами та доповненнями. 

 
Щомісяця розрахована сума резерву в бухгалтерському обліку 

включається до складу витрат (витрат періоду) (рахунки 92, 93, 
94) чи виробничої собівартості (рахунки 23,91). Під час оподат-
кування така сума до валових витрат не включається. Отже, 
нараховуючи резерв на відпустки, підприємство рівномірно роз-
поділяє суми резерву у витратах періоду чи виробничій собівар-
тості з бухгалтерського обліку і в результаті уникає різких ко-
ливань собівартості продукції. 

 
У разі безпосереднього нарахування відпускних працівникам 

така сума вже не долучається до витрат звітного періоду в бухга-
лтерському обліку, а нараховується за рахунок коштів сформова-
ного резерву. У валові витрати включаються суми відпускних і 
нарахування на такі суми в момент нарахування. 

Розглянемо приклад. 
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Підприємство надає послуги, тому внесок на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві нараховується в розмірі 0,87 %. 
За січень нараховано заробітну плату в сумі 15 000,00 грн, на-

раховані відпускні працівникам — 8 000 грн. 
Плановий фонд оплати праці за рік — 216 000,00 грн, річна 

планова сума на оплату відпусток — 185 000,00 грн. Підприємст-
во перебуває на повній системі оподаткування. 

Створення та використання резерву відпусток у бухгалтерсь-
кому обліку та під час оподаткування відображається відповід-
ними записами (табл. 4.1): 

Таблиця 4.1 
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ ВІДПУСТОК 

№  Зміст господарської  
операції 

Бухгалтерський облік Оподат- 
кування 

дебет кредит сума,  
грн 

валові  
витрати, грн 

1 2 3 4 5 6 

1 Нараховано заробітну 
плату за січень 

23, 91, 92, 
93, 94 661 15 000,00 15 000,00 

2 
Нарахований збір на 
обов’язкове пенсійне 
страхування на заробіт-
ну плату (15 000 · 32 %)* 

23, 91, 92, 
93, 94 651 4800,00 4800,00 

3 

Нарахований внесок на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання у зв’язку з тимча-
совою втратою 
працездатності (15 000 · 
2,9 %) 

23, 91, 92, 
93, 94 652 435,00 435,00 

4 

Нарахований внесок на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне стра-
хування на випадок без-
робіття (15 000 · 1,9 %) 

23, 91, 92, 
93, 94 653 285,00 285,00 

Приклад 1 
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5 

Нарахований внесок на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання від нещасного 
випадку на виробництві  
(15 000 · 0,87 %) 

23, 91, 92, 
93, 94 656 132,00 132,00 

Закінчення табл. 4.1 

№  Зміст господарської  
операції 

Бухгалтерський облік Оподат- 
кування 

дебет кредит сума,  
грн 

валові  
витрати, грн 

1 2 3 4 5 6 

6 
Нарахований резерв для 
забезпечення виплат ві-
дпусток, включаючи 
внески та збори** 

23, 91, 92, 
93, 94 471 17 686,77 — 

7 
Нарахована сума відпу-
скних за рахунок резер-
ву 

471 661 8000,00 8000,00 

8 

Нараховані за рахунок 
резерву суми збору до 
Пенсійного фонду на 
суму відпускних  
(8000 · 32,3 %) 

471 651 2584,00 2560,00 

9 

Нараховані за рахунок 
резерву внески на зага-
льнообов’язкове соціа-
льне страхування з тим-
часової втрати 
працездатності  
(8000 · 2,9 %) 

471 652 232,00 232,00 

10 

Нараховані за рахунок 
резерву внески на зага-
льнообов’язкове держа-
вне соціальне страху-
вання на випадок 
безробіття 
(8000 · 1,6 %) 

471 653 128,00 152,00 
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11 

Нараховані за рахунок 
резерву внески на зага-
льнообов’язкове держа-
вне соціальне страху-
вання від нещасного 
випадку на виробництві 
(8000 · 0,87 %) 

471 656 69,60 69,70 

_________ 
* Необхідно враховувати, що на заробітну плату інвалідів збір на обов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування нараховується в розмірі 4 %. 
** Резерв розраховується за вище вказаною формулою: 
15 000 (185 000 : 216 000) + (15 000 · (185 000 : 216 000)) × 

× (32,3 % + 2,9 % + 1,6 % + 0,87 %) = 17 686,77 грн. 
Підприємства, які сплачують єдиний податок, не здійснюють 

нарахування на соціальне страхування за умови формуванні ре-
зерву для забезпечення оплати відпусток. 

Слід звернути увагу, що згідно з вимогами п. 18 П(С)БО 11 
«Зобов’язання», залишок суми створеного резерву для забез-
печення виплат відпусток повинен переглядатися на кожну да-
ту балансу (тобто щоквартально, на кінець останнього дня ква-
рталу) і за необхідності коригуватися (збільшуватися або змен-
шуватися). Однак механізм такого перегляду не наведений у 
стандарті. 

Вимога про перегляд залишку резерву на оплату відпусток ві-
дображена в п. 11.10 «Інструкції з інвентаризації основних засо-
бів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
коштів, документів і розрахунків», затвердженої наказом Мінфі-
ну від 11.08.94 р. № 69 (далі — Інструкція 69). Після такого пере-
рахунку сума резерву з обліку може збільшуватися (тим самим 
проведенням, що й для створення резерву) або зменшуватися 
(способом сторнування). 

Інвентаризація витрат майбутніх періодів і резервів майбутніх 
витрат і платежів полягає в перевірці обґрунтованості залишку 
вказаних сум на дату інвентаризації, відповідності затверджено-
му розпорядчим документом керівника підприємства переліку 
створюваних резервів, для чого залишок резерву на оплату відпу-
сток, включаючи відрахування на державне соціальне страхуван-
ня з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за роз-
рахунком, який базується на кількості днів невикористаної 
працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоден-
ної оплати праці працівників. 
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Кількість днів невикористаної відпустки всіма працівника-
ми підприємства, на яку створюється резерв, не може бути об-
числена більш як за два роки зі зменшенням на кількість аван-
сованої відпустки в тих випадках, коли чергова відпустка 
частково надана в рахунок майбутнього (невідпрацьованого) 
періоду. 

До суми резервів на оплату відпусток додаються відрахування 
за встановленими нормативами на державне соціальне страху-
вання з цих сум. 

Таким чином, механізм перегляду залишку резерву норматив-
но узаконений тільки для ситуації з річним балансом. 

У балансі (ф. № 1) сума резерву відображається в розділі II 
пасиву за статтею «Забезпечення виплат персоналу» по рядку 400 
(у балансі для суб’єктів малого підприємництва — по рядку 430). 

У П(С)БО 26 передбачено створювати резерв на виплату не-
поточних премій та 13-тої зарплати. Рекомендацій зі створення 
таких резервів немає. 

4.3. Облік векселів отриманих 

Векселі отримані — це заборгованість за розрахунками з по-
купцями, замовниками та іншими дебіторами з відвантаженої 
продукції (товарів), виконаних робіт і наданих послуг, які забез-
печені одержаними векселями. 

Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошо-
ве зобов’язання особи, що його видала (векселедавця), сплатити 
певну суму по настанні встановленого терміну на користь влас-
ника векселя (векселеутримувача). 

Застосовуються два види векселів: прості та переказні. 
Простий вексель виписується позичальником (векселедав-

цем) і містить нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну 
суму грошей кредитору (векселеутримувачу). 

Переказний вексель (тратта) виписується кредитором (век-
селедавцем) і містить нічим не обумовлену пропозицію позича-
льникові сплатити певну суму грошей третій особі. 

Для обліку векселів одержаних використовуються: 
― субрахунок 162 «Довгострокові векселі одержані»; 
― рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані». 
На субрахунку 162 «Довгострокові векселі одержані» ведеться 

облік векселів, отриманих як забезпечення довгострокової дебі-
торської заборгованості. 
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На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» ведеться 
облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за 
відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані пос-
луги та за іншими операціями, які забезпечені векселями. 

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані» має такі суб-
рахунки: 

― 341 «Короткострокові векселі, одержані в національній ва-
люті»; 

― 342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті». 
За дебетом рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані» 

відображається отримання векселя за продані товари (роботи, по-
слуги) та за іншими операціями, за кредитом — отримання кош-
тів для погашення векселів, погашення отриманим векселем кре-
диторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо. 

Аналітичний облік на субрахунку 162 та рахунку 34 ведеться 
за кожним одержаним векселем. 

У разі реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на суму, за-
безпечену векселями, у бухгалтерському обліку робиться запис: 

Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»;  
Кредит 70 «Доходи від реалізації» з одночасним списанням 

собівартості реалізованих товарів, робіт і послуг. 
Якщо підприємство відображає реалізацію продукції, робіт і по-

слуг в обліку в міру подолання розрахункових документів покупцям 
(замовникам), то при одержанні векселів необхідно зробити запис:  

Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»;  
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 
Аналогічно в бухгалтерському обліку відображаються опера-

ції, пов’язані з одержанням векселів у забезпечення інших видів 
дебіторської заборгованості. 

Наприклад, забезпечення означеної заборгованості за здані в 
оренду приміщення векселем відображаються записом: 

Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані»; 
Кредит 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 
Під час погашення заборгованості, забезпеченої векселями, 

необхідно зробити такі записи: 
1) при погашенні векселя грошовими коштами: 
Дебет 30 «Каса»; 
Кредит 31 «Рахунки в банках»; 
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані»; 
2) у разі погашення векселя іншими, ніж грошові кошти, засобами: 
Дебет 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;  
Дебет 68 «Розрахунки за іншими операціями»;  
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Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані». 
Розрізняють векселі відсоткові та безвідсоткові. 
Відсотковий вексель — це вексель, на якому зазначена сума 

погашення та відсоток, який буде сплачено векселеодержувачу за 
відстрочення платежу. Нарахування доходів за відсотковим век-
селем здійснюється в момент погашення останнього. 

Сума відсотка нараховується за формулою: 

360
(днів)

часуПеріод
відсотка

ставкаРічна
векселявартість

Номінальна

відсотка
Сума

××
= . 

Підприємством було реалізовано товарів на 6000 грн 
на умовах комерційного (товарного) кредиту. Від 

покупця було отримано вексель номінальною вартістю 6000 грн 
за ставкою 20 % (16,67 % + 3,33 % ПДВ) на рік (із щомісячним 
нарахуванням) і строком на 90 днів. Сума відсотка за таким век-
селем становить: 

6000 × 0,20 × 90: 360 = 300 (грн), 
у тому числі ПДВ — 50 грн. 
Облік векселя до моменту погашення в бухгалтерському 

обліку підприємства буде відображено так (у прикладі не наво-
дяться записи пов’язані з відображенням фінансового результату 
від реалізації): 

1)  отримання векселя від покупця, грн: 
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані» 6000 
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»  6000 
2) нарахування відсотків за векселем за місяць (щомісячно до 

погашення) (300 : 3), грн: 
Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 100 
Кредит 732 «Відсотки одержані» 100 
3) відображення суми податкових зобов’язань із ПДВ, грн: 
Дебет 732 «Відсотки одержані» 16,67 
Кредит 641 «Розрахунки за податками» 16,67 
4) погашення векселя грошовими коштами, грн: 
Дебет 31 «Рахунки в банках» 6300 
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані» 6000 
Кредит 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 300 
У цьому прикладі 6000 грн — номінальна вартість векселя, а 

6300 грн — вартість погашення векселя. 

Приклад 1 



 105 

Якщо підприємство отримує безвідсотковий вексель, то вар-
тість погашення дорівнює номінальній вартості та вже включає 
відсотки. 

 
01.03.2000 р. підприємством «Промінь» було реа-
лізовано товарів на суму 4200 грн на умовах ко-

мерційного (товарного) кредиту й отримано вексель на суму 
4680 грн терміном на 2 місяці. Плата за відстрочення платежу 
становить 400 грн, крім того сума ПДВ, включена до вартості ве-
кселя, — 80 грн. 30.04.2000 р. вексель було погашено. 

У бухгалтерському обліку підприємства «Промінь» ці події 
будуть відображені такими записами (у прикладі не наводяться 
записи, пов’язані з відображенням доходу від реалізації): 

1) 01.03.2000 року — отримання векселя: на вартість реалізо-
ваних товарів, грн: 

Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані» 4200 
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»  4200 
― на суму відсотків, грн: 
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані» 480 
Кредит 69 «Доходи майбутніх періодів» 480 
2) 31.03.2000 р. та 30.04.2000 р. — нарахування відсотків за 

місяць (480: 2), грн: 
Дебет 69 «Доходи майбутніх періодів» 240 
Кредит 732 «Відсотки одержані» 240 
Відображення податкових зобов’язань із ПДВ, грн; 
Дебет 732 «Відсотки одержані» 40 
Кредит 641 «Розрахунки за податками» 40 
3) 30.04.2000 р. — погашення векселя грошовими кошта- 

ми, грн: 
Дебет 31 «Рахунки в банках» 4680 
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані» 4680 
Підприємство може продати вексель, який був отриманий як 

забезпечення дебіторської заборгованості, достроково, до закін-
чення терміну його сплати. У бухгалтерському обліку ця подія 
буде відображена такими записами: 

1) на суму отриманих грошових коштів: 
Дебет 31 «Рахунки в банках» 
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані». 
2) на суму дисконту: 
Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»  
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані». 
 

Приклад 2 

Приклад 3 



 106 

Підприємство отримало вексель за реалізовані товари на суму 
8000 грн. Через 20 днів вексель було погашено у банку за 
7500 грн. Сума дисконту становить: 

8000 – 7500 – 500 (грн). 
У бухгалтерському обліку необхідно зробити такі записи: 
1) отримання векселя в оплату за товар, грн: 
Дебет 34 «Короткострокові векселі одержані» 8000 
Кредит 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»  8000 
2) урахування векселя банком, грн: 
Дебет 31 «Рахунки в банках» 7500 
Дебет 949 «Інші витрати операційної діяльності» 500 
Кредит 34 «Короткострокові векселі одержані» 8000 
Продаж отриманих векселів фінансовим установам та банкам 

називається дисконтуванням векселя. 
Продаж векселя дає можливість векселеодержувачу раніше 

отримати гроші за реалізовані товари та утворює умовне зо-
бов’язання перед третьою стороною. Це означає, що векселеоде-
ржувач бере на себе зобов’язання щодо сплати за векселем третій 
стороні, якщо векселедавець не зможе вчасно його погасити. 

Умовні забезпечення обліковуються на забалансовому раху-
нку 05 «Гарантії та забезпечення надані» і розкриваються під-
приємством у Примітках до фінансових звітів. 

Оперативний контроль за платежами за одержаними векселя-
ми ведеться за допомогою картотеки, упорядкованої за термінами 
погашення заборгованості. 

Одержані векселі зберігаються підприємством самостійно або 
передаються з цією метою банку. Векселі, що є на підприємстві, 
знаходяться в його касі поряд з готівкою відповідно до Порядку 
ведення касових операцій у національній валюті України, затвер-
дженого постановою Правління Національного банку України від 
02.02.95 р. № 21 (зі змінами та доповненнями). На всі векселі, що 
зберігаються на підприємстві, складаються описи, де вказуються 
назва платника, сума й строк погашення заборгованості за вексе-
лем. При погашенні заборгованості, забезпеченої векселями, в 
описі робиться відповідна помітка й указується дата виписки ба-
нку або іншого належного документа. 

Якщо отримані підприємством векселі здаються на збережен-
ня банку, то в регістрах аналітичного обліку робиться помітка 
про відповідний документ, одержаний від банку. Суми винагоро-
ди, сплачені останньому за послуги зі зберігання векселів, відно-
сяться на рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності». 
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Бланки векселів є бланками суворої звітності, для їх обліку 
використовується забалансовий рахунок 08 «Бланки суворого 
обліку». Аналітичний облік на рахунку ведеться за видами 
бланків. 

У процесі діяльності підприємства виникає поточна дебітор-
ська заборгованість, яка не пов’язана з реалізацією товарів, робіт 
та послуг. Для обліку розрахунків за поточною дебіторською за-
боргованістю з різними дебіторами, авансами виданими, нарахо-
ваними доходами, за претензіями та іншими операціями викорис-
товується рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 

За дебетом рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ві-
дображається виникнення дебіторської заборгованості, за креди-
том — її погашення чи списання. 

Рахунок 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» має такі су-
брахунки: 

― 371 «Розрахунки за виданими авансами»; 
― 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 
― 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»; 
― 374 «Розрахунки за претензіями»; 
― 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»; 
― 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок»; 
― 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». 
Аналітичний облік на субрахунках ведеться за кожним дебі-

тором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й по-
гашення. Розглянемо особливості обліку на цих субрахунках. 

Для обліку розрахунків за авансами, виданими іншим підпри-
ємствам, використовується субрахунок 371 «Розрахунки за ви-
даними авансами». 

За дебетом цього субрахунка обліковуються суми виданих 
авансів, а також суми, сплачені за рахунками за виконані роботи 
з проміжних рахунків. 

Сплата постачальникам авансових платежів відображається 
такими записами: 

Дебет 371 «Розрахунки за виданими авансами» 
Кредит 30 «Каса»  

або 
Кредит 31 «Рахунки в банках»  

або 
Кредит 33 «Інші кошти». 
За кредитом субрахунка 371 обліковуються суми, погашені 

зарахуваннями під час розрахунків за поставлені матеріали, това-
ри, виконані роботи, суми авансів, повернені постачальниками та 
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підрядниками як невикористані, тощо. Ці події відображаються в 
бухгалтерському обліку такими записами: 

Дебет 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 
або  

Дебет 30 «Каса» 
або  

Дебет 31 «Рахунки в банках» 
Кредит 371 «Розрахунки за виданими авансами». 
У процесі діяльності підприємства мають місце госпо- 

дарські операції, які пов’язані з видачею грошей підзвітним  
особам. Службовці отримують грошові кошти на різні цілі —  
закупівлю запасів, матеріалів, товарів, поїздок у відрядження  
тощо. 

Видача під звіт грошових коштів підзвітним особам і строки 
та порядок їх звіту перед підприємством регламентуються По-
рядком ведення касових операцій у національній валюті України. 

Норми відшкодування витрат на відрядження встановлені по-
становою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 «Про 
норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і 
за кордон» (зі змінами та доповненнями). 

Видача готівки проводиться з каси підприємства за умови по-
вного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під 
звіт сумами. 

Для обліку підзвітних сум у бухгалтерському обліку викорис-
товується субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 
За дебетом субрахунка обліковуються суми, видані під звіт, за 
кредитом — підтверджені звітами та документами, а також пове-
рнені невикористані суми.  

Це відображається такими записами: 
видача грошових коштів з каси підзвітній особі: 
Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;  
Кредит 30 «Каса». 
Підзвітна особа складає звіт про витрачені кошти. На підставі 

затвердженого звіту здійснюються записи в бухгалтерських регі-
страх: 

1) придбання товарно-матеріальних цінностей за рахунок пі-
дзвітних сум:  

Дебет 20 «Виробничі запаси»; 
Дебет 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»; 
Дебет 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; 
Дебет 28 «Товари»; 
Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 
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2) оплата витрат, пов’язаних з виробництвом, збутом, 
управлінням, та витрати на відрядження: 

Дебет 91 «Загальновиробничі витрати»; 
Дебет 92 «Адміністративні витрати»; 
Дебет 93 «Витрати на збут»; 
Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»; 
Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 
3) повернення невитрачених підзвітних сум: 
Дебет 30 «Каса»; 
Дебет 31 «Рахунки в банках»; 
Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»; 
4) утримання неповернених підзвітних сум із заробітної пла-

ти службовцям: 
Дебет 66 «Розрахунки з оплати праці»; 
Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 
Аналітичний облік на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвіт-

ними особами» ведеться щодо кожної підзвітної особи та кожно-
го отриманого авансу окремо. Сальдо субрахунку 372 «Розрахун-
ки з підзвітними особами» може бути як дебетовим, так і 
кредитовим. У Балансі сальдо із субрахунка відображається роз-
горнуто: дебетове сальдо — у складі оборотних активів у рядку 
210 «Інша поточна дебіторська заборгованість», кредитове саль-
до — у складі поточних зобов’язань у рядку 610 «Інші поточні 
зобов’язання». 

На субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими дохода-
ми» ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті то-
що, які підлягають отриманню. За дебетом рахунка відобража-
ється нарахування дебіторської заборгованості, за кредитом — її 
погашення. 

Відображається це такими записами: 
1) нарахування доходів: 
Дебет 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»; 
Кредит 73 «Інші фінансові доходи»; 
Кредит 74 «Інші доходи»; 
2) отримання нарахованих доходів: 
Дебет 30 «Каса» (при внесенні грошових коштів у касу підп-

риємства) 
або  
Дебет 31 «Рахунки в банках» (у разі внесення грошових кош-

тів на рахунки в банку);  
Дебет 15 «Капітальні інвестиції» (при отриманні основних за-

собів, нематеріальних активів); 
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Кредит 373 «Розрахунки за нарахованими доходами». 
Виникнення розрахунків за претензіями на підприємстві 

пов’язане з нестачею товарів під час постачання, отриманням то-
варів невідповідної якості, помилковим списанням банком гро-
шових коштів із розрахункового рахунка і т. д. 

Розрахунки за претензіями обліковуються на субрахунку 374 
«Розрахунки за претензіями». 

За дебетом субрахунка 374 «Розрахунки за претензіями» ві-
дображаються: 

― розрахунки за претензіями до постачальників і підрядни-
ків, транспортних організацій щодо виявлених розбіжностей 
цін, тарифів, які були застережені в договорах, помилках у роз-
рахунках; 

― розрахунки за претензіями до постачальників матеріалів, 
товарів щодо якості поставлених запасів, яка не відповідає вимо-
гам договору; 

― розрахунки за претензіями щодо нестач у процесі поста-
чання; 

― втрат від простоїв автотранспорту та браку з вини постача-
льників. 

Усі вищезазначені події відображаються в бухгалтерському 
обліку таким записом: 

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»; 
Кредит 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; 
― розрахунки за штрафами, пенею і неустойками, які стягу-

ються з постачальників і замовників за невиконання договірних 
зобов’язань, у розмірах, зазначених у договорі або присуджених 
арбітражним судом. У бухгалтерському обліку це відображається 
записом: 

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»;  
Кредит 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»; 
― розрахунки за претензіями щодо помилково списаних гро-

шових коштів і розрахункових рахунків підприємства установа-
ми банків. Відображаються записом: 

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»;  
Кредит 31 «Рахунки в банках»; 
― розрахунки за претензіями щодо виданих авансів при по-

рушенні договорів поставок тощо: 
Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»;  
Кредит 371 «Розрахунки за виданими авансами». 
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За кредитом субрахунка 374 «Розрахунки за претензіями» ві-
дображається списання сум претензій у кореспонденції з рахун-
ками: 1) грошових коштів — при зарахуванні претензійних сум: 

Дебет 30 «Каса»; 
Дебет 31 «Рахунки в банках»; 
Кредит 374 «Розрахунки за претензіями»; 
2) витрат — якщо постачальники відмовляються від претен-

зійних сум або суд відхиляє претензії: 
Дебет 949 «Інші витрати операційної діяльності»  
Кредит 374 «Розрахунки за претензіями». 
Суми претензій, які відхиляються арбітражним судом та не 

будуть відшкодовані, повертаються на рахунки, з яких вони були 
списані. 

Підставою для записів операцій на субрахунку 374 «Розрахун-
ки за претензіями» є акти приймання вантажів, рішення арбітраж-
них органів, письмові погодження постачальників на задоволення 
претензій, а також виписки банку на суми, що надійшли в поряд-
ку задоволення претензій. 

Аналітичний облік розрахунків за претензіями ведеться за ко-
жним дебітором окремо. 

Нестачі та збитки на підприємстві можуть бути виявлені в ре-
зультаті проведення інвентаризації майна, грошових коштів і 
цінних паперів. 

Оцінка збитків від нестач, пошкоджень і крадіжок здійсню-
ється згідно  з Порядком визначення розміру збитків від розкра-
дання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
22.01.1996 р. № 116 (зі змінами та доповненнями), а також Зако-
ном України від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР «Про визначення збит-
ків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням,  
знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних 
металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» (зі змі-
нами й доповненнями). 

Бухгалтерський облік розрахунків за відшкодуванням підпри-
ємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування 
цінностей, нестач і розкрадання грошових коштів, якщо винуват-
ця виявлено, здійснюється на субрахунку 375 «Розрахунки за ві-
дшкодуванням завданих збитків». За дебетом цього субрахунка 
відображаються суми виявлених нестач, а за кредитом — спи-
сання цих сум. 

У разі виявленні нестач і втрат у бухгалтерському обліку 
проводиться запис:  
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Дебет 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»; 
Кредит 30 «Каса». 
Одночасно суми невідшкодованих нестач обліковуються на 

забалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втра-
ти від псування цінностей», на якому ведеться аналітичний облік 
за кожним боржником окремо. 

Після встановлення конкретних винуватців суми списуються з 
забалансового субрахунка з одночасними записами в бухгалтер-
ському обліку: 

Дебет 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 
Кредит 716 «Відшкодування раніше списаних активів». 
Якщо нестачі відшкодовуються винуватцем грошовими кош-

тами, робиться запис: 
Дебет 30 «Каса»; 
Дебет 31 «Рахунки в банках»; 
Кредит 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків». 
Якщо нестачі утримуються із заробітної плати винуватця, 

це відображається записом: 
Дебет 66 «Розрахунки з оплати праці»; 
Кредит 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків». 
У цьому розділі були наведені бухгалтерські записи, пов’язані 

з нестачею грошових коштів у касі підприємства. Відображення в 
бухгалтерському обліку нестач та збитків, пов’язаних з матеріа-
льними цінностями, розглянуто в розділах 2 і 3. 

Аналітичний облік розрахунків за відшкодуванням завданих 
збитків ведеться за кожним дебітором окремо. 

На субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ве-
деться облік дебіторської заборгованості, яка не знайшла свого 
відображення на інших рахунках і субрахунках, а саме: усі види 
розрахунків із працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з 
підзвітними особами), розрахунки за орендними операціями, роз-
рахунки, пов’язані зі здійсненням спільної діяльності, з реалізацією 
необоротних активів і запасів (крім реалізації, пов’язаної з осно-
вною діяльністю) та інші розрахунки. 

За дебетом субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 
відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кре-
дитом — її погашення чи списання. 

Довгострокова дебіторська заборгованість відображається в 
Балансі в складі необоротних активів. 

Поточна дебіторська заборгованість відображається в Балансі 
в складі оборотних активів. 
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У Примітках до фінансової звітності необхідно розкривати та-
ку інформації щодо дебіторської заборгованості: 

― перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської забор-
гованості; 

― перелік дебіторів і суми погашення дебіторської заборгова-
ності пов’язаних сторін виділенням внутрішньогрупового сальдо 
дебіторської заборгованості; 

― склад і суми статті Балансу «Інша поточна дебіторська за-
боргованість»; 

― метод визначення величини резерву сумнівних боргів; 
― сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за строками не-
погашення. 

Витрати майбутніх періодів — це витрати, які здійснені у 
звітному періоді, але відносяться до наступного (або наступних) 
облікових періодів. 

До витрат майбутніх періодів належать витрати, пов’язані з 
підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях про-
мисловості, з освоєнням нових виробництв і агрегатів, а також 
сплачена авансом орендна плата, наперед сплачена страховка, 
рекламні послуги, передплата на газети, журнали, періодичні та 
довідкові видання тощо. 

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звіт-
ному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх 
звітних періодах, використовується рахунок 39 «Витрати май-
бутніх періодів». 

За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відобра-
жаються понесені витрати майбутніх періодів, за кредитом — їх 
списання (розподіл) і включення до складу відповідних витрат 
звітного періоду. 

 
Підприємство «Квітень» орендує приміщення для 
офісу. Згідно з договором орендна плата за місяць 

становить 1200 грн (у тому числі ПДВ — 200 грн). 01.06.2000 р. 
авансом була сплачена орендна плата за 3 місяці. 

У бухгалтерському обліку підприємства «Квітень» будуть 
зроблені такі записи: 

1) 01.06.2000 р. — сплата грошових коштів за оренду 
 (1200 · 3), грн: 

Дебет 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 3600 
Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 3600 

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ (200 · 3), грн: 

Приклад 1 
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Дебет 641 «Розрахунки за податками» 600 
Кредит 644 «Податковий кредит» 600 
2) 30.06.2000 р. — відображення витрат на оренду за чер-

вень, грн: 
Дебет 92 «Адміністративні витрати» 1000 
Дебет 644 «Податковий кредит» 200 
Кредит 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 1200 
Сплачені авансом орендні платежі визнані витратами май-

бутніх періодів (3600 – 1200), грн: 
Дебет 39 «Витрати майбутніх періодів» 2400 
Кредит 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 2400 
3) 31.07.2000 р. — відображені витрати на оренду за липень, грн: 
Дебет 92 «Адміністративні витрати» 1000 
Дебет 644 «Податковий кредит» 200 
Кредит 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 1200 

тощо. 
Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх-

німи видами. 
Витрати майбутніх періодів можуть відображати як оборотні, 

так і необоротні активи, а саме витрати, які стосуються наступно-
го облікового періоду, а також ті, що будуть віднесені на більш 
пізні періоди. 

У Балансі витрати майбутніх періодів відображаються в роз-
ділі III Активу «Витрати майбутніх періодів». 

4.4. Облік розрахунків з підзвітними особами 

Для здійснення окремих господарських операцій, які немож-
ливо оплатити через касу підприємства або через поточний раху-
нок у банку, підприємство видає працівникам готівкові кошти під 
звіт. 

Підзвітні особи — це працівники даного підприємства, які 
отримали грошові кошти в підзвіт для майбутніх витрат згідно з 
наказом (розпорядженням) керівника підприємства. До таких 
операцій належать витрати, пов’язані з відрядженням, витрати на 
придбання інвентарю, незначних партій матеріалів (товарів), ви-
трати на оплату транспортних послуг тощо. 

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на активно-
пасивному субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 
рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Сальдо субраху-
нка 372 може бути як дебетовим, так і кредитовим. Воно відо-
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бражається розгорнуто і в балансі: дебетове сальдо показується в 
складі оборотних активів, а кредитове — у зобов’язаннях. 

Найбільш поширеною є операція, пов’язана з видачею коштів 
на відрядження. 

Службові відрядження регламентуються постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663 «Про норми відш-
кодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» 
(далі — Інструкція № 663) зі змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 977, а також 
Інструкцією про службові відрядження в межах України і за кор-
дон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 
березня 1998 р. № 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 31 березня 1998 р. № 218/2858 зі змінами та доповнен-
нями (далі — Інструкція № 59). 

Службове відрядження — це поїздка працівника за розпоря-
дженням керівника підприємства на певний строк для виконання 
службового доручення (завдання) поза місцем постійної роботи 
цього працівника. 

Строк відрядження встановлюється керівником і не може пе-
ревищувати 30 календарних днів у межах України; для виконан-
ня монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт він визна-
чається за останнім днем завершення будівництва. 

Відрядженому працівнику видається посвідчення про відря-
дження (зразок 4.4.1). Найважливішими реквізитами цього доку-
мента є: прізвище, ім’я, по батькові працівника; посада та місце 
роботи; пункт відрядження та його термін; відмітки про вибуття 
у відрядження; прибуття до пунктів призначення; вибуття з них і 
прибуття до місця постійної роботи. 

Форма посвідчення затверджена наказом ДПАУ «Про затвер-
дження форми посвідчення про відрядження» від 28.07.1997 р.  
№ 260. Посвідчення реєструються в спеціальному Журналі, пе-
редбаченому Інструкцією № 59. 

Зразок 4.1 
Затверджено наказом Державної податкової  

Адміністрації України від 23 липня 1997 р. № 250 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 14 серпня 1997 року № 3110/2115 

 
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ № 120 
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Видане Сидоренку Івану Петровичу, 
менеджеру відділу маркетингу 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи) 

відрядженому до м. Севастополь у ТОВ «Бриз» 
 

(назва підприємства, установи організації) 

Термін відрядження «5» днів з 12 по 16 серпня 2003 р. 

Укладання контракту на постачання продукції 
(мета відрядження) 

Підстава: наказ від «10» серпня 2003 р. № 132 
Дійсне за пред’явленням паспорта серії ____ № ________ 
 
Керівник____________ 

[Зворотна сторона зразка 4.1] 

Відмітки про вибуття у відрядження,  
прибуття в пункти призначення,  

вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи 

Вибув з Києва Прибув до Севастополя 
«12» серпня 2003 р. «13» серпня 2003 р. 

М. П. М. П. 

Підпис _________________ Підпис _______________ 

Вибув з Севастополя Прибув до Києва 
«15» серпня 2003 р. «16» серпня 2003 р. 

М. П. М. П. 

Підпис _______________ Підпис ______________ 

Вибув з ___________________ Прибув до ________________ 

«__» ______________ 200__ р. «__» ______________ 200__ р. 

Штамп  
підприєм- 
ства, орга-

нізації 
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М. П. М. П. 

Підпис _________________ Підпис _______________ 
Примітка. При виїзді в кілька пунктів відмітки про прибуття і вибуття робляться 

окремо в кожному з них. 

Відрядженому працівникові підприємство зобов’язане відш-
кодувати понесені витрати, на підставі наданих виправдовуваль-
них документів виплатити добові, а також зберегти за час відря-
дження його середній заробіток. 

Середній заробіток розраховується згідно з Постановою Кабі-
нету Міністрів України «Порядок обчислення середнього заробіт-
ку» від 8 лютого 1995 р. № 100. 

Усі витрати з відрядження підтверджуються документально 
(документи повинні бути в оригіналі). 

За час перебування у відрядженні працівнику виплачують до-
бові та відшкодовують витрати на проїзд, проживання та деякі 
інші витрати, передбачені Інструкцією № 59. 

Підприємство зобов’язане видавати аванс відрядженим у ме-
жах України та за кордон. 

Сума авансу визначається способом розрахунку, виходячи з 
норм добових і розміру передбачуваних витрат на проживання, 
проїзд тощо. При складанні розрахунку (кошторису) витрат на 
відрядження за кордон у разі перевезення витрат у гривні та іно-
земну валюту застосовується офіційний курс НБУ на день одер-
жання коштів з каси вповноваженого банку (Постанова № 977). 

Якщо ж аванс із поважних причин не видавався, тоді праців-
нику відшкодовують усі фактичні витрати. Коли не було видано 
аванс в іноземній валюті або працівник для остаточного розраху-
нку за відрядження повинен сплатити додаткову суму, то кошти 
виплачуються в національній валюті України за офіційним кур-
сом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на день по-
гашення заборгованості, при цьому добові виплачуються в грив-
нях без перерахунку їх у долари США, в межах установлених 
норм. При цьому необхідно мати на увазі, що направляючи пра-
цівника у відрядження за кордон, підприємство зобов’язане за-
безпечити його коштами в національній валюті країни, куди на-
правляють працівника, або у вільно конвертованій валюті. 



 118 

Після повернення з відрядження, не пізніше трьох робочих 
днів (при використанні корпоративних пластикових карток — не 
пізніше ніж 10 днів, а з дозволу керівника з поважних причин — 
20 робочих днів) підзвітна особа повинна подати до бухгалтерії 
авансовий звіт (зразок 4.4.2) з усіма підтверджувальними доку-
ментами та повернути невикористаний аванс. 

Відповідно до Закону України «Про визначення розмірів збит-
ків, заподіяних підприємству, установі, організації розкрадан- 
ням, знищенням (псуванням); нестачею або втратою дорогоцін-
них металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 6 
червня 1995 року № 217/95-ВР у разі несвоєчасного повернення 
авансу, виданого в іноземній валюті на службове відрядження, за-
боргованість стягується в сумі, еквівалентній потрійній сумі інва-
люти, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ 
на день погашення заборгованості. Стягнена сума спрямовується 
на відшкодування збитків підприємства (у розмірі неповернутого 
авансу), а залишок перераховується до державного бюджету. 

В авансовому звіті працівник зазначає фактичні витрати з від-
рядження, виходячи з діючих норм. 

Добові — це витрати на особисті потреби працівника під час 
відрядження.  

Добові виплачуються працівнику за кожний день перебування 
у відрядженні (включно день вибуття (виїзду) і день прибуття 
(приїзду)). 

Якщо працівник за умовами відрядження має можливість що-
денно повертатися з відрядження до місця основної роботи, тоді 
добові виплачуються у звичайному розмірі. Такі самі у разі від-
рядження на один день. 

При виплаті добових з відряджень у межах України кількість 
днів перебування у відрядженні визначається на підставі відміток 
у посвідченні про прибуття та вибуття. Якщо такі позначки в по-
свідченні відсутні, тоді добові не виплачуються. За рішенням ке-
рівника підприємства вони можуть бути виплачені, але тоді до-
бові збільшуватимуть сукупний дохід відрядженого та відповідно 
оподатковуватимуться всіма податками, зборами, внесками як 
додаткова зарплата. 

Фактичний час перебування за кордоном визначається при ві-
дрядженні за позначками контрольно-пропускних пунктів у зако-
рдонному паспорті чи документі, що його заміняє. Цей порядок 
діє щодо країн, з якими Україною встановлено повний прикор-
донний контроль. 
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У разі відрядження до країн, з якими не встановлено спроще-
ний прикордонний контроль, час відрядження визначається від-
повідно до позначок у посвідченні про відрядження. 

У разі відрядження за кордон до авансового звіту доцільно 
додавати копії сторінок закордонного паспорта з печатками про-
пускних пунктів. 

Норми добових при відрядженнях працівників підприємств, 
установ і організацій усіх форм власності затверджені Постано-
вою № 663 зі змінами, внесеними Постановою № 974. Ці норми 
наведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Кількість разів харчування,  
зазначених у рахунку готелю 

Розмір добових  
по Україні, грн 

Розмір добових  
із закордонних  
відряджень, грн 

1. Без харчування 18,00 280,00 
2. Одноразове харчування 14,40 224,00 
3. Дворазове харчування 10,80 154,00 
4. Триразове харчування 7,20 98,00 

З табл. 4.2 видно, що нарахування добових залежить від того, 
включені до рахунків готелів (мотелів) та інших місць проживан-
ня витрати на харчування, чи ні. 

Зазначені в табл. 4.2 норми добових із закордонних відря-
джень не стосуються установ і організацій, що повністю або час-
тково фінансуються з бюджету. Норми добових для державних 
службовців і працівників частково фінансуються за рахунок кош-
тів бюджету і визначені в додатку до Постанови № 663 зі зміна-
ми, внесеними Постановою № 977. 

Керівник підприємства може, виходячи з норм колективного 
договору, збільшити норму добових, але з додаванням цієї суми 
до сукупного доходу працівника. 

Відповідно до Постанови № 977 розмір добових для працівни-
ків підприємств усіх форм власності (крім тих, що повністю або 
частково фінансуються за рахунок бюджету) не може бути ниж-
чим норми добових витрат, установлених додатком до Постанови 
№ 977. 

Наприклад, у згаданому документі зазначено, що для праців-
ників бюджетних організацій розмір добових при відрядженні до 
США становить 50 дол. США. Згідно з Постановою № 663 у разі, 
якщо сторона, яка приймає відрядженого, забезпечує його кош-
тами у вигляді компенсації або добових, підприємство, що на-
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правляє у відрядження, виплату добових зменшує на суму таких 
компенсацій, а якщо вони дорівнюють або перевищують встано-
влені нормами добові, то підприємство добові взагалі не виплачує. 

У разі відряджень за кордон за час проїзду територією Украї-
ни добові виплачуються за нормами, встановленими для відря-
дження в межах України.  

За форс-мажорних обставин, що впливають на тривалість від-
рядження (хвороба, відсутність квитків, скасування авіарейсів 
тощо), керівник підприємства може дозволити продовжити тер-
мін відрядження (за наявності підтверджувальних документів), 
але в межах норм. 

Витрати на проїзд є цілим комплексом. До них включають, 
зокрема, витрати на попереднє замовлення квитків до місця від-
рядження та назад. Причому, якщо вокзал, аеропорт або пристань 
розміщені за межами міста, то вартість квитків на проїзд до них 
також оплачують. 

Під час поїздки в закордонне відрядження на службовому ав-
томобілі обов’язково підтверджують маршрут, і витрати на паль-
но-мастильні матеріали відшкодовують за чинними нормами за 
кілометр пробігу таким маршрутом. Відрядженому компенсують 
також витрати на технічне обслуговування, стоянку, паркування, 
а також збори за проїзд ґрунтовими дорогами та водними переп-
равами. Окрім цього, до означеного комплексу включають витра-
ти: 

― за користування постільними речами в поїздах; 
― на перев’язування багажу; 
― на оплату аеропортних зборів; 
― на проїзд країною відрядження, причому вид транспорту 

визначає працівник, якщо керівник підприємства не обмежив йо-
го у виборі. Витрати за користування таксі або оренду автотранс-
порту можуть бути відшкодовані лише з дозволу керівника; 

― на проїзд по місцю відрядження міським транспортом і 
рейсовими автобусами, метро, тролейбусами, трамваями (крім 
таксі), але тільки якщо у відрядженого немає безкоштовних засо-
бів пересування. 

Витрати на проїзд відшкодовуються тільки за наявності докуме-
нтів в оригіналі, а саме: транспортних квитків або транспортних ра-
хунків (багажних квитанцій), квитанцій на постільні речі і т. д. 

Витрати на проїзд у вагонах (каютах, салонах) особливого 
класу компенсуються з дозволу керівника підприємства. 

Витрати на проживання — це витрати на: 
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― оплату рахунків за місце в готелі (мотелі) або з наймання 
інших житлових приміщень; 

― харчування, включене в рахунок за проживання; 
― побутові послуги, також внесені в такий рахунок; 
― зазначене в цьому самому документі користування холоди-

льником, телевізором, кондиціонером. 
Інші витрати — це витрати на: 
― оплату телефонних рахунків та інших операцій зв’язку, як-

що вони пов’язані з вирішенням виробничих питань і підтвер-
джені документально; 

― оформлення закордонних паспортів і дозволів на в’їзд (уве-
зення); 

― компенсаційні при обміні валюти, в якій видано аванс, на 
національну валюту країни відрядження; 

― на обов’язкове страхування; 
― інші документально оформлені витрати, без яких не можна 

виконати завдання з відрядження. 
Якщо в документах про витрати з відрядження виділено пода-

ток на додану вартість і відрядження пов’язане з виробничою ді-
яльністю, то сума ПДВ відноситься до податкового кредиту  
(дебет рахунка 641/ПДВ) без підтвердження податковими наклад-
ними — тільки за транспортними квитками та рахунками го- 
телів. 

Якщо рахунок на проживання виписано не готелем, тоді для 
віднесення суми ПДВ до податкового кредиту підприємству не-
обхідно мати податкову накладну за умови, що сума сплати за 
проживання становить більше ніж 20 грн. 

За відсутності накладної податковий кредит відсутній і суму 
ПДВ відносять у дебет субрахунка 949 «Інші витрати операційної 
діяльності». 

Якщо підприємство здійснює оплату проїзних квитків і про-
живання в готелі в безготівковій формі (при цьому документи, 
що підтверджують їхню вартість, повинні бути в оригіналі). Пра-
цівник, направлений у відрядження, складає авансовий звіт тіль-
ки про одержання ним добових. 

Наказом Головної податкової адміністрації України від 19.09.2003 р. 
№ 440 затверджена нова форма авансового звіту (зразок 4.2). Він те-
пер називається інакше — «Звіт про використання коштів, наданих 
на відрядження, або підзвіт». Це викликано тим, що введено штраф і 
податок за несвоєчасне повернення невитрачених коштів, одержа-
них на відрядження, і порядок складання цього звіту. 
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Розрахунок штрафу та сума утриманого податку за несвоєчас-
но повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт. 

При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених кош-
тів пізніше граничного терміну (до закінчення третього банківсь-
кого дня, наступного за днем, в якому платник податку завершує 
таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-
правової дії за дорученням та за рахунок особи, що надала кошти 
під звіт), але не пізніше звітного місяця, на який припадає остан-
ній день такого граничного терміну: 

Сума штрафу ___ (грн) = несвоєчасно повернута сума ___ 
(грн) × 15 : 100. 

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом 
звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення: 

Сума податку ___ (грн) = не повернута сума ___ (грн) × ставка 
оподаткування (п. 7.1 ст. 7 Закону України «Про податок з дохо-
дів фізичних осіб»: 100. 

Сума штрафу ____ (грн) = не повернута сума ___ (грн) × 15: 100. 
Підпис особи, що склала розрахунок___________  
Дата складання розрахунку ____________ 200__ р. 
З розрахунком ознайомлений: підпис _____________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
Дата ___________ 

Зразок 4.2 
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної податкової  

Адміністрації України від 19 вересня 2003 р. № 440 
Назва підприємства 
Ідентифікаційний  
код за ЄДРПОУ 
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Відділ Посада Проведення _____ 
Цех Професія 200__ р.  
П. І. Б.   

 
Ідентифікаційний номер          

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ  
КОШТІВ, НАДАНИХ  

НА ВІДРЯДЖЕННЯ АБО ПІД ЗВІТ  
№ _____ від «___» ______________ 200__ р. 

 ДЕБЕТ 
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Призначення авансу Доцільність проведеної 
витрати підтверджую: 
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С
ум

а 

________ 200__  р.     

Залишок Поперед-
нього 
авансу (за 
наявності) 

 ПІДПИС     
Переви- 
трата  

    
    

Одержано (від кого, №, 
дата документа)  Звіт перевірено 

    
    

1.   Розділ_пар. ст._  КРЕДИТ 
2.  До затвердження     
3.  грн     
Усього утримано  Дата ___ 200_ р.     
Витрачено   Бухгалтер     
Залишок   Звіт затверджено в сумі 
Перевитрата  
Додаток_ документів (прописом) 

 ______________ 200__ р. _______________  

Залишок унесений 

(підпис) 

у сумі _________ грн. За касовим ордером  
№ ___ від _________ 200__ р. 

Перевитрата видана   
_____ 200__  р. Підпис ______ Перелік документів наведено на зво-

роті 
Зворотна сторона зразка 4.2 

Дата Пор.  
№ док. 

Кому, за що і на підставі  
якого документа заплачено Сума 

Дебет 

Рахунок Карт 
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Підпис підзвітної особи ____________ Дата ________________ 
 
Розглянемо відображення операцій з відрядження на прикладах. 
 

Було затверджено кошторис і працівнику видано 
аванс на витрати з відрядження й посвідчення про 

відрядження. 
Кошторис розраховано в такий спосіб: 
― вартість квитків  240 грн 
― добові за 5 днів 90 грн 
― проживання  600 грн 

Усього Іванову І. І. Видано 930 грн 
 
Після повернення з відрядження Іванов І. І. подав авансовий 

звіт з такими сумами: 
1) проїзд 240 грн 
у тому числі ПДВ (ПДВ, виділений у квитках) 40 грн 
2) постільна білизна 9 грн 
у тому числі ПДВ 1,50 грн 
3) добові (5 днів по 10 грн 80 коп.) 54 грн 
4) проживання з дворазовим харчуванням 572 грн 
(проживання — 400 грн, харчування — 10 грн, 
готельний збір 20 % — 80 грн, ПДВ 20 % — 82 грн) 
Усього  875 грн 
Операції на рахунках і субрахунках бухгалтерського обліку 

буде відображено відповідними записами (табл. 4.3). 
Таблиця 4.3 

Зміст операції 
Бухгалтерський облік Оподаткування 

Д-т К-т Сума Валові витрати 

Отримано гроші в касу для видачі на 
витрати з відрядження 301 311 930,00 — 

Видано гроші в підзвіт 372 301 930,00 — 

Відображено витрати на проїзд і по-
стільну білизну без ПДВ 92 372 207,50 207,50 

Відображено податковий кредит із 
ПДВ на розрахунки з бюджетом (без 
податкової накладної) 

641 372 41,50 — 

Приклад 1 
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Віднесено на адміністративні витра-
ти добові 92 372 54,00 54,00 

Віднесено на адміністративні витрати 
з проживання та харчування без ПДВ 92 372 490,00 490,00 

Відображено податковий кредит із 
ПДВ на розрахунки із бюджетом (без 
податкової накладної) 

641 372 82,00 — 

Повернуто залишок суми в касу 301 372 55,00  

Здано гроші в банк 311 301 55,00  

Списано витрати на фінансові ре-
зультати 791 92 751,00  

З авансовим звітом працівник підприємства подає звіт про ві-
дрядження. 

Звертаємо увагу, що згідно з П(С)БО 21 дебіторська заборго-
ваність за виданим на витрати з відрядження авансом визнається 
немонетарною та визначається за валютним курсом на дату оде-
ржання авансу із включенням до адміністративних, загальнови-
робничих витрат, витрат на збут. Якщо фактичні витрати праців-
ника в іноземній валюті в затвердженому авансовому звіті більші 
від авансу, то таке перевищення підлягає перерахунку та вклю-
ченню до витрат за валютним курсом на дату затвердження аван-
сового звіту, а кредиторська заборгованість, що утворилася, ува-
жатиметься монетарною та підлягатиме перерахунку на кожну 
дату балансу до погашення боргу перед працівником. 

Монетарні статті — статті балансу про кошти, активи й зо-
бов’язання, що будуть отримані чи оплачені у фіксованій (або ви-
значеній) сумі грошей чи їхніх еквівалентів. Немонетарні статті 
виникають, якщо дебіторська або кредиторська заборгованість є 
наслідком перерахування чи одержання авансу. 

Відповідно до Інструкції № 283 вивезення іноземної валюти, 
чеків за межі України фізичними особами, що від’їжджають у 
службові відрядження, дозволено:  

♦ за умови усного декларування митному органу фізичними 
особами — резидентами та нерезидентами — іноземної валюти 
готівкою і/або дорожніми чеками на суму до 1000 дол. США чи 
еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним ва-
лютним курсом, установленим Національним банком на день пе-
ретинання митного кордону; 
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♦ з обов’язковою вказівкою в митній декларації фізичними 
особами — резидентами та нерезидентами: 

― іноземної валюти, чеків, що завезені раніше в Україну на 
законних підставах (за наявності митної декларації на їх уве-
зення); 

― коштів загальною сумою до 10 000 дол. США чи еквіва-
лента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, установленим Національним бан-
ком на день оформлення митної декларації, готівки і/або дорож-
ніх чеків за довідкою вповноваженого банку на вивезення  
іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, при 
виїзді в службове відрядження за кордон України за формою 
№ 01 с; а фізичними особами — нерезидентами, крім того, — 
чеків, що були надіслані в Україну з додержанням вимог зако-
нодавства України. 

 
ТОВ «Надія» відряджає Сидоренка І. І. в місто Ва-
шингтон (США) з 5 по 16 серпня 2002 р. строком на 

12 днів для укладення договору на постачання продукції. Квитки на 
літак придбано за безготівковим рахунком на суму 6000 грн. 

Складено кошторис витрат: 
добові (12 ⋅ 280 грн: 5,3) 634 дол. 
(52,83 дол. за кожний день  
проживання)  1000 дол. 
Разом 1634 дол. 
 
Видано аванс 2 серпня 2003 р. в сумі 1634 дол. 
Відрядження відбулося, договір підписано, до бухгалтерії по-

дано 19 серпня 2002 р. авансовий звіт на суму: 
добові 634 дол. 
проживання 1500 дол. 
Разом  2134 дол. 
 
На рахунках бухгалтерського обліку операції буде відображе-

но так, як це показано в табл. 4.3 
 

Таблиця 4.3 

№  Зміст операції Бухгалтерський облік Оподаткування 

Приклад 2 
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Д-т К-т сума валові витрати 

1 
Отримано в банку валю-
ту (курс 5,3 грн за 1 дол. 
США) для відрядження 

302 312 1634 / 8660,20 — 

2 Видано валюту в підзвіт 372 302 1634 / 8660,20 — 

3 Перераховано за авіак-
витки 377 311 6000,00 6000,00 

4 
Оприбутковано авіакви-
тки та списано на адмі-
ністративні витрати 

92 377 6000,00 — 

5 
Списано витрати за ава-
нсовим звітом у валюті 
(на суму виданої валю-
ти) 

92 372 1634 / 8660,20 8660,20 

7 

Компенсовано витрати 
працівнику на відряд-
ження (курс на дату звіту 
5,31 грн за 1 дол. США) 
500 дол. США ⋅ 5,31 =  
= 2655 грн 

92 372 2655,00 2655,00 

8 Отримано суму компен-
сації в касу 301 311 2655,00 – 

9 Видано суму компенса-
ції з каси 372 301 2655,00 — 

10 Списано витрати на фі-
нансові результати 791 92 17 315,20 — 

Якщо аванс працівнику не видавався, то в бухгалтерському 
обліку операції буде відображено так, як це показано в табл. 4.4: 

добові (12 днів ⋅ 280,00) 3360,00 грн 
проживання (1500 дол.; курс на дату звіту 

5,31 грн за 1 дол. США) 7965,00 грн 
Разом  11 325,00 грн 

Таблиця 4.4 

№  Зміст операції 
Бухгалтерський облік Оподаткування 

Д-т К-т сума валові витрати 
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1 Перераховано суму за 
авіаквитки 377 311 6000,00 6000,00 

2 
Оприбутковано авіак-
витки та списано на 
адміністративні витра-
ти 

92 377 6000,00 — 

4 

Отримано бухгалтері-
єю звіт про відря-
дження, пов’язане з 
виробничою діяльніс-
тю підприємства 

92 372 11 325,00 11 325,00 

5 Отримано компенса-
цію з відрядження 301 311 11 325,00 — 

6 Видано гроші на від-
рядження 372 301 11 325,00 — 

7 Списано витрати на 
фінансові результати 791 92 17 325,00 — 
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,  
ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ  
ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

5.1. Визнання, оцінка, класифікація  
основних засобів та їх інвентарний облік 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
7 “Основні засоби”, основні засоби — це матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання їх у процесі вироб-
ництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду 
іншим особам або для здійснення адміністративних, соціальних і 
культурно-побутових функцій, очікуваний строк корисного ви-
користання (експлуатації) яких більше року (або операційного 
циклу, якщо він довший за рік). Для цілей бухгалтерського обліку 
основні засоби класифікуються за певними групами і цим групам, 
за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затвердженим Міністерством фінансів України від 30.11.99 р. 
№ 291, встановлені відповідні коди (шифри): (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 
Синтетичний рахунок 

першого порядку 
Субрахунки 

(рахунки другого порядку) Сфера  
застосування 

Код Назва Код Назва 

Клас 1. Необоротні активи 

10 Основні  
засоби 

101 Земельні ділянки 

Усі види  
діяльності 

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 
108 Багаторічні насадження 
109 Інші основні засоби 

Тема 5 
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Бухгалтерський облік основних засобів організовується на 
основі детальної типової класифікації основних засобів і їх різ-
новидів, яка наведена в додатку № 1, що затверджена наказом 
Державного комітету України зі стандартизації, метрології та 
сертифікації від 19.08.97 р. № 507. 

Відповідно до типової класифікації основні засоби групуються 
за галузями економічної діяльності, а також, виходячи з їх виро-
бничого призначення та характеру здійснюваних функцій, за ви-
дами (групами та підгрупами). 

Залежно від характеру участі основних засобів у процесі дія-
льності вони поділяються на виробничі й невиробничі. 

До виробничих основних засобів належать: виробничі будівлі 
та споруди, передавальні пристрої, силові машини й устаткування, 
робочі машини та устаткування, транспортні засоби, обчислюва-
льна техніка та інше. 

До складу невиробничих основних засобів включаються: жи-
тлові будинки, будинки готелів, гуртожитків, бань, санпропуск-
ників, клубів, будинків культури, лікарень тощо. Не належать до 
основних засобів підприємства та обліковуються в складі обо- 
ротних: 

а) предмети строком служби менше одного року; 
б) предмети вартістю на одиницю нижче ліміту, що встанов-

люється підприємствами в наказі (положенні) про облікову полі-
тику, незалежно від їх строку служби, за винятком сільськогос-
подарських машин і знарядь, а також робочої та продуктивної 
худоби, які належать до основних засобів незалежно від їхньої 
вартості; 

в) молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хут-
рові звірі, сім’ї бджіл, а також піддослідні тварини; 

г) спеціальний одяг, спеціальне взуття й постільна білизна 
незалежно від їхньої вартості та строку служби, за винятком пос-
тільної білизни, що числиться в складі основних засобів готелів; 

ґ) окремі будівельні конструкції та деталі, частини й агрегати 
машин, устаткування та рухомого складу, призначені для будів-
ництва, ремонтів і комплектування їх до монтажу, які облікову-
ються в оборотних засобах; 

д) устаткування та машини, що знаходяться як готові вироби на 
складах підприємств-виробників, постачальницьких і збутових 
організацій, а також устаткування, що вимагає монтажу та облі-
ковується в складі капітальних інвестицій; 

е) тимчасові нетитульні будівлі й облаштування, спорудження 
яких здійснюється за рахунок накладних витрат будівництва; 
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є) машини та устаткування, закінчені монтажем, але не екс-
плуатовані та обліковувані в складі незавершених капітальних 
інвестицій; 

ж) багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як 
посадковий матеріал.  

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за 
їхнього первісною вартістю.  

Первісною вартістю основних засобів є: 
а) для основних засобів, переоцінених (проіндексованих) на 

1 квітня 1996 року — відображена в обліку їх відновна вартість, 
встановлена під час переоцінки (індексації); 

б) для основних засобів, споруджених або придбаних у по-
рядку капітальних інвестицій — їхня вартість, що складається: 

♦ для будівель і споруд — з витрат на будівельні й монтажні 
роботи зі створення об’єкта, витрати на проектно-пошукові ро-
боти, а також інших витрат, що підлягають включенню в устано-
вленому порядку в інвентарну вартість об’єкта; 

♦ для устаткування, що вимагає монтажу, — з витрат з прид-
бання, витрат з доставки, витрат з монтажу та облаштування фу-
ндаментів або опор і на проектно-вишукувальні роботи, а також 
інших витрат, що підлягають включенню в устано влено му по-
рядку в інвентарну вартість об’єктів; 

♦ для устаткування, що не вимагає монтажу, — з витрат на 
придбання, включаючи витрати з доставки й інші, пов’язані з  
придбанням цього устаткування, витрати; 

в) для об’єктів, що надійшли безоплатно від інших підпри-
ємств, — їхня вартість за даними бухгалтерського обліку пере-
давача, вказана в документах про передавання (для устаткування, 
що вимагає монтажу), і витрати одержувача з установки); 

г) для об’єктів, виявлених інвентаризацією як неоприбутко-
ваних раніше або з інших причин, — за справедливою вартістю; 

ґ) для об’єктів одержаних як внесок у статутний капітал, — за 
ціною, узгодженою засновниками, виходячи з їхньої справедливої 
вартості. 

Витрати на переміщення на підприємстві інвентарю, устатку-
вання, що не вимагає монтажу (транспортні засоби, недіяльні ве-
рстати, сільськогосподарські машини, будівельні машини й ме-
ханізми і т. п.), які обліковуються в складі основних засобів, 
відносяться відповідно на витрати виробництва чи реалізації. 

Витрати на переміщення на підприємстві устаткування, що 
вимагає монтажу та обліковується в складі основних засобів, ві-
дносяться на збільшення їхньої вартості як капітальні інвестиції. 
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Облікована на рахунках бухгалтерського обліку первісна вар-
тість основних засобів не підлягає зміні, за винятком: 

а) переобладнання об’єкта (модернізація, модифікація, добу-
дова, дообладнання, реконструкція); 

б) переоцінки об’єкта основних засобів, якщо його залишкова 
вартість значно (більш як на 10 %) відрізняється від справедливої 
вартості на дату балансу (п. 16 П(С)БО 7); 

в) при зменшенні корисності об’єктів основних засобів (п. 31, 
32 П(С)БО). 

Облік основних засобів організується, як правило, централі-
зовано в бухгалтерії підприємства. 

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт. 
Це завершений пристрій з усіма пристосуваннями й приладами до 
нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, призна-
чений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремле-
ний комплекс конструктивно з’єднаних предметів одного або різ-
ного призначення, що мають для їх обслуговування загальні при-
стосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок 
чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — 
певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. 

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які 
мають різний строк корисного використання (експлуатації), то ко-
жна з них може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий 
об’єкт основних засобів. 

Характеристика та склад відповідних інвентарних об’єктів 
стосовно окремих груп розробляє та встановлює кожне підпри-
ємство, виходячи з типової класифікації основних засобів, за-
твердженої Держстандартом України 19.08.97 р. за № 507. Для 
організації обліку й забезпечення контролю за рухом і збережен-
ням основних засобів кожному інвентарному об’єкту, незалежно 
від того, знаходиться він в експлуатації чи в запасі, присвоюється 
відповідний інвентарний номер. Нумерацію інвентарних об’єктів 
рекомендується будувати за порядково-серійною системою. Кі-
лькість знаків інвентарного номера встановлює самостійно підп-
риємство, але не менше п’яти, виходячи з загальної кількості 
об’єктів на підприємстві та обсягів інформації, яку необхідно 
одержувати для оперативного управління ефективним викорис-
танням основних засобів. З цією системою нумерації для кожної 
класифікаційної групи основних засобів за видами виділяється 
певна серія порядкових номерів (щоб їх було достатньо на перс-
пективу), які в послідовності присвоюються кожному об’єкту 
даної групи. 
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Інвентарні номери в обов’язковому порядку вказуються в пе-
рвинних документах (акт приймання-передачі, акт про ліквідацію 
тощо), які є основою для обліку руху об’єктів основних засобів. 

Інвентарний номер, присвоєний кожному об’єкту, повинен 
бути позначений на ньому через прикріплення металічного же-
тона чи нанесений фарбою або яким-небудь іншим способом. 
Винятком є такі основні фонди, як багаторічні насадження, капі-
тальні витрати на покращення земель тощо. 

У випадках, якщо інвентарний об’єкт є складним, тобто 
включає ті або інші відокремлені елементи, що становлять разом з 
ним одне ціле, на кожному елементі повинен бути позначений той 
самий номер, що і на основному об’єкті, який їх об’єднує. 

Присвоєний об’єкту основних засобів інвентарний номер збе-
рігається за ним, як правило, на весь період його знаходження на 
даному підприємстві. 

Інвентарні номери вибулих (реалізованих, ліквідованих за 
зносом, безоплатно і з інших причин) об’єктів не можуть прис-
воюватися іншим, що заново надходять на підприємство. 

Орендовані основні засоби обліковуються в орендатора за ін-
вентарними номерами, присвоєними їм орендодавцем. 

Аналітичний пооб’єктний облік основних засобів ведеться на 
інвентарних картках типових форм, затверджених Міністерством 
статистики України. 

Інвентарна картка відкривається на кожний інвентарний об’єкт. 
Якщо останній включає окремі пристосування й пристрої як єдине 
ціле з ним, то в цій картці наводиться перелік таких частин. 

Облік однотипних предметів господарського інвентарю, ін-
струментів,  верстатів і т.  д. ,  які мають одне і те ж виробниче чи 
господарське призначення й ту саму технічну характеристику, 
однакову вартість, що надійшли одночасно в один цех чи відділ, 
може здійснюватися на типовій інвентарній картці групового об-
ліку. Водночас кожному об’єкту присвоюється окремий інвентар-
ний номер. 

Підприємства, які мають невелику кількість об’єктів основних 
засобів, пооб’єктний облік можуть вести в інвентарній книзі типової 
форми. Записи в книгу здійснюються в розрізі класифікаційних груп 
(видів) основних засобів і за місцями їх знаходження. 

Заповнення інвентарних карток чи інвентарних книг здійсню-
ється на основі первинної документації: актів приймання-пере-
дання, технічних паспортів і інших документів на придбання, 
спорудження, переміщення, реалізацію та ліквідацію об’єктів 
основних засобів. В інвентарні картки (книги) не варто вносити 
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всі показники технічної документації. Характеристика об’єктів і 
окремих його конструктивних елементів повинна бути короткою 
та відображати індивідуальні особливості. 

Заповнені інвентарні картки реєструються в описах типової 
форми. Описи інвентарних карток ведуться бухгалтерією в од-
ному екземплярі за класифікаційними групами (видами) об’єктів 
основних засобів. 

Підприємства, що обліковують основні засоби в інвентарній 
книзі, описів не ведуть. 

Інвентарні картки (індивідуальні та групові) складаються в 
одному екземплярі та зберігаються в бухгалтерії підприємства. 

У бухгалтерії вони розміщуються в окремій картотеці за кла-
сифікаційними групами, а всередині цих груп — за місцем екс-
плуатації (знаходження) об’єктів (цех, відділ), за видами (будівлі, 
споруди і т. д.) з розподілом на виробничі й невиробничі. 

За місцем експлуатації (знаходження) облік об’єктів основних 
засобів здійснюється в інвентарному списку типової форми. Дані 
пооб’єктного обліку основних засобів за цим критерієм повинні 
бути тотожні записам в інвентарних картках (книгах). 

Підприємства можуть вести облік об’єктів за місцем їх екс-
плуатації на інвентарних картках. У цих випадках останні ви- 
писуються бухгалтерією у двох екземплярах, з яких другий ек-
земпляр передається за місцем знаходження об’єкта. При пере-
міщенні об’єкта інвентарна картка разом з накладною на внут-
рішнє переміщення передається на нове місце експлуатації 
(знаходження). Кількість карток з об’єктів основних засобів у 
місцях експлуатації (знаходження) повинна відповідати їхній 
кількості в бухгалтерії, що досягається способом підрахунку та 
звірки карток. 

Інвентарні картки на об’єкти, що надійшли, вибули та перемі-
стилися всередині підприємства, протягом місяця зберігаються до 
кінця місяця в окремій ячейці картотеки. 

Картки основних засобів, що перебувають у запасі (резерві) або 
консервації, виділяються в окрему ячейку. 

Для складання звітності про рух основних засобів ведуться 
групові картки руху з кожної групи (виду). Ці картки розміщу-
ються в картотеці попереду інвентарних карток даної класифіка-
ційної чи видової групи. 

За автоматизованої форми обліку основних засобів з викорис-
танням електронних машин картки обліку основних засобів ти-
пової форми не ведуться. Звітність про рух основних засобів за-
повняються за даними відповідних машинограм. 
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5.2. Облік надходження основних засобів 

Надходження основних засобів на підприємство здійснюється 
способом: 

1) створення за допомогою будівництва (підрядним або гос-
подарським способом) і виготовлення власними силами; 

2) придбання за грошові кошти; 
3) одержання внесків у статутний капітал: 
— від резидентів, 
— від нерезидентів; 
4) переведення з оборотних активів (товарів, готової продукції 

тощо); 
5) безоплатного отримання; 
6) одержання в обмін на подібні та неподібні об’єкти; 
7) оприбуткування раніше не облікованих на балансі; 
8) переведення неправильно зарахованих раніше до складу 

малоцінних і швидкозношуваних предметів. 
Створені та куплені основні засоби зараховуються на баланс 

підприємства за первісною вартістю, що являє собою фактичну 
вартість їх створення чи придбання або справедливу вартість за 
іншими надходженнями, крім переведення з малоцінних пред-
метів. Справедлива вартість визначається на підставі цін ринків 
України чи цін міжнародних ринків залежно від того, звідки 
одержано об’єкт основних засобів. Первісна вартість такого 
об’єкта згідно з пунктом 8, П(С)БО 7 складається з таких ви-
трат: 

• суми, що сплачують постачальникам активів і підрядникам за 
виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); 

• реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що 
здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт 
основних засобів; 

• суми ввізного мита; 
• суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) 

основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); 
• витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; 
• витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів; 
• інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основ-

них засобів до стану, в якому вони придатні для використання з 
запланованою метою (транспортно-заготівельні тощо). 

Витрати на оплату відсотків за користування кредитом не 
включаються до первинної вартості основних засобів, придба-
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них (створених) повністю або частково за рахунок позикового 
капіталу. 

Первісна вартість об’єктів основних засобів, зобов’язання, за 
які визначені загальною сумою, розраховується розподілом цієї 
суми пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта 
основних засобів. 

Первісна вартість об’єктів, переведених до основних засобів з 
оборотних активів, товарів, готової продукції тощо дорівнює їхній 
собівартості, яка визначається згідно з положеннями (стандарта-
ми) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” та 16 “Витрати”. 

Уведення в експлуатацію придбаних і створених і зарахування 
іншого надходження основних засобів проводиться згідно з Актом 
приймання-передання основних засобів типової форми № ОЗ-1, що 
складається комісією, призначеною наказом керівника підприєм-
ства. В Акті вказуються первинна вартість об’єкта, коротка тех-
нічна характеристика, місце експлуатації (зразок 5.1—5.2). До 
нього додається технічна документація об’єкта. Кожному об’єкту 
основних засобів присвоюється інвентарний номер і відкрива-
ється інвентарна картка типової форми № ОЗ-6. Вона є регістром 
аналітичного обліку. 

На однотипні об’єкти невеликої вартості (інструменти, ви-
робничий і господарський інвентар тощо), що надійшли на пі-
дприємство в одному місяці та будуть експлуатуватися в од-
ному підрозділі, а також мають однаковий строк корисного  
використання, доцільно відкривати одну загальну інвентарну  
картку. 

Картки основних засобів систематизуються за їхніми класи-
фікаційними групами та місцями експлуатації. Для забезпечення 
збереження інвентарні картки реєструються в спеціальних описах 
(ф. № ОЗ-7). 

Як уже зазначалося, за місцями використання (знаходження) 
облік основних засобів ведеться в інвентарних списках  
(ф. № ОЗ-9). Щомісячно підсумкові дані інвентарних карток на 
об’єкти основних засобів, що надійшли на підприємство, за-
носяться в картки обліку основних засобів (ф. № ОЗ-8), які ве-
дуться в розрізі груп останніх. Ці картки заміняють аналітичні 
відомості за рахунком 10 “Основні засоби”. Тому їхній зага-
льний підсумок щомісячно зіставляється з підсумком синте-
тичного обліку даного рахунка. Контроль за збереженням ос-
новних засобів забезпечують матеріально відповідальні особи, 
які ведуть їх облік за інвентарними об’єктами, місцем викори-
стання або зберігання. 
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 _____________________________________  
підприємство, організація 

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 

 
ТИПОВА ФОРМА № 03-1 
ЗАТВЕРДЖЕНА  
наказом Мінстату України 
від 29 грудня 1995 р. № 352 
Код за УКУД 

13578642 

0408003 
ЗАТВЕРДЖУЮ: АКТ 

приймання передачі (внутрішнього  
переміщення) основних засобів 

Директор Прокопенко В. Г. 
“11” січня 2003 р. 

 
Здавач Одержувач Дебет Кредит 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цех № 1 Відділ 
збуту 10 4 10 4 4000 105 — 93 

На підставі наказу, розпорядження _____________________________________  
Проведений огляд ___________________________________________________  

що приймається (передається) в експлуатацію від _________________________  
найменування об’єкта 

У момент приймання (передачі) об’єкт знаходиться в______________________  

Зворотний бік форми № ОЗ-1 

місцезнаходження об’єкта 

Коротка характеристика об’єкта _______________________________________  

Об’єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) _______________________  
вказати, що саме не відповідає 

Доробка не потрібна/потрібна _________________________________________  

Додаток. Перелік технічної документації ___________________________________  
Голова Комісії  __________________________________  

вказати, що саме потрібно 

Підсумки іспитів об’єкта _________________________________________________  

посада 

Члени комісії  __________________________________  

Об’єкт основних засобів прийняв  __________________________________  
посада 

посада 

Здав  __________________________________  
посада 

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об’єкта 

* Заповнюється в тому випадку, якщо на підприємстві норми амортизації кодифіковані, 

14 січня 2002 р. 
Головний бухгалтер (бухгалтер) ______________________________________  

ВАТ “Продтовари” 

ВАТ “Продтовари” 
комп’ютера 

цеху № 1 
цеху № 1 

Р ІІ-300/128/30,2/12х/1,44/15′′ 

відповідає 

не потрібна 

стан об’єкта відповідає вимогам технічної документації 
паспорт, технічні умови експлуатації, 

заст. директора 

гол. інженер 

системний адміністратор цеху № 1 

системний адміністратор відділу збуту 

Коваленко Н. М. 
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Зразок 5.1 

Номер  
документа 

Дата 
складання 

Код особи, яка 
відповідає за збе-
реження основ-

них засобів 

Код виду  
операції 

7 10.01.2002 Начальник цеху  
Петренко А. А. 

Внутрішнє 
переміщення 
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 _______________________________________________________________  
 _______________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________________  

 
 ___________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________  
 

Висновок комісії ____________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 __________________________   __________________________________  

підпис ПІБ 

 __________________________   __________________________________  
підпис ПІБ 

 __________________________   __________________________________  
підпис ПІБ 

 __________________________   __________________________________  

тобто кожна норма має свій індивідуальний і неповторний код. 

підпис ПІБ 

 
 

від “10” січня 2002 р. № 57 

передати до відділу збуту 
гарантійний талон, посібник користувача 

Калінін П. І. 

Сидорчук О. С. 

Соловей Г. Є. 

Чернов А. П. 
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Зразок 5.2 
   ТИПОВА ФОРМА № 03-2 

Затверджена наказом  
Мінстату України 
від 29 грудня 1995 р. № 352 

ВАТ “Продтовари”  
 підприємство, організація 

Ідентифікайний код з ЄДРПОУ          
   Код за УКУД  
     
   ЗАТВЕРДЖУЮ 
   Прокопенко В. Г. 
   підпис, ПІБ 

 
 

АКТ 
приймання-здавання відремонтованих,  

реконструйованих та модернізованих об’єктів 
 

 Номер документа Дата складання Код особи, яка відповідає 
 за збереження основних засобів 

Код виду  
операції 

 23 31.05.03 137 — 
     

Цех, відділ, дільниця, лінія 
Дебет Кредит  Номер 

рахунок,  
субрахунок 

код аналітич- 
ного обліку 

рахунок,  
субрахунок 

код аналітич- 
ного обліку Сума інвентарний заводський 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бухгалтерія 92 — 15 2 275 17 17 
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На замовлення №  2    _______________________________________________________________________  

знаходився 
найменування об’єкта 

в плановому/неплановому ремонті (реконструкції, модернізації) з 24.05.03 по 31.05.03, а саме  
вісім днів 
Передбачені відомістю дефекти роботи з ремонту (реконструкції, модернізації) виконані повністю/не по- 
вністю  ______________________________________________________________________________________  

вказати, що саме не виконано 

По закінченні ремонту (реконструкції, модернізації) об’єкт пройшов випробування та зданий в експлуата-
цію 31.05.02 

 
Здав  ________________________  _______________________   _______________________  

дата 

 
Зміни в характеристиці об’єкта, що визнані реконструкцією, модернізацією ____________________________  
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 
 

 
Прийняв   ________________________  _______________________   _______________________  

посада підпис ПІБ 

 

 
посада підпис ПІБ 

системний адміністратор 

бухгалтер 

Мельник О. Н. 

Коваль Н. М. 
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дата дата 

комп’ютер 
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Витрати на придбання та на створення основних засобів є ка-
пітальними інвестиціями та обліковуються на рахунку 15 “Капі-
тальні інвестиції” — на відповідних субрахунках: 151 — “Капі-
тальне будівництво”, 152 — “Придбання (виготовлення) основних 
засобів” та 155 — “Формування основного стада”, на яких фор-
мується первісна вартість об’єкта. У випадках, якщо інші надхо-
дження основних засобів (безоплатно, внески в статутний капітал, 
не облікованих, переведення з оборотних активів) не вимагають 
додаткових витрат з доведенням їх до стану, в якому вони при-
датні для використання, вони не є капітальними інвестиціями й 
одразу зараховуються на рахунок 10 “Основні засоби” на відпо-
відні субрахунки. 

Згідно з новим планом рахунків методологією обліку не пе-
редбачено створення джерел фінансування в разі надходження 
основних засобів. 

Придбані за гроші об’єкти основних засобів, що не вимагають 
монтажу (транспортні засоби, деякі верстати, вимірювальні при-
лади, виробничий і господарський інвентар тощо) оприбуткову-
ються на рахунку 152 “Придбання (виготовлення) основних засо-
бів”, а після введення в експлуатацію — на рахунку 10 “Основні 
засоби” (відповідному субрахунку). 

Обладнання, що вимагає монтажу, та будівельні матеріали об-
ліковуються в складі виробничих запасів. Їх придбання в бухгал-
терському обліку відображається за дебетом субрахунка 205 “Бу-
дівельні матеріали” і за кредитом субрахунка 631 “Розрахунки з 
вітчизняними постачальниками”. Передання будівельних матері-
алів та обладнання для його подальшого монтажу відображається 
за дебетом субрахунка 151 “Капітальне будівництво” та за кре-
дитом субрахунка 205 “Будівельні матеріали” після підтвер-
дження їх використання і монтажу на об’єктах будівництва. 

За підрядного способу будівельно-монтажні роботи викону-
ються згідно з підрядним договором (контрактом) з оплатою їх-
ньої кошторисної вартості. Підприємство-замовник здійснює об-
лік витрат на капітальні інвестиції, веде розрахунки з 
підрядниками за виконані та прийняті роботи на основі таких 
документів первинного обліку: Акт приймання виконаних під-
рядних робіт (ф. № 2 КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних 
робіт (ф. № КБ-3). 

Замовник відображає в обліку вартість виконаних і прийнятих 
за актами будівельно-монтажних робіт за дебетом субрахунка 151 
“Капітальне будівництво” (за сумою оплати) і за кредитом суб-
рахунка 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”. 
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За господарського способу підприємство-забудовник відо-
бражає ведення будівництва й монтажних робіт за дебетом суб-
рахунка 151 “Капітальне будівництво” на відповідних аналітич-
них рахунках створюваних об’єктів за статтями: 

• вартість обладнання, що потребує монтажу; 
• прямі матеріальні витрати; 
• прямі витрати на оплату праці з нарахуваннями на соціальні 

заходи; 
• накладні витрати, пов’язані з будівництвом об’єкта; 
• інші втрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом об’єкта 

(отримання дозволу та відведення будівельного майданчика; по-
шукові роботи на майданчику; проектні роботи; оплата спеціа-
льних послуг, наприклад, архітекторів, геодезистів тощо). 

Узагальненням даних субрахунків рахунка 15 “Капітальні ін-
вестиції” обчислюють фактичну собівартість (інвентарну вар-
тість) завершених будівництвом і придбанням об’єктів. Уведення 
в експлуатацію кожного об’єкта оформлюється Актом прийман-
ня-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1), на основі якого спи-
сується вартість капітальних інвестицій на завершені об’єкти, а 
також здійснюється зарахування останніх на баланс до складу 
основних засобів. 

Приклад відображення в бухгалтерському обліку операцій з 
придбання об’єктів за гроші підрядним і господарським способом 
наведено в табл. 5.2.—5.5. 

Зарахування об’єктів основних засобів на баланс підприємст-
ва-одержувача згідно з п. 10 П(С)БО 7 та п. 6 П(С)БО 7 здійсню-
ється за справедливою вартістю, визнаною та погодженою за-
сновниками (учасниками), що також визначають період їх 
корисного використання, ліквідаційну вартість і метод нараху-
вання амортизації. 

Приймання об’єкта від підприємства-інвестора, яке його пе-
редає, здійснюється на основі накладних та акту прийман-
ня-передачі основних засобів (типова форма № ОЗ-1), з подаль-
шим присвоєнням йому інвентарного номера та заведенням 
інвентарної картки типової форми № ОЗ-6, яка є регістром ана-
літичного обліку. 

Амортизацію в бухгалтерському обліку починають нарахо-
вувати за методом, передбаченим обліковою політикою підп-
риємства, з наступного місяця після введення в експлуатацію 
об’єкта. 

Згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку під-
приємств” (п. 4.2.5) вартість одержаних внесків основними фон-
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дами не включається до валового доходу; згідно з Законом Укра-
їни “Про податок на додану вартість” не виникає і податкового 
зобов’язання. 

Одержаний об’єкт включає вартість податку на додану вар-
тість, який не підлягає відшкодуванню як податковий кредит. 

Облік внеску резидентом наведено в табл. 5.2. 
 

Таблиця 5.2 
ОБЛІК ПРИДБАННЯ ОБ’ЄКТІВ  

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, 
грн 

Д-т К-т 

1 
Одержано компре-
сор від постачаль-
ника 

152 “Придбання 
(виготовлення) 
основних засобів” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

25 000 

2 
Належного підп-
риємству податко-
вого кредиту з ПДВ 

641 “Розрахунки 
за податками” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

5000 

3 Сплачено постача-
льнику 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

30 000 

4 
Сплачено витрати зі 
страхування ризи-
ків з доставки 
об’єкта 

377 “Розрахунки з 
іншими дебітора-
ми” 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

700 

5 
Віднесено на ви-
трати страхування 
об’єкта 

152 “Придбання 
(виготовлення) 
основних засобів” 

377 “Розрахунки з 
іншими дебітора-
ми” 

700 

6 
Сплачено послуги 
транспортної орга-
нізації за доставку 
компресора 

371 “Розрахунки 
за виданими ава-
нсами” 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

2000 

7 Належить підпри-
ємству ПДВ 

641 “Розрахунки 
за податками” 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

400 

8 

Відображено вар-
тість транспортних 
послуг, пов’язаних 
із придбанням 
компресора 

152 “Придбання 
(виготовлення) 
основних засобів” 

371 “Розрахунки 
за виданими ава-
нсами” 

2000 
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Таблиця 5.3 
ОБЛІК БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА ПІДРЯДНИМ СПОСОБОМ 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума,  

грн Д-т К-т 

1 
Відображено витрати 
на проектно-кошто-
рисну документацію 

151 “Капітальне 
будівництво” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

10 000 

2 
Відображено суму 
податкового кредиту 
з ПДВ 

641  “Розрахунки 
за податками” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

20 000 

3 Сплачено вартість 
проектних робіт 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

311 “Поточні 
рахунки в наці-
ональній валюті” 

120 000 

4 

Вартість будівель-
но-монтажних робіт, 
виконаних підряд-
ником  
згідно з актами 

151 “Капітальне 
будівництво” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

700 000 

5 
Відображено суму по-
даткового кредиту з 
ПДВ 

641 “Розрахунки 
за податками” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

140 000 

6 

Сплачено вартість 
будівель-
но-монтажних робіт, 
виконаних підряд-
ником 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальника-
ми” 

311 “Поточні 
рахунки в наці-
ональній валюті” 

840 000 

7 
Вартість придбаного 
обладнання, що пот-
ребує монтажу 

205 “Будівельні 
матеріали” 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними по-
стачальниками” 

250 000 

8 
Відображено суму 
податкового кредиту 
з ПДВ із придбаного 
обладнання 

641 “Розрахунки 
за податками” 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальника-
ми” 

50 000 

9 Сплачено постача-
льнику за обладнання 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

311 “Поточні 
рахунки в наці-
ональній валюті” 

300 000 

10 
Встановлено підряд-
ником обладнання, що 
потребує монтажу 

151 “Капітальне 
будівництво” 

205 “Будівельні 
матеріали” 1 700 000 
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11 
Зараховано будівлі до 
складу основних за-
собів (100 000 +  
+ 700 000 + 250 000) 

103 “Будинки та 
споруди” 

151 “Капітальне 
будівництво” 1 050 000 

Таблиця 5.4 
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ІЗ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА  

ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума,  

грн Д-т К-т 

1 Належить виконавцю 
за проектно-кошто-
рисну документацію 

151 “Капітальне 
будівництво” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

50 000 

2 Сплачено податковий 
кредит із ПДВ 

641 “Розрахунки 
за податками” 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальниками” 

10 000 

3 Сплачено за виконані 
проектні роботи 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

311 “Поточні 
рахунки в наці-
ональній валюті” 

60 000 

4 Придбано будівель-
них матеріалів 

205 “Будівельні 
матеріали” 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальниками” 

150 000 

5 Відображено суму 
податкового кредиту 
з ПДВ 

641 “Розрахунки 
за податками” 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальни- 
ками” 

30 000 

6 Сплачено постача-
льнику за будівельні 
матеріали 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

311 “Поточні 
рахунки в наці-
ональній валюті” 

180 000 

7 Списано на об’єкти 
будівельні матеріали 

151 “Капітальне 
будівництво” 

205 “Будівельні 
матеріали” 150 000 

8 Придбано обладнан-
ня, що потребує мо-
нтажу 

205 “Будівельні 
матеріали” 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальни- 
ками” 

140 000 

9 Сума податкового кре-
диту з ПДВ з прид-
баного обладнання 

641 “Розрахунки 
за податками” 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальни- 
ками” 

28 000 

10 Сплачено постача-
льнику за обладнання 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

311 “Поточні 
рахунки в наці-
ональній валюті” 

168 000 
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11 Передано обладнання, 
що вимагає монтажу, 
на спорудження 

151 “Капітальне 
будівництво” 

205 “Будівельні 
матеріали” 140 000 

Закінчення табл. 3.4 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума,  

грн Д-т К-т 

12 Нарахована оплата 
праці будівельникам 

151 “Капітальне 
будівництво” 

661 “Розрахунки 
за заробітною 
платою” 

130 000 

13 Здійснено відраху-
вання на соціальні 
заходи 

151 “Капітальне 
будівництво” 

651 “За пенсій-
ним забезпечен-
ням” 

47 450 
652 “За соціаль-
ним страхуван-
ням” 

653 “За страху-
ванням на випа-
док безробіття” 

14 Нараховано аморти-
зацію машин і меха-
нізмів, зайнятих на 
будівельно-монтаж-
них роботах 

151 “Капітальне 
будівництво” 

131 “Знос основ-
них засобів” 

13 000 

15 Одержано послуги сто-
ронніх підприємств і 
організацій 

151 “Капітальне 
будівництво” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

32 000 

16 Одночасно сума по-
даткового кредиту з 
ПДВ з послуг 

641 “Розрахунки 
за податками” 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальника-
ми” 

6400 

17 Сплачено послуги 
сторонніх підпри-
ємств і організацій 

631 “Розрахунки 
з вітчизняними 
постачальника-
ми” 

311 “Поточні 
рахунки в наці-
ональній валюті” 38 400 

18 Інші витрати 151 “Капітальне 
будівництво” 

Різні рахунки за 
видами витрат 17 000 



 146 

19 Введено в експлуа-
тацію об’єкт  

(50 000 + 150 000 +  
+ 140 000 + 130 000 + 
+ 47 450 + 13 000 + 
+ 32 000 + 17 000) 

103 “Будинки та 
споруди” 

151 “Капітальне 
будівництво” 

579 450 

 
 

Таблиця 5.5 
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВНЕСЕННЯ ОБ’ЄКТА  

РЕЗИДЕНТОМ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума,  

грн Д-т К-т 

1 Належить внести ре-
зиденту 

46  “Неоплаче-
ний капітал” 

40 “Статутний 
капітал” 104 000 

2 
Прийнято металооб-
робний верстат, що 
не потребує монтажу 

152 “Придбання 
(виготовлення) 
основних засо-
бів 

46 “Неоплачений 
капітал” 104 000 

3 Верстат введено в 
експлуатацію 

104 “Машини та 
обладнання” 

152 “Придбання 
(виготовлення) 
основних засобів 

104 000 

Примітка: Чергове поповнення статутного капіталу основними засобами відобра-
жається такими самим бухгалтерськими записами. 

Згідно з Законом України “Про режим іноземного інвестуван-
ня” від 19.03.96 р. № 93/96-ВР: 

• внески можуть здійснювати іноземні юридичні та фізичні 
особи, іноземні держави, міжнародні урядові й неурядові органі-
зації та інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, визнані 
такими відповідно до законодавства України; 

• оцінка внесків здійснюється в іноземній конвертованій ва-
люті за домовленістю сторін на підставі цін міжнародних ринків 
або ринку України; 

• розмір іноземної інвестиції фіксують в установчому договорі, 
де статутний капітал відображають і в іноземній валюті, і з пере-
рахуванням в гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення 
установчих документів. 

У бухгалтерському обліку внесені нерезидентом основні за-
соби зараховуються на баланс підприємства за первісною варті-
стю, якою згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 “Основні засоби” є по-
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годжена засновниками (учасниками) справедлива вартість, тобто 
зафіксована в установчих документах на дату їх підписання і ви-
значена в порядку вищевказаного Закону № 93 (стаття 5). 

Інші витрати підприємства, пов’язані з одержанням таких ос-
новних засобів (митні збори, доставка), не включаються в бухга-
лтерському обліку в їх первісну вартість і є витратами на здійс-
нення фінансової діяльності, бо підприємство емітує корпоративні 
права та одержує основні засоби. У результаті збільшується його 
власний капітал на вартість основних засобів рівної вартості ко-
рпоративних прав. 

Документами на зарахування основних засобів від нерезидента 
на баланс підприємства будуть: 

1) вантажно-митна декларація; 
2) акт приймання-передачі основних засобів; 
3) інвентарна картка (типова форма № 03-6) як регістр аналі-

тичного обліку. Вартість одержаних внесків основними засобами в 
статутний капітал підприємства як пряма інвестиція не включа-
ється до його валового доходу згідно з підпунктом 4.2.5 статті 4 
Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Від-
повідно до підпункту 3.2.8 статті 3 Закону України “Про ПДВ”  
основні фонди, які ввозяться як внески до статутного фонду, зві-
льнені від ПДВ. Оскільки вартість внеску основними засобами ві-
дображається за валютним курсом на дату реєстрації установчих 
документів, то курсові різниці за цими операціями не визначають-
ся. Також витрати, пов’язані з одержанням (митні збори, транспо-
ртні) як витрати фінансової діяльності, відносяться на рахунок 952 
“Інші фінансові витрати” і не включаються у валові витрати. 

Порядок відображення одержаного від нерезидента внеску 
основними засобами в статутний капітал підприємства наведено 
на таблиці № 5.6. 

 
Визначена установчими документами сума внеску 
іноземного інвестора до статутного капіталу 

українського підприємства основними засобами в розмірі 15 000 
доларів США. Курс НБУ на дату підписання установчих доку-
ментів був 5,30 грн за 1 долар США. Ставка ввізного мита — 2 %.  
У гривневому еквіваленті інвестиційна сума становить: 

15 000 дол. США ⋅ 5,30 грн = 79 500 грн. 
Під час митного оформлення основних засобів українське пі-

дприємство видало вексель на суму ввізного мита:  
(15 000 дол. США ⋅ 5,30 грн) · 2 % : 5,30 грн = 300 дол. США. 

Приклад 1 
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Таблиця 5.6 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума,  

грн Д-т К-т 

1 

Здійснено нарахуван-
ня частки іноземного 
інвестора під час фор-
мування статутного ка-
піталу (розмір внеску) 

46 “Неоплачений 
капітал” 

40 “Статутний 
капітал” 

79 500 

Закінчення табл. 5.6 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума,  

грн Д-т К-т 

2 
Передано митним 
органам вексель на 
суму ввізного мита 

377 “Розрахунки 
з іншими дебі-
торами” 

622 “Коротко-
строкові векселі, 
видані в інозем-
ній валюті” 

$300  
1590 

3 
Перераховані митні 
збори (сума умовна) 

377 “Розрахунки 
з іншими дебі-
торами” 

311 “Поточні 
рахунки в наці-
ональній валюті” 

420 

4 
Сплачено суму мит-
них зборів на витрати 
підприємства 

952 “Інші фі-
нансові витрати” 

377 “Розрахунки 
з іншими дебі-
торами” 

420 

5 
Одержано внесок 
іноземного інвестора 

152 “Придбання 
(виготовлення) 
основних засобів” 

46 “Неоплачений 
капітал” 79 500 

6 
Введено в експлуа-
тацію основні засоби 

106 “Інструмен-
ти, прилади та 
інвентар” 

152 “Придбання 
(виготовлення) 
основних засобів” 

79 500 

7 
Підприємство вику-
пило вексель 

622 “Коротко-
строкові векселі, 
видані в інозем-
ній валюті” 

377 “Розрахунки 
з іншими дебі-
торами” 

$300 
 1590 

8 
Здійснено нарахуван-
ня амортизації на 
основні засоби (сума 
умовна) 

83 “Амортизація”  
23 “Виробництво”  
91 “Загально ви-
робничі витрати” 

131 “Знос основ-
них засобів” 250 

Підприємства, що застосовують клас 8 рахунків,  
суму нарахованої амортизації списують на рахунок 23 або рахунок 91 
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9 
Віднесено на фінан-
сові результати суму 
витрат фінансової 
діяльності 

792 “Результат 
фінансових опе-
рацій” 

952 “Інші фі-
нансові витрати” 420 

 
Якщо підприємство переводить готову продукцію до складу 

основних засобів, то їхня первинна вартість повинна дорівнювати 
собівартості таких запасів (п. 11, П(С)БО 7). Остання визначається 
згідно з П(С)БО 9 “Запаси” і П(С)БО 16 “Витрати”, що в бухгал-
терському обліку відображається записом: 

Дебет 10 “Основні засоби” 
Кредит 26 “Готова продукція”, 28 “Товари” і т. д. 
У разі встановлення раніше невірного зарахування основних 

засобів до складу малоцінних і швидкозношуваних предметів: 
• якщо вони обліковувалися на рахунку 112 “Малоцінні не-

оборотні матеріальні активи”: 1) Дебет 10 “Основні засоби”  
Кредит 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” і  
2) Дебет 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”  
Кредит 131 “Знос основних засобів”; 
• якщо вони обліковувалися на рахунку 22 “Малоцінні і шви-

дкозношувані предмети”:  
Дебет 10 “Основні засоби”  
Кредит 22 “Малоцінні і швидкозношувані предмети”. 
Безоплатне надходження основних засобів може бути як від 

сторонніх підприємств і організацій, так і за рахунок раніше не 
облікованих і виявлених (вибірковими перевірками чи інвента-
ризацією) на своєму підприємстві. 

Документами на їх оприбуткування є накладні та акти прий-
мання-передачі основних засобів. 

Згідно з пунктом 10 П(С)БО 7 при безоплатному отриманні 
основних засобів первісною вартістю є їхня справедлива вар-
тість на дату отримання, і це відображається бухгалтерським 
записом: 

Дт 10 “Основні засоби” — 40 000 грн 
Кт 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” — 

40 000 грн. 
Якщо в актах приймання-передачі вказується встановлена ко-

місією сума зносу, то це відображається бухгалтерським записом: 
Дт 131 “Знос основних засобів” —10 000 грн 
Кт 10 “Основні засоби” — 10 000 грн. 
Здійснені при цьому додаткові витрати на транспортування 

та підготовку об’єкта до експлуатації також включаються до 
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його первісної вартості через рахунок 15 “Капітальні інвес- 
тиції”. 

Основні засоби на підприємство можуть надходити і способом 
обміну (бартеру) як на основні засоби, так і на інші активи (запаси, 
цінні папери тощо). 

Обмін може здійснюватися на подібні їм основні засоби або 
запаси, цінні папери, які є неподібними активами. Первісна вар-
тість об’єкта основних засобів визначається згідно з П(С)БО № 7 
“Основні засоби” залежно від того, якими саме активами — по-
дібними чи неподібними об’єктами — здійснюється обмін.  

Приклад обліку обміну (бартеру) основних засобів на інші 
неподібні активи, запаси наведено нижче в таблиці 5.6.1. 

Таблиця 5.6.1 
ОБЛІК ОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ОБМІН НА НЕПОДІБНІ ОБ’ЄКТИ 

№ Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 

1 Одержані основні засоби в обмін на грошову 
продукцію 152 701 

2 Передані за актом в експлуатацію одержані 
основні засоби 10 152 

3 Відвантажена готова продукція  901 26 

5.3. Облік амортизації основних засобів 

Порядок бухгалтерського обліку нарахування амортизації ре-
гламентується “Положенням (стандартом) бухгалтерського облі-
ку” 7 П(С)БО 7, затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 27.04.2000 р. № 92 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 18.05.2000 р. за № 288/4509. 

Об’єктами для нарахування амортизації є основні засоби підп-
риємств і організацій, що перебувають на їхньому балансі: вироб-
ничі, невиробничі, безкоштовно отримані. Амортизація нарахову-
ється також щодо незакінчених або неоформлених актами 
приймання об’єктів будівництва, які перебувають в експлуатації в 
тих організаціях, котрим ці об’єкти будуть передані, а також з витрат 
на корінне поліпшення земель, не пов’язаних зі створенням споруд. 

Нарахування амортизації здійснюється щомісячно за кожним 
об’єктом окремо протягом строку корисного використання (екс-
плуатації) об’єкта, встановленого самостійно підприємством у 
разі визнання цього об’єкта активом (під час зарахування на ба-
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ланс) і припиняється на період його реконструкції, модернізації, 
добудови, дообладнання та консервації. 

Не призупиняється нарахування амортизації під час ремонтів і 
простоїв, а також щодо тих засобів, що перебувають в резерві на складі. 

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних 
засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод 
від його використання. Амортизується первісна вартість кожного 
об’єкта основних засобів з урахуванням поліпшень, які привели до 
зростання економічних вигод від використання об’єкта. Нараху-
вання амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у 
якому цей об’єкт став придатним для користування, і припиняється, 
починаючи з місяця, наступного за місяцем його вибуття. 

Щодо незакінчених або не оформлених актами приймання 
об’єктів капітального будівництва або їхніх частин, що експлуа-
туються тими підприємствами, котрим вони будуть передані в 
основні засоби, амортизація нараховується в загальному порядку — 
з 1-го числа місяця, наступного за місяцем введення в експлуата-
цію. Підставою для нарахування є довідка про вартість цих 
об’єктів або їхніх частин за даними обліку капітальних інвестицій. 

Після оформлення актами введення в дію цих об’єктів і зараху-
вання їх до складу основних засобів здійснюється уточнення раніше 
нарахованих сум амортизації з відповідним відображенням в обліку. 

Основні засоби, передані в оперативну оренду, продовжують об-
ліковуватися в орендодавця з нарахуванням останнім амортизації. 

За основними засобами, переданими у фінансову оренду, аморти-
зацію нараховує орендатор за узгодженим з орендодавцем методом. 

Метод амортизації згідно п. З 28 П(С)БО 7 обирається підп-
риємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отри-
мання економічних вигід від його користування. Метод перегля-
дається в разі змін означеного способу. Нарахування амортизації 
за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем 
прийняття рішення про зміну методу амортизації. 

Підприємство самостійно визначає строк корисного викорис-
тання об’єкта основних засобів, ураховуючи такі фактори: 

• передбачуване використання об’єкта з урахуванням очікува-
ної потужності або продуктивності; 

• очікуваний фізичний або моральний знос; 
• правові або подібні обмеження на використання активу, на-

приклад, закінчення оренди цього активу. 
Амортизація основних засобів (крім інших необоротних мате-

ріальних активів), як установлено п. 26 П(С)БО 7, нараховується з 
застосуванням таких методів: 
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1. Прямолінійний, за яким річна сума амортизації визнача-
ється діленням первісної вартості об’єкта на очікуваний термін 
корисного використання (приклад № 1); 

2. Зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортиза-
ції визначається множенням відсотка амортизації на залишкову вар-
тість об’єкта. Річний відсоток амортизації визначається за формулою: 

100
єктаоб’вартістьПервісна

єктаоб’вартістьнаЛіквідацій1
їамортизаці

норма
Річна

⋅









−= n ; 

де п — кількість років корисного використання об’єкта (приклад 
№ 2); 

3. Прискорений метод, за яким річна сума амортизації ви-
значається множенням залишкової вартості об’єкта на початок 
звітного року та річної норми амортизації (яка обчислюється, 
виходячи зі строку корисного використання об’єкта), що подво-
юється (приклад № 3); 

4. Кумулятивний метод,  за яким річна сума амортизації ви-
значається множенням первісної вартості об’єкта (за мінусом лі-
квідаційної) на кумулятивний коефіцієнт, який розраховується 
діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного 
терміну використання об’єкта, на суму років його корисного ви-
користання (приклад № 4); 

5. Виробничий метод, за яким місячна сума амортизації ви-
значається множенням фактичного місячного обсягу продукції 
(робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Вона обчислю-
ється діленням первісної вартості (за вирахуванням ліквідаційної) 
на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство 
очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних 
засобів (приклад № 5). 

За прямолінійним методом вартість об’єкта, що амортизу-
ється, рівномірно списується (розподіляється) протягом строку 
його служби. При цьому річна норма та річна сума амортизації 
залишаються постійними на весь строк корисної служби об’єкта, 
накопичена амортизація збільшується, а балансова вартість 
об’єкта зменшується. 

 
 

Первісна вартість вантажного автомобіля —  
10 000 грн.  

Приклад 1 
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Очікуваний строк служби — 5 років.  
Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів — 

1000 грн. 
Визначимо вартість об’єкта, що амортизується, і суму амортизації. 

грн1800
іїексплуатацкорисноїСтрок
вартістьнаЛіквідаційвартістьПервісна

=
−  

Отже, норма амортизації за рік становитиме: (1800 : 9000) × 
 × 100 % = 20 % щорічно. 

Нарахування амортизації за прямолінійним методом протягом 
п’яти років можна відобразити так, як це показано в табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Роки Первісна  
вартість 

Річна сума  
амортизації 

Накопичений  
знос 

Залишкова  
вартість 

1 10 000 1800 1800 8200 
2 10 000 1800 3600 6400 
3 10 000 1800 5400 4600 
4 10 000 1800 7200 2800 
5 10 000 1800 9000 1000 
 
Метод зменшення залишкової вартості полягає у визначенні 

річної суми амортизації об’єкта основних засобів, виходячи з за-
лишкової вартості такого об’єкта на початок звітного року. Сума 
амортизаційних відрахувань визначається способом множення 
залишкової вартості об’єкта основних засобів на річну норму 
амортизації: 

А =ЗВ · На, 
де А — сума амортизаційних відрахувань; 

ЗВ — залишкова вартість об’єкта основних засобів; 
На

( )н
а ПВ:ЛВ1Н −=

 — річна норма амортизації. 
Річну норму амортизації підприємство визначає самостійно за 

такою формулою: 
 

де На — річна норма амортизації; 
н — термін корисного використання об’єкта основних засобів, 

років; 
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ЛВ — ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів; 
ПВ — первісна вартість об’єкта основних засобів. 
Цю формулу можна довести до такого вигляду: 

На = 1 – (ЛВ : ПВ) 1/н

За даними попереднього прикладу, норма амор-
тизації вантажного автомобіля становитиме: 

1 – (1000 : 10 000)

. 
У перший рік експлуатації об’єкта основних засобів базою для 

нарахування амортизації такого об’єкта буде його первісна вартість. 
 

1/5 = 1 – 0,631 = 0,369. 
Отримаємо розрахунок амортизаційних відрахувань у розрізі 

років (табл. 5.8). 
Таблиця 5.8 

Роки Первісна  
вартість 

Річна  
сума амортизації 

Накопичений 
знос 

Залишкова  
вартість 

1 2 3 4 5 

1 2 3 = 5 ⋅ На 4 5 = 2 – 4 
1 10 000 10 000 ⋅ 0,369 = 3690 3690 6310 
2 10 000 6310 ⋅ 0,369 = 2328 6018 3982 
3 10 000 3982 ⋅ 0,369 = 1469 7487 251З 
4 10 000 2513 ⋅ 0,369 = 927 8414 1586 
5 10 000 586* 9000 1000 
*

За рівномірним методом норма амортизації ван-
тажного автомобіля на рік становила 20 %. Обчи-

слимо суму амортизаційних відрахувань за методом прискореного 
зменшення залишкової вартості при подвійній нормі амортизації 

 За останній рік експлуатації сума амортизації коригується. 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості ба-
зується на тому, що корисність і продуктивність основних засобів 
у перші періоди використання є значно вищими, ніж у наступні. 
Норма амортизації застосовується не до вартості, що амортизу-
ється, а до балансової (залишкової) вартості об’єкта на кінець 
попереднього періоду. Фіксована норма амортизації вважається 
рівною річній нормі амортизації за прямолінійним методом, пом-
ноженій на коефіцієнт прискорення, який, як правило, дорівнює 
двом. 

 

Приклад 2 

Приклад 3 
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— 40 %. Фіксована ставка в 40 % відноситься до залишкової ва-
ртості в кінці кожного року (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Роки Первісна  
вартість Річна сума амортизації Накопичений 

знос 
Залишкова 

вартість 
1 2 3 4 5 
1 2 3 = 5 × На 4 5 = 2 – 4 
2 10 000 40% × 10 000 грн = 4000 4000 6000 
3 10 000 40% × 6000 грн = 2400 6400 3600 
4 10 000 40% × 3600 грн =1440 7840 2160 
5 10 000 40% × 2160 грн = 864 8704 1296 
6 10 000 296* 9000 1000 
*

Кумулятивний метод визначається сумою років строку слу-
жби відповідного об’єкта за допомогою коефіцієнтів, у чисель-
нику яких зазначаються роки, що залишаються до кінця строку 
служби об’єкта (у зворотному порядку), а в знаменнику — зага-
льна сума років експлуатації. Перемноживши кожний дріб на ва-
ртість об’єкта, що амортизується, визначають суму аморти- 
зації. 

 

 Сума амортизації за останній рік експлуатації обмежується величиною, що необ-
хідна для зменшення залишкової вартості. 

Обчислимо суму амортизації для вантажного ав-
томобіля, строк корисної служби якого 5 років. 

Сума чисел — років експлуатації автомобіля становитиме 15: 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. 

Сума амортизаційних відрахувань за кумулятивним методом у 
цьому випадку виглядатиме так, як показано і табл. 5.10. 

Таблиця 5.10 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 = 3 × 4 6 7 = 2 – 6 

Приклад 4 
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1 10 000 9000 5 : 15 = 0,33 2970 2970 7030 
2 10 000 9000 4 : 15 = 0,27 2430 5400 4600 
3 10 000 9000 3 : 15 = 0,20 1800 7200 2800 
4 10 000 9000 2 : 15 = 0,13 1170 8370 1630 
5 10 000 9000 1 : 15 = 0,07 630 9000 1000 
 
Виробничий метод заснований на передбаченні, що функціона-

льна корисність об’єкта залежить не від часу, а від результатів його 
використання. При цьому строк корисної служби визначається кіль-
кістю продукції та обсягом послуг, які підприємство планує виго-
товити або надати з використанням об’єкта. При застосуванні цього 
методу амортизація розраховується способом розподілу вартості 
об’єкта, що амортизується, прямо пропорційно кількості продукції 
(обсягу послуг), яку підприємство очікує виготовити за відповідні 
періоди протягом строку його корисної служби.  

Плановий випуск продукції — 50 000 одиниць. 
Виробнича ставка амортизації вантажного авто-

мобіля (див. попередній приклад) визначається так:  

продукціїгрн/од.0,18
00050

10000010
продукціївипускПлановий

вартість
наЛіквідацій

вартість
Первісна

=
−

=
−

 

Якщо передбачити, що за перший рік випуск продукції ста-
новитиме 10 000, за другий — 11 000, за третій — 10 100, за чет-
вертий — 9000 і за п’ятий — 9900 од., то нарахування амортизації 
за виробничим методом протягом п’яти років можна відобразити 
оформленням (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Роки Первісна 
вартість 

Випуск про-
дукції, од. 

Річна сума  
амортизації 

Накопичений 
знос 

Залишкова 
вартість 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 = 3 × Коеф. 5 6 = 2 – 5 
1 10 000 10 000 1800 1800 8200 
2 10 000 11 000 1980 3780 6220 
3 10 000 10 100 1818 5598 4402 
4 10 000 9000 1620 7218 2782 
5 10 000 9900 1782 9000 1000 

Приклад 5 
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Якщо компоненти основних засобів мають різні строки техніч-

ного використання, відмінні від терміну корисного використання 
активу в цілому, то можуть застосовуватися різні норми та методи 
амортизації цих компонентів. Наприклад, літак та його двигуни 
повинні розглядатись як окремі суб’єкти, які амортизуються, якщо 
вони мають різні строки корисного використання. 

Метод амортизації основного засобу переглядається, якщо ві-
дбулися суттєві зміни в очікуваному способі надходження еко-
номічних вигод від використання цих активів. 

Необхідність зміни методу амортизації може бути пов’язана, 
наприклад, із прискоренням морального старіння обладнання че-
рез появу на ринку нового виду обладнання, яке здатне ефектив-
ніше виконувати ті самі функції. 

 
Вартість об’єкта основних засобів, що амортизу-
ється, становить 1000 грн, а строк корисної слу-

жби — 5 років. Протягом перших двох років експлуатації об’єкт 
амортизувався за методом прискореного зменшення залишкової 
вартості з використанням коефіцієнта прискорення два. 

У зв’язку зі зміною умов використання об’єкта, які передбачали по-
рядок отримання з нього економічних вигод, було визнано за необхідне 
змінити метод амортизації — перейти до прямолінійного методу. 

Протягом третього, четвертого та п’ятого років використання 
об’єкта він буде амортизуватись за річною нормою амортизації 12 
% (річна сума амортизації — 120 грн), оскільки амортизація 
об’єкта за перші роки експлуатації становила 640 грн: 

1000 · 40 % = 400 грн — за перший рік; 
(1000 – 400) · 40 % = 240 грн — за другий рік. 

Результати зміни суми нарахованої амортизації після змін ме-
тоду амортизації будуть відображені у звітності за третій, четве-
ртий і п’ятий роки. 

Амортизаційні відрахування відносять на витрати підприємс-
тва як частину вартості основних засобів, що відповідає їх зносу. 

Нарахування зносу виробничих основних засобів оформляється 
відповідним записами на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 5.12). 

Таблиця 5.12 

№ Зміст господарської операції 
Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

Приклад 6 
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1 Нараховано амортизацію основних засо-
бів підприємством, що не використовує 
рахунки класу 8 “Витрати за елементами: 

23 “Виробництво” 
або 

 91 “Загально-
виробничі витрати”  
92 “Адміністративні 

витрати”  
93 “Витрати на збут” 

941 “Витрати на  
дослідження та  

розробки”  
949 “Інші витрати опе-
раційної діяльності” 

99 “Надзвичайні  
витрати” 

131  
“Знос  

основних  
засобів” 

 а) об’єктів виробничого призначення; 
 б) об’єктів загальногосподарського при-

значення; 
 в) об’єктів, що забезпечують збут 

продукції; 

 
г) об’єктів, що використовуються для 
виконання наукових досліджень та 
розробок; 

 ґ) об’єктів житлово-комунального та 
соціально-культурного призначення; 

 
д) об’єктів, що використовуються для 
ліквідації наслідків стихійних лих, те-
хногенних катастроф, аварій 

2 Нараховано амортизацію основних 
засобів підприємством, що викорис-
товує рахунки класу 8 “Витрати за 
елементами” 

83 “Амортизація” 
131  

“Знос  
основних  
засобів” 

У випадку, якщо окремі компоненти основних засобів мають 
строк корисного використання, який відрізняється від строку ко-
рисного використання всього об’єкта, вони амортизуються окремо 
від нього за іншими методами амортизації (наприклад, зернозби-
ральний комбайн і двигун). 

Нарахування амортизації основних засобів проводиться що-
місячно. Підприємства із сезонним характером виробництва річну 
суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підпри-
ємства у звітному році. Місячна сума амортизації при застосу-
ванні всіх методів, крім виробничого, визначається діленням рі-
чної суми амортизації на 12. 

У разі переоцінки (дооцінки, уцінки) і зменшення корисності 
об’єкта основних засобів здійснюється перерахунок річної та мі-
сячної суми нарахування амортизації. 

Якщо об’єкт основних засобів має 100 % знос і продовжує 
експлуатуватися, його переоцінюють визначенням нової су-
часної справедливої вартості (ринкової або відновлювальної) 
такого об’єкта. У бухгалтерському обліку вона відображається 
записом: 

Д-т 10 “Основні засоби” (відповідний субрахунок)  
К-т 42 “Додатковий капітал”, субрахунок 423 “Дооцінка активів”. 
З нової вартості і буде продовжуватися нарахування аморти-

зації, починаючи з наступного за переоцінкою місяця. 
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Амортизація з інших необоротних матеріальних активів нара-
ховується за аналогічними методами, наведеними вище. 

Амортизація малоцінних необоротних активів і бібліотечних 
фондів може нараховуватися в першому місяці використання 
об’єкта в розмірі 50 % вартості і 50 % під час вибуття або в розмірі 
100 % у першому місяці використання об’єкта. 

Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають 
збільшенням суми витрат і зносу основних засобів відповідно до 
“Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій”, затвердженою Міністерством фінансів 
України 30.11.99 р. № 291, із записами: 

а) об’єктів виробничого призначення: 
Д-т 23 “Виробництво” 
Д-т 91 “Загальновиробничі витрати” 
К-т 131 “Знос основних засобів”; 
б) об’єктів загальногосподарського призначення: 
Д-т 92 “Адміністративні витрати”  
К-т 131 “Знос основних засобів”; 
в) об’єктів, які забезпечують збут продукції: 
Д-т 93 “Витрати на збут” 
К-т 131 “Знос основних засобів”; 
г) науково-технічних робіт: 
Д-т 941 “Витрати на дослідження і розробки”  
К-т 131 “Знос основних засобів”; 
ґ) об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного 

призначення: 
Д-т 949 “Інші витрати операційної діяльності”  
К-т 131 “Знос основних засобів”. 

5.4. Облік витрат на поліпшення,  
ремонт і утримання основних засобів 

Підприємства підтримують свої основні засоби в робочому 
стані та забезпечують їх функціонування способом як поліпшен-
ня, так і за допомогою системи технічного обслуговування й си-
стеми планово-попереджувального ремонту. 

Технічне обслуговування — це комплекс операцій або опе-
рація з підтримки працездатності чи справності об’єкта під час 
його використання за призначенням способом його періодичного 
огляду (мастильні й очищувальні роботи, перевірка рівня праце-



 160 

здатності тощо) та ремонтних робіт невеликої вартості, що не 
збільшують первісну вартість об’єкта. 

Поточний ремонт — це комплекс операцій або операція з 
часткової заміни окремих запасних частин, деталей, дрібний ре-
монт окремих частин, побілка стін, ремонт дверей, підлог і інший 
ремонт з підтримання основних засобів у робочому стані, які не 
збільшують первісну вартість. Виконується поточний ремонт без 
проекту та без відповідних дозволів на виконання робіт. 

Капітальний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних 
чи монтажних робіт, за якого здійснюється розбирання будівель, 
споруд, устаткування та інших об’єктів для відновлення або за-
міни найважливіших чи всіх зношених деталей і вузлів і, який 
проводиться з періодичністю більше одного року. При цьому пе-
рвісна вартість об’єкта основних засобів не збільшується. На по-
чатку року підприємства складають план капітальних ремонтів, 
що включає в себе: 

• поіменний титульний список об’єктів; 
• перелік основних робіт; 
• кошторисну вартість робіт; 
• календарний план-графік ремонтів; 
• потребу в основних матеріалах, транспортних засобах меха-

нізації та робітниках; 
• одержання дозволів Держархбудконтролю та інших держа-

вних органів з безпеки та екології. 
Модернізація, модифікація, побудова, дообладнання — це 

розширення окремих будівель і споруд, технічне переобладнання 
інших об’єктів, запровадження нової техніки й технології, меха-
нізація та автоматизація виробництва, які, кожен окремо або в 
сукупності, збільшують первісну вартість об’єкта основних засо-
бів. На проведення цих робіт обов’язковими є також наявність 
проектно-кошторисної документації та відповідних дозволів ор-
ганів державного контролю й нагляду. 

Під час визначення складу витрат за видами поліпшень необ-
хідно керуватися чинними державними нормативними докумен-
тами: 

1. З поточного ремонту: 
а) виробничих будівель і споруд — Доповненням 4 до “Поло-

ження про безпеку і надійну експлуатацію виробничих будівель та 
споруд”, затвердженим наказом Держбуду України і Держнагля-
дохоронпраці України від 27.11.97 р. за № 32—288 і зареєстро-
ваного в Мінюсті України 6.07.98 р. за № 424/2864 (далі Поло-
ження № 288); 
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б) житлових та громадських будівель — листом Держбуду 
України “Про визначення понять поточного та капітального ре-
монтів житлових і громадських споруд” від 13.01.98 р. №7/11; 

в) машин та обладнання — Положенням галузевих міністерств 
бувшого СРСР про систему технічного обслуговування й плано-
во-попереджувальних ремонтів; 

г) автомобільного транспорту — Положенням про технічне 
обслуговування та ремонт дорожніх, транспортних засобів, ав-
томобільного транспорту, затверджених наказом Міністерства 
транспорту України від 30.03.98 р. № 102 (далі Положення 
№ 102). 

2. З технічного обслуговування: 
а) машин та обладнання — Положенням галузевих міністерств 

бувшого СРСР про систему технічного обслуговування і плано-
во-попереджувальних ремонтів;  

б) автомобільного транспорту — Положенням № 102. 
3. З капітального ремонту: 
а) виробничих будівель і споруд — вищевказаним Положен-

ням № 288, доповнення 5 до пункту 3.12; 
б) житлових і громадських будівель — вищевказаним Поло-

женням № 7/11; 
в) машин та обладнання — Положенням галузевих міністерств 

бувшого СРСР про систему технічного обслуговування і плано-
во-попереджувальних ремонтів; 

г) автомобільного транспорту — вищевказаним Положенням 
№ 102. 

4. З реконструкції, модернізації та технічного переоблад-
нання — “Інструкцією про порядок складання статистичної зві-
тності з капітального будівництва”, затвердженою наказом Мін-
стату України від 28.03.96 р. № 93 та зареєстрованій у 
Міністерстві юстиції України 16.05.96 р. за № 231/125 (далі — 
Інструкція № 93). 

Бухгалтерський облік витрат на поліпшення основних фондів 
(модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконст-
рукцію), що збільшують первісну вартість об’єкта, підприємства, 
згідно з п. 14 П(С)БО 7 ведуть у розрізі об’єктів аналітичного об-
ліку на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” (на відповідних суб-
рахунках) з наступним зарахуванням їх на рахунок 10 “Основні 
засоби” після введення в експлуатацію. 

Документальною підставою виконаних підрядним способом 
робіт є: Акт приймання виконаних робіт (форма № КБ-26); Довідка 
про вартість виконаних робіт витрат (форма № КБ-3) для  
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оплати їх; — господарським способом — аналогічні документи на 
здійснення витрат з капітального ремонту. 

Бухгалтерський облік витрат на підтримання об’єкта в робо-
чому стані та його відновлення способом експлуатаційного й те-
хнічного обслуговування та поточних і капітальних ремонтів, що 
не збільшують первісну вартість об’єкта основних засобів, ве-
деться згідно з П(С)БО 16 “Витрати”, затвердженим наказом Мі-
ністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. 

У бухгалтерському обліку ці витрати обліковуються на раху-
нках обліку витрат, а саме: 23 “Виробництво” — у разі, якщо ре-
монтуються основні засоби виробничого призначення; 91 “Зага-
льновиробничі витрати” — при ремонті основних фондів за-
гальновиробничого призначення, тобто таких, що беруть участь в 
управлінні цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та ін-
шими підрозділами основного та допоміжного виробництва; 92 
“Адміністративні витрати” — під час ремонту основних засобів, 
що беруть участь в управлінні та обслуговуванні підприємства; 93 
“Витрати на збут” — у разі ремонту основних фондів, пов’язаних 
зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг; 941 “Витрати на дос-
лідження і розробки” — при ремонті основних засобів, що беруть 
участь у дослідженнях і розробленнях, які здійснює підприємство. 

Документальною підставою для відображення витрат при пі-
дряді є договір на виконання робіт, кошторис і акт приймання, а за 
господарського способу: 

з оплати праці — наряди на роботу за типовими формами 
(№ Т-20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 40); табелі обліку використання 
робочого часу (П-12, 13, 14, 15); трудові угоди та акти приймання 
виконаних робіт; 

з використаних матеріалів: накладна на відпускання та мате-
ріальні звіти; 

з наданих послуг допоміжними підприємствами: дорожні лист-
ки, виробничі звіти. 

За господарського способу виконання робіт на витрати з поточ-
ного ремонту, який не вимагає розроблення креслень, склада-
ються розціночні описи робіт на підставі дефектних актів або 
дефектних відомостей. У промисловості для обліку робіт з об-
слуговування та поточного ремонту відповідної будівлі (споруди) 
необхідно вести технічний журнал, до якого вносяться записи про 
всі виконані роботи з зазначенням виду та місця робіт (допов-
нення 3 до пп. 3.2. Положення про безпечну і надійну експлуата-
цію виробничих будівель та споруд, затвердженого наказом Де-
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ржбуду України й Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 р. 
№ 32-288 і зареєстрованого в Мінюсті України 06.07.98 р. за № 
424). 

Аналітичний облік витрат на капітальний ремонт за госпо-
дарського способу ведеться на окремому субрахунку 23 “Вироб-
ництво” як у розрізі видів затрат (будівельні роботи, роботи з 
монтажу обладнання, інші роботи), так і за кожним об’єктом по-
замовним методом у розрізі статей витрат (матеріали, будівельні 
конструкції, основна заробітна плата робітників, відрахування на 
соціальні заходи, втрати від браку, інші прямі витрати, експлуа-
тація будівельних машин і механізмів, загальнодільничі витрати), 
за підрядного методу витрати на поточні ремонти та обслугову-
вання відносяться безпосередньо на об’єкти їх виконання. 

Порядок відображення господарських операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку з поточного та капітального ремонтів і 
експлуатаційних витрат на утримання й обслуговування наведено 
в табл. 5.13. 

Таблиця 5.13 
ОБЛІК ВИТРАТ НА ПОТОЧНИЙ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ  

І МОДЕРНІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

№ Зміст операції 

Кореспонденція  
рахунків 

Сума 

Д-т К-т 

Підрядний спосіб 

1 
Роботи з модернізації об’єкта прийнято за 
актом, а їх вартість зарахована до складу 
капітальних витрат 

152 631 12 000 

2 Нараховано податковий кредит  з ПДВ (од-
ночасно з проведенням № 1) 641 631 2400 

3 
Виконання поточних ремонтних робіт при-
йнято за актом, а їх вартість зараховано до 
складу витрат звітного періоду 

23 
91 
92 
93 
94 

631 
631 
631 
631 
631 

1500 
2000 
2300 
1200 
1000 

4 Нараховано податковий кредит з ПДВ (од-
ночасно з проведенням № 3) 641 631 1600 

5 Сплачено підрядчикам за виконані роботи 631 311 24 000 

6 Капітальні витрати (на ремонт і модерніза-
цію зараховуються на збільшення первісної 

10 152 12 000 
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вартості об’єкта 

Господарський спосіб 

1 
Відображення витрат на поточний ремонт 
основних засобів, що виконується ремонтною 
бригадою або ремонтним цехом підприємства 

23 20, 66, 
65, 24 20 000 

2 
Списання здійснених витрат на обслугову-
вання та ремонт основних засобів вироб-
ничого призначення 

23, 
91 23 14 500 

3 
Списання здійснених витрат на обслугову-
вання та ремонт основних засобів загаль-
ногосподарського призначення 

92 23 2500 

4 
Списання здійснених витрат на обслугову-
вання та ремонт основних засобів, що за-
безпечують збут 

93 23 1700 

5 
Списання здійснених витрат на обслугову-
вання та ремонт основних засобів, що ви-
користовуються для дослідження і розробок 

941 23 1300 

5.5. Облік переоцінки та  
зменшення корисності основних засобів 

Переоцінка основних засобів — це доведення залишкової 
вартості основних засобів до справедливої.  

Для основних засобів П(С)БО 19 конкретизовано порядок ви-
значення справедливої вартості (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14 

Об’єкт визначення  
справедливої вартості Визначення справедливої вартості 

Земля й будівлі Ринкова вартість 

Машини  
та устаткування 

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову 
вартість — відновлювана вартість (сучасна собівар-
тість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату 
оцінки 

Інші основні засоби Відновлювальна вартість (сучасна собівартість прид-
бання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки 

 
Дані, наведені в табл. 5.14, свідчать, що в більшості випадків 

справедлива вартість основних засобів — це ринкова вартість. 
Інформацію про останню на дату переоцінки можна отримати: 
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• з відомостей заводів-виробників; 
• з прайс-листів посередників; 
• з періодичних видань; 
• безпосередньо на ринку; 
• в агентствах нерухомості, у експерта-оцінювача; 
• зі збірника цін (що видаються, наприклад, Українською ав-

томобільною корпорацією); 
• у міському відділі цін. 
Оцінюючи об’єкти за справедливою вартістю, потрібно керу-

ватися принципом обачності відповідно до статей Закону України 
“Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, еко-
номічний зміст якого полягає в тому, що в бухгалтерському обліку 
необхідно застосовувати методи оцінки, котрі не повинні викли-
кати заниження зобов’язань і витрат та завищення активів і дохо-
дів. 

Основні вимоги П(С)БО 7 до переоцінки: 
1) переоцінюється кожний об’єкт основних засобів, якщо його 

залишкова вартість значно (більш як на 10 %) відрізняється від 
справедливої вартості на дату балансу. Наприклад, залишкова 
вартість об’єкта — 7500 грн, а справедлива (за прайсами) — 8400 
грн. Тут величина, на яку залишкова вартість відрізняється від 
справедливої становить 8400 – 7500 = 900, що дорівнює 12,0 %. 
Отже, даний об’єкт можна переоцінювати; 

2) у разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату, 
здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до 
яких належить цей об’єкт; 

3) дооцінюється або уцінюється залишкова вартість об’єкта; 
4) сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів 

включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки — до 
складу витрат; 

5) перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх 
дооцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів за чергової 
дооцінки вартості цього об’єкта включається до складу доходів 
звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової 
(останньої) дооцінки залишкової вартості й указаним перевищен-
ням у складі іншого додаткового капіталу (п. 20 П(С)БО); 

6) перевищення суми попередніх дооцінок над сумою поперед-
ніх уцінок залишкової вартості об’єкта основних засобів за чер-
гової такої уцінки спрямовується на зменшення іншого додатко-
вого капіталу з включенням різниці між сумою чергової 
(останньої) уцінки залишкової вартості й указаним перевищенням 
до витрат звітного періоду (п. 20 П(С)БО); 
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7) при вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були пе-
реоцінені, перевищення суми попередніх дооцінок над сумою 
попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта включається 
до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням 
додаткового капіталу (п. 21 П(С)БО). 

Підприємство самостійно вибирає найбільш обґрунтований 
метод оцінки справедливої вартості, виходячи з особливостей 
функціонування й експлуатації своїх основних засобів. 

Методика переоцінки наведена в прикладах. 
Підприємства в процес визначення справедливої вартості з 

метою переоцінки об’єкта основних засобів керуються, відповідно 
П(С)БО 19, ринковими цінами на дату складання балансу з 
прайс-листів, відомостей заводів-виробників, про що було сказано 
вище, а також п. 17 П(С)БО 7. Переоцінена первісна вартість і 
сума зносу об’єкта основних засобів визначається множенням цих 
показників на індекс переоцінки. Останній визначається діленням 
справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його за-
лишкову вартість. 

Якщо залишкова вартість об’єкта дорівнює нулю, то переоці-
нена вартість визначається додаванням справедливої вартості до 
його первинної без зміни зносу. 

Первісна вартість об’єкта і його знос дорівнюють 
8000 грн, а справедлива вартість — 600 грн. Пе-

реоцінена вартість становитиме: 8000 + 600 = = 8600 грн; знос — 
8000 грн. Звідси, переоцінена залишкова вартість: 8600 – 8000 = 
600 грн, тобто сума дооцінки дорівнює справедливій вартості. 

Відповідно до п. 19 і 20 П(С)БО 7 порядок відображення перео-
цінки на рахунках бухгалтерського обліку залежить від попередніх 
результатів: суми першої дооцінки включаються до складу додат-
кового капіталу, а суми першої уцінки — до складу витрат періоду. 

У разі дооцінки об’єкта, який раніше був уцінений, дооцінка в 
межах суми попередньої уцінки, списаної на витрати, включається 
до складу доходу звітного періоду. 

У разі уцінки об’єкта, який раніше був дооцінений, сума уцінки 
(у межах величини попередньої дооцінки, відображеної в складі 
додаткового капіталу) списується в дебет субрахунка 423 “Доо-
цінка активів”. 

Відповідно до П(С)БО 7 переоцінка відбувається індивідуа-
льно для кожного об’єкта основних засобів, тому для оператив-
ного обліку таких сум зручно завести картку. Остання може збе-
рігатися разом з інвентарною карткою. Переоцінка викликає 
необхідність перерахунку річної (місячної) суми амортизації. 

Приклад 1 
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Відповідно до п. 4 “терміни” П(С)БО 7 зменшення кориснос-
ті — це втрати економічної вигоди в сумі перевищення залиш-
кової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування. 

Сумою очікуваного відшкодування є сума, яку підприємство 
планує отримати під час майбутнього використання основних засо-
бів, включаючи ліквідаційну вартість. Сумою очікуваного відшко-
дування основних засобів є найбільша з двох оцінок: чи то чиста ціна 
реалізації (справедлива вартість зменшена на суму витрат з реаліза-
ції), чи то теперішня (дисконтована) вартість майбутніх грошових 
потоків, очікуваних від подальшого використання активу та його 
реалізації в кінці строку корисної експлуатації. Якщо залишкова 
вартість об’єкта основних засобів перевищує суму очікуваного від-
шкодування, це свідчить про зменшення його корисності. 

Виходячи з принципу обачності, частина залишкової вартості 
такого об’єкта підлягає списанню з метою доведення її до суми 
очікуваного відшкодування. Втрати від зменшення корисності 
об’єкта основних засобів включаються до складу витрат звітного 
періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів. 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ  
ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ В ОБЛІКУ 

 
Устаткування придбано в грудні й у цьому самому 
місяці введено в експлуатацію. Вартість устатку-

вання 200 000 грн. Термін використання — 10 років. Метод амо-
ртизації — прямолінійний. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. 
Відобразимо переоцінку устаткування, якщо його справедлива 
вартість змінювалася протягом трьох років, так: 

31.12.2001 — 220 000; 
31.12.2002 — 126 000; 
31.12.2003 — 129 600; 

Сума нарахованого зносу за 2001 рік за прямолінійного методу 
становитиме: 220 000 : 10 = 22 000. Такою самою вона буде й у 
2002 р. Розрахунок переоціненої вартості наведено в таблиці 5.15. 

Таблиця 5.15 

Дата Показник До переоцінки Після переоцінки Зміни 

31.12.2000 
Первинна вартість 200 000 — — 
Знос 22 000 — — 
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Балансова  
(залишкова вартість) 178 000 — — 

31.12.2001 

Первинна вартість 200 000 282 000 + 82 000 
Знос 44 000 62 040 + 18 040 
Балансова 
(залишкова вартість) 156 000 219 960 + 63 960 

 
Розрахунок балансової вартості проведено на основі індексу. 

1,41.
вартість)(залишкова000156
вартість)ва(справедли000220

переоцінки
Індекс ==  

Переоцінена первісна вартість визначена так:  
200 000 · 1,41 = 282 000;  

знос: 44 000 · 1,41 = 62 040. 
Результатом операції стане дооцінка первинної вартості на 

82 000 грн, зносу — на 8040 грн. На рахунках бухгалтерського 
обліку це буде відображено в такому порядку (див. табл. 5.16). 

Таблиця 5.16 

Зміст операцій 31.12.2001 Сума Дебет Кредит 

Відображається дооцінка 
вартості устаткування 82 000 

104 
“Машини  

та обладнання” 

423 
“Дооцінка  
активів” 

Відображається дооцінка 
зносу 18 040 

423 
“Дооцінка  
активів” 

131 
“Знос основних 

засобів” 
 
У результаті зазначених записів на субрахунку 423 “Дооцінка 

активів” з’явилась величина додаткового капіталу, що дорівнює 
63 960 грн. На 01.01.2002 переоцінена вартість об’єкта становить 
282 000 грн, знос — 62 040 грн, залишкова вартість — 219 960 грн. 
Зазначимо, що до закінчення терміну експлуатації залишилось 8 
років. Розрахуємо суму зносу за 2002 рік: 

49527
8
960219Знос == . 

Розрахуємо накопичений знос устаткування на 31.12.2002 р. (див. 
табл. 5.5). 62 040 (знос на 01.01.2002 р.) + 27 495 (знос за 2002 р.) =  
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= 89 535 грн. На 31.12.2002 р. справедлива вартість устаткування 
дорівнює 126 000 грн. Здійснимо розрахунок сум переоцінки: 

650,
960219
000126переоцінкиІндекс == . 

Таблиця 5.17 

Дата Показник До переоцінки Після переоцінки Зміни 

31.12.2002 

Первинна  
вартість 282 000 183 300 – 98 700 

Знос 89 595 58 198 – 31 337 

Залишкова  
вартість 192 465 125 102 – 67 363 

 
Як видно з табл. 5.17, вартість об’єкта зменшилась на 98 700 

грн. Уцінка повинна бути відображена з урахуванням попередньої 
дооцінки. Нагадуємо, що сальдо кредитове на субрахунку  
423 “Дооцінка активів” на 31.12.2002 р. становить 63 960 грн. 
Відображення уцінки наведено в таблиці 5.18. 

Таблиця 5.18 

Зміст операцій 31.12.2001 Сума Дебет Кредит 

Відображається уцінка 
зносу 31 337 

131 
“Знос основних  

засобів” 

104  
“Машини  

та обладнання” 

На суму уцінки залиш-
кової вартості в межах 
сальдо фонду дооцінки 

63 960 423  
“Дооцінка активів” 

104  
“Машини  

та обладнання” 

Відображається переви-
щення суми уцінки над 
фондом дооцінки  
(98 700 – 31 387 – 63 960) 

3403 
975  

“Уцінка необоротних 
активів і фінансових 

інвестицій” 

104 
“Машини  

та обладнання” 

 
Названі операції зменшать до нуля величину фонду дооцінки 

на субрахунку 423 “Доцінка активів”, і, крім того, на витрати пе-
ріоду буде віднесено 3403 грн. На 01.01.2003 р. нова переоцінена 
вартість устаткування дорівнює 183 300 грн, знос — 58 198 грн. 
До закінчення терміну залишилось 7 років. Визначимо знос устат-
кування на 2003 рік. 
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87217
7
102125Знос == . 

Розрахуємо накопичений знос устаткування на 31.12.2003 р. 
(див. табл. 5.19). 58 198 (знос на 01.01.2003 р.) + 17 872 (знос за 
2003 р.) = 76 070. На цю дату справедлива вартість устаткування 
дорівнює 129 600 грн. Здійснимо розрахунок сум переоцінки. 

2,1
87217102125

600129
переоцінки

Індекс =
−

= . 

Таблиця 5.19 

Дата Показник До переоцінки Після  
переоцінки Зміни 

31.12.2003 

Первинна  
(переоцінена)  

вартість 
183 300 219 960 + 36 660 

Знос 76 070 91 284 + 15 214 

Залишкова вартість 107 230 128 676 + 214 446 
Як видно з таблиці вартість устаткування зросла на 36 660 грн. Ця 

операція, урахуванням попередньої уцінки, з урахуванням, відне-
сення 3403 грн призвела до зменшення прибутку (див. табл. 5.19). 

Таблиця 5.20 

Зміст операцій 31.12.2003 Сума Дебет Кредит 

У межах сум, раніше ві-
днесених на витрати 3403 104 “Машини 

 та обладнання” 
746 “Інші доходи  

від звичайної  
діяльності” 

Понад суми, що раніше 
віднесені на витрати  
(36 660 – 3403) 

33 257 104 “Машини  
та обладнання” 

423 “Дооцінка  
активів” 

Відображається дооцінка 
зносу 7200 423 “Дооцінка  

активів” 
131 “Знос  

основних засобів” 
 
Виходячи з наведеного вище, можна зробити важливий ви-

сновок: відображення переоцінки на рахунках завжди повинно 
проводитися на основі аналізу попередніх переоцінок. 
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У разі вибуття переоціненого об’єкта сальдо фонду дооцінки 
(кредитове за субрахунком 423) повинно бути списано на нероз-
поділений прибуток (п. 21 П(С)БО 7). 

 
Реалізовано об’єкт основних засобів. Ціна реалі-
зації — 12 000 грн., залишкова вартість — 6000 грн, 

знос — 1200 грн. Дооцінка об’єкта за час експлуатації становила 
1400 грн. Операції з реалізації наведено в таблиці 5.21. 

Таблиця 5.21 

Зміст операцій Сума Дебет Кредит 

Відображено спи-
сання зносу 1200 131 “Знос основних  

засобів” 
104 “Машини  

та обладнання” 

Списано залишкову 
вартість 6000 

972 “Собівартість реа-
лізованих необоротних 

активів” 
104 “Машини та  

обладнання” 

Зараховано дохід від 
реалізації 12 000 

311 “Поточні  
рахунки в національ-

ній валюті” 

742 “Дохід від  
реалізації необорот-

них активів” 

Нараховано подат-
ковий кредит у ПДВ 2000 

742 “Дохід від  
реалізації необоротних 

активів” 
641 “Розрахунки  

за податками” 

Закінчення табл. 5.21 
Зміст операцій Сума Дебет Кредит 

Списано на фінансові 
результати витрати 6000 793 “Результат іншої 

звичайної діяльності” 

972 “Собівартість  
реалізованих  

необоротних акти-
вів” 

Списано на фінансові 
результати 10 000 

742 “Дохід від реалі-
зації необоротних ак-

тивів” 

793 “Результат  
іншої звичайної  

діяльності” 
Відображено фінан-
совий результат на-
прикінці періоду 

4000 
793 “Результат  
іншої звичайної  

діяльності” 
441 “Прибуток  

нерозподілений” 

Списано суму дооці-
нки 1400 423 “Дооцінка  

активів” 
441 “Прибуток  

нерозподілений” 

Для одержання інформації про величину сальдо фонду дооці-
нки з метою списання його на прибуток аналітичний облік на 
субрахунку 423 “Дооцінка активів” слід вести пооб’єктно. 

Приклад 3 
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ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ  
В ОБЛІКУ ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 

Первісна вартість виробничого устаткування на 
31.12.2001 р. — 180 000 грн, строк його корисного 

використання — 10 років, амортизація нараховується прямолі-
нійним методом. 

Через 2 роки за оцінкою сума очікуваного відшкодування 
устаткування становитиме 80 000 грн. 

Сума нарахованого зносу за 2 роки (2002 і 2003 рр.) прямолі-
нійним методом дорівнюватиме: (180 000 : 10) · 2 = 36 000 грн. 

Приклад оформлення розрахунку переоцінки зменшеної вар-
тості об’єкта наведено в табл. 5.22. 

Таблиця 5.22 

Показники 
Сума на кінець другого року експлуатації 

Зміни до зменшення  
корисності 

після зменшення  
корисності 

Первісна вартість 180 000 180 000 — 
Знос за 2 роки 36 000 100 000 + 64 000 
Залишкова вартість 144 000 80 000 – 64 000 

Зменшення корисності об’єкта на 64 000 грн (з 144 000 до  
80 000 грн) згідно з п. 31 П(С)БО 7 відображається як збільшення 
витрат звітного періоду за рахунок донарахування зносу бухгал-
терським записом: 

Д-т 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” 
— 64 000 грн. 

К-т 131 “Знос основних засобів” — 64 000 грн. 
Для наступних 8 років експлуатації об’єкта річна сума амортизації 

розраховується вже з 80 000 грн і становитиме 10 000 грн (80 000 : 8). 
Але вже на кінець першого року експлуатації залишкова вар-

тість устаткування була дооцінена до 243 000 грн (справедлива 
вартість). Тоді з урахуванням цього оцінка устаткування на кінець 
другого року буде іншою (табл. 5.23). 

Таблиця 5.23 

Показники Сума на кінець першого  
року експлуатації 

Сума на кінець другого  
року експлуатації 

Приклад 1 
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Первісна  
вартість 180 000 270 000 + 9000 270 000 100 000* –170 000 

Знос 18 000 27 000 + 9000 54 000 20 000* – 34 000 

Залишкова 
вартість 162 000 243 000 + 81 000 216 000 80 000 – 136 000 

Індекс переоцінки =  
= Справедлива вартість / Залишкова вартість = 243 000 / 162 000= 1,5 

* Зменшуються пропорційно зменшенню залишкової вартості, тобто у 2,3 раза  
(216 000 : 80 000). 

Зміна первісної вартості на кінець першого року експлуатації у 
зв’язку з дооцінкою устаткування відображається бухгалтерсь-
кими записами: 

а) на збільшення первісної вартості  
Д-т 104 “Машини і обладнання”  — 90 000 грн 
К-т 423 “Дооцінка активів” — 90 000 грн 
б) на збільшення зносу: 
Д-т 423 “Дооцінка активів”  — 9000 грн 
К-т 131 “Знос основних засобів”  — 9000 грн 
У зв’язку з цим за другий рік зміниться нарахування зносу 

щодо вже переоціненого об’єкта як до зменшення його корисно-
сті, так і після її зменшення. В обох випадках оцінка устаткування 
матиме такий вигляд (табл. 5.24). 

Таблиця 5.24 

Показники 
Сума на кінець другого року експлуатації 

зміни до зменшення  
корисності 

після зменшення  
корисності 

Первісна вартість 270 000 100 000* – 170 000 
Знос 54 000 20 000* – 34 000 
Залишкова вартість 216 000 80 000 – 136 000 

* Зменшується пропорційно залишковій вартості у 2,7 раза (216 000 : 80 000). 

Д-т 131 — К-т 104 — 34 000 грн — у частині зменшення на-
рахованого зносу; 
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Д-т 423 — К-т 104 — 81 000 грн — за рахунок фонду дооцінки, 
створеного під час попередної дооцінки (К-т 423 — 90 000 і Д-т 
423 — 90 000 грн). 

Втрата від зменшення корисності устаткування становить  
136 000 грн. (216 000 – 80 000) і буде відображатися записом: 

Д-т 975 — К-т 104 — 21000 грн оскільки вартість об’єкта не-
обхідно зменшити на 136 000 грн, а вирахувано на 34 000 грн і  
81 000 грн, то різниця (21 000 грн) відноситься на збільшення 
витрат (136 000 – 34 000 – 81 000). 

Якщо відповідно до п. 32 П(С)БО 7 причини зменшення ко-
рисності об’єкта основних засобів перестали існувати, то втрати 
від такого зменшення за попередні періоди включаються до 
складу доходу з одночасним зменшенням суми зносу об’єкта. 
Щодо об’єктів, які раніше були переоцінені (п. 21 П(С)БО 7), ці 
втрати повинні включатися до складу доходів, але не більше суми, 
списаної на витрати під час попереднього зменшення корисності. 

 
У кінці третього року експлуатації установки сума 
очікуваного відшкодування витрат зросла на 21 000 

грн. 
Оскільки устаткування на кінець другого року обліковувалося 

за переоціненою вартістю, тобто в сумі 80 000 грн, то залишкова 
вартість на кінець третього року експлуатації, виходячи з її ве-
личини — 80 000 грн — на кінець другого періоду (див. попере-
дню розрахункову таблицю) становитиме: 

80 000 – (80 000 : 8 років) = 70 000 грн. 
Покажемо розрахунок оцінки даного об’єкта на кінець тре-

тього року (табл. 5.25). 
Таблиця 5.25 

Показники 
Сума на кінець третього року експлуатації 

зміни до зменшення 
корисності 

після зменшення  
корисності 

Первісна вартість 100 000 130 000 + 30 000 

Знос 30 000 39 000 + 9000 

Залишкова вартість 70 000 91 000 + 21 000 
 
А з урахуванням очікуваного зростання суми відшкодування 

об’єкта на 21 000 грн, залишкова вартість зросте до 91 000 грн 

Приклад 2 
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(70 000 + 20 000) або в 1,3 раза (91 000 : 70 000). Одночасно в 
1,3 раза необхідно збільшити: 

1) переоцінену первісну вартість устаткування: 
100 000 · 1,3 = 130 000 грн; 

2) його знос: 
30 000 · 1,3 = 39 000 грн. 

Виходячи з того, що в кінці другого року на витрати підпри-
ємства було віднесено 21 000 грн із загальної суми втрат від змен-
шення корисності, то цю суму необхідно зараз включити до  
складу доходу підприємства. 

Тому очікуване відшкодування буде відображено в обліку та-
ким записом: 

1) на збільшення первісної вартості: 
Д-т 104 “Машини і обладнання” — 30 000 грн 
К-т 423 “Дооцінка активів” — 30 000 грн 
2) на донарахування зносу: 
Д-т 423 “Дооцінка активів” — 9000 грн 
К-т 131 “Знос основних засобів” — 9000 грн 
3) на включення в дохід суми, раніше віднесеної на витрати: 
Д-т 423 “Дооцінка активів” — 21 000 грн 
К-т 746 “Інші доходи операційної діяльності” — 21 000 грн 
Якщо причини зменшення корисності об’єкта основних засобів 

перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше 
суми попереднього зменшення корисності, відображається як дохід з 
одночасним зменшенням суми зносу об’єкта основних засобів. 

Якщо такий об’єкт відображається в обліку за переоціненою 
вартістю, то відповідно до п. 20 П(С)БО 7 перевищення сум по-
передніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової ва-
ртості об’єкта основних засобів при черговій його дооцінці 
включається до складу доходів звітного періоду. І навпаки, пере-
вищення сум-попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок 
за чергової уцінки, спрямовується на зменшення додаткового ка-
піталу з включенням різниці до витрат звітного періоду.  

5.6. Облік вибуття основних засобів  
та їх переміщення на підприємстві 

Об’єкт основних засобів відповідно до п. 33 П(С)БО 7 “Основні 
засоби” вилучається з активів (списується з балансу) у разі його 
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вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або не-
можливості визнання активом. 

Згідно із Законом України “Про підприємства в Україні” 
останні мають право продавати, здійснювати внески в статутний 
капітал, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в 
тимчасове користування об’єкти основних засобів іншим підп-
риємствам, організаціям, установам і громадянам. 

Вибуття основних засобів оформляється Актом на списання ос-
новних засобів (ф. № 03-3), в якому відображаються первинна вар-
тість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вар-
тість, причина вибуття об’єкта (реалізація, ліквідація, безоплатна 
передача тощо), витрати, пов’язані з вибуттям, а також результат від 
списання об’єкта. На основі акту здійснюються відповідні записи в 
інвентарних картках та інвентарному списку (зразок 5.3 та 5.4). 

Регістри аналітичного обліку (інвентарні картки) реалізованих 
основних засобів додаються до документів, якими оформлені 
факти вибуття таких активів. 

У процесі реалізації об’єктів основних засобів за грошові кошти в 
бухгалтерському обліку на відповідних рахунках відображаються: 

• дохід від реалізації в сумі продажної вартості об’єктів; 
• податкові зобов’язання з ПДВ; 
• списання суми нарахованого зносу й залишкової вартості 

проданих об’єктів; 
• списання витрат, пов’язаних із продажем основних засобів; 
• розрахунки з покупцем; 
• фінансовий результат, пов’язаний із продажем об’єкта основ-

них засобів. 
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Зразок 5.3 
 

ВАТ “Продтовари” 
 ТИПОВА ФОРМА № 03-3  
 ЗАТВЕРДЖЕНА наказом  

Мінстату України  
від 29 грудня 1995 р. № 352 

 
підприємство, організація  

Ідентифікаційний  
код з ЄДРПОУ 1 3 5 7 8 6 4 2  Код за УКУД   

  

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Керівник підприємства 

 

Прокопенко В. Г. 
 Номер  

документа 
Дата  

складання 
Код виду  
операції 

“18” 2002 р. № березня 

 
15 15.03.02 

Ліквідація  
у зв’язку  
з повним  
зносом 
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Комісія, призначена наказом від “12” березня 2002 р. № 124 
на підставі __________________ зробила огляд 

У результаті огляду комісія встановила:  1. Надійшов на підприємство 

кондиціонера ПК-1500 
  найменування об’єкта 

“3” березня 1995 р. 
 2. Кількість ремонтів 5 на суму  триста двадцять одна грн 00 коп. 
 3. Маса об’єкта за паспортом 60 кг 
 4. Наявність дорогоцінних металів немає 
 5. Технічний стан і причина списання повний знос основних вузлів 
 
 
Висновок комісії: об’єкт підлягає ліквідації у зв’язку з недоцільністю його ремонту  
 
 
Додаток. Перелік документів, що додаються,  

Голова комісії 

технічний паспорт  
 
 

 заст. директора    Калінін П. І. 
  посада  підпис  П. І. Б 

Члени комісії  гол. інженер    Сидорчук О. С. 
  посада  підпис  П. І. Б 

  Начальник цеху № 1    Петренко А. А. 
  посада  підпис  П. І. Б 

  Бухгалтер цеху № 1    Зозуля І. І. 

  посада  підпис  П. І. Б 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Закінчення зразка 5.3 

[Зворотний бік форми № 03-3] 

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА 

Витрати на списання Надійшло від списання 

Найменування 
 документа 

ст
ат

ті
 

 в
ит

ра
т 

су
ма

 Найменування  
документа 

цінностей 

кількість сума 
вид 

Номенк- 
латурний  

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Акт виконання робіт № 7 від 19 
березня 2002 року 976 95 Накладна-вимога на від-

пускання (внутрішнє пе-
реміщення матеріалів 

(форма М-11) № 15 від 19 
березня 2002 року 

металобрухт — 28 32,50 

або   
Табель обліку використання робо-
чого часу та розрахунку заробітної 
плати 

976 80 

Бухгалтерська довідка на суму со-
ціальних нарахувань 976 30 

 
 
 

Результати списання Кондиціонер ПК-1500 розібрано. Металобрухт, що утворився в результаті списання, 
у кількості 28 кг здано на склад № 3 

У картці  № 174 вибуття основних засобів відмічено 
20  березня  2002 р.  Головний бухгалтер   Коваленко Н. М. 
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Зразок 5.4 
   ТИПОВА ФОРМА № 03-4 

ВАТ “Продтовари” ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Прокопенко В. Г. 
“15” квітня

Затверджена наказом Мінстату 
України від 29 грудня 1995 р. № 352 

 2002 р. 
підприємство, організація 

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 1 3 5 7 8 6 4 2 Код за УКУД  
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Продовження зразка 5.4 
Комісія, призначена наказом / розпорядженням від “2” квітня 2002 р. № 125 зробила огляд автомобіля 

(причепа, напівпричепа), марка ВАЗ, модель 21093, тип легковий комби-В, вантажопідйомність / ємність —, 
двигун № 105468, шасі № —, державний номер 060-81 КХ, технічний паспорт № КІС 610608, маса об’єкта за 
паспортом 1370 кг, наявність дорогоцінних металів —, що належать __________________________________ 

найменування автогосподарства, підприємства 
Адреса підприємства вулиця Перемоги, будинок 17______________________________________________ 
У результаті огляду автомобіля ВАЗ-21093________________________________________, його агрегатів, 

назва автомобіля, причепа, напівпричепа 

вузлів і механізмів та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила: 
1. Є на балансі автогосподарства (підприємства) з “26” травня 1991 р. 
2. Кількість ремонтів 12 на суму вісім тисяч чотириста дві грн. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа)   
На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі 

Номер  
за порядком 

акумулятори, генератор  

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТІВ І ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ (ПРИЧЕПА, НАПІВПРИЧЕПА) 

Найменування агрегатів Придатні  
для користування 

Відсоток  
придатності 

Підлягають  
відновленню Непридатні Виявлені  

дефекти 
1 Рама      
2 Кузов      
3 Кабіна      
4 Двигун:      
 карбюратор      
 стартер      
 генератор      
 компресор      
 пневмогальма      

5 Коробка передач      
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6 Задній міст і карданний вал      
 Картер заднього мосту      
 картер      
 диски коліс      
 ресори      

7 Передній міст і рульове управління      
 передня вісь      
 диски коліс      
 ресори      
 механізми рульового управління      

8 Інші прилади      
 радіатор      
 крила і підніжки      
 капот      
 фари      
 скло      
 акумулятори      
 амортизатори      
 головний гальмовий циліндр      

Примітка. У графах 3, 5, 6 вказується: так, ні. 
Висновки комісії об’єкт підлягає ліквідації у зв’язку з недоцільністю його ремонту  
Додаток. Перелік документі, що додаються 

Голова комісії 

технічний паспорт, державний номер  
 Гол. інженер    О. С. Сидорчук  

  посада  підпис  П. І. Б. 
Члени комісії  Інженер    С. Ю. Філіпов 

  посада  підпис  П. І. Б. 
  Технік     М. П. Черняк 
  посада  підпис  П. І. Б. 

М. П. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Закінчення зразка 5.4 

Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли: 

Номер 
Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна Сума 

за порядком за каталогом номенклатурний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 — 98 Диски коліс Шт. 5 42 210 
 
Разом кількість 5 (п’ять) одиниць на суму двісті десять грн 
Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа

Витрати на списання 

) ВАЗ-21093 
 

Надійшло від списання 

найменування  
документів 

стаття 
витрат сума найменування документів 

Цінності кі-
лькі
сть 

сума 
вид номенклатурний номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Накладна № 19  
від 20.04.2002 Металобрухт — 1150 172,50 

 
Результати списання автомобіля ВАЗ-21093 У картці № 7 вибуття основних засобів відмічено 
 
 
“21” квітня 2002 р.
 

  Головний бухгалтер _______________Коваленко Н. М. 
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Базою оподаткування ПДВ операцій із продажу основних за-
собів є їхня договірна (контрактна) вартість з урахуванням акци-
зного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і 
зборів за винятком податку на додану вартість (п. 4.1 Закону 
України “Про податок на додану вартість”). Податкове зо-
бов’язання та право на податковий кредит в операціях купів-
лі-продажу основних засобів виникають тільки у платників ПДВ. 

Переміщення основних засобів усередині підприємства (орга-
нізації): з цеху в цех, із відділу в цех і навпаки — оформляється 
виписуванням накладної типової форми на внутрішнє перемі-
щення основних засобів. Екземпляр накладної з розписками 
одержувача й того, хто здав, передається в бухгалтерію підприєм- 
ства. 

Бухгалтерія підприємства (організації) відмічає у відповідних 
інвентарних картках передані об’єкти і розміщує їх у картотеці за 
новим місцезнаходженням. Необхідні записи (відмітки) здійс-
нюються в інвентарних списках об’єктів. 

У разі внутрішнього переміщення частини основних засобів, 
що обліковуються на одній інвентарній картці, бухгалтерія підп-
риємства (організації) здійснює про це відповідну відмітку в ек-
земплярі картки, а також в описі інвентарних карток і одночасно 
виписує на передані об’єкти додаткові екземпляри інвентарних 
карток, які розміщуються в картотеці за новим місцезнаходжен-
ням переданих основних засобів. Відповідні записи здійснюються 
в інвентарних картках об’єктів за місцем їх знаходження. 

Списання з балансів підприємств (організацій) об’єктів осно-
вних засобів, що ліквідуються, здійснюється згідно з Інструкцією 
про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і ор-
ганізацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 
30.11.99 р. № 291, та Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 7 “Основні засоби”. 

Ліквідація об’єкта основних засобів оформлюється актами на 
списання типової форми (03-3 “Акт на списання основних засобів” і 
03-4 “Акт на списання автотранспортних засобів”, затверджених 
Міністерством статистики України від 29.12.95 р. № 352), які скла-
даються комісією та затверджуються керівником підприємства. 

Оформлений акт на ліквідацію основних засобів передається в 
бухгалтерію підприємства (організації), яка здійснює відмітку про 
вибуття об’єкта в інвентарній картці, а також в опису інвентарних 
карток. Відповідні записи здійснюються в інвентарному списку 
основних засобів за місцем їх знаходження. 
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Якщо на одній картці обліковується кілька інвентарних об’єктів, 
частина з яких ліквідується, бухгалтерія відмічає вибуття об’єктів 
у картці, в описі інвентарних карток і в інвентарному списку. 

Ліквідація окремих пристроїв, що входять до складу інвента-
рного об’єкта, тобто його часткова ліквідація, оформляється за 
загальними правилами. 

Фінансовий результат від ліквідації об’єктів основних засобів 
внаслідок фізичного або морального зносу визначається як різ-
ниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих подат-
ків) та залишковою вартістю об’єкта й витратами, пов’язаними з 
його ліквідацією. 

Якщо об’єкт основних засобів ліквідується внаслідок надзви-
чайних подій (пожежі, повені, землетрусу тощо), то фінансовий 
результат визначається як різниця між величиною втрат (залиш-
кова вартість об’єкта плюс витрати на остаточну ліквідацію) і 
величиною доходу у вигляді оприбуткованих матеріалів і стра-
хового відшкодування. Відображення в бухгалтерському обліку 
операцій з ліквідації основних засобів показано в табл. 5.26. 

 
Таблиця 5.26 

ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ ОБ’ЄКТА 
(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 50 000 грн, ЗНОС — 20 000 грн) 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, грн 
Д-т К-т 

І. Ліквідація об’єкта основних засобів  
унаслідок фізичного та морального зносу 

1 
Списується сума 
зносу устаткуван-
ня, що ліквідується 

131 “Знос основних 
фондів” 

104 “Машини  
і обладнання” 20 000 

2 
Списується залиш-
кова вартість об-
ладнання, що лік-
відується 

976 “Списання не-
оборотних активів” 

104 “Машини  
і обладнання” 30 000 

3 
Нараховуються по-
даткові зобов’язан-
ня на залишкову 
вартість 

976 “Списання не-
оборотних активів” 

641 “Розрахунки  
за податками” суб-
рахунки “З ПДВ” 

6000 

4 
Списуються ви- 
трати, пов’язані з 
ліквідацією об’єкта 

976 “Списання не-
оборотних активів” 

661 “Розрахунки з 
оплати праці” 65 
“Розрахунки за 
страхуванням” 

1000 
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Продовження табл. 5.26 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, грн 
Д-т К-т 

5 

Оприбутковується 
металобрухт, отри-
маний у результаті 
ліквідації устат-
кування 

209 “Інші матеріа-
ли” 

746 “Інші доходи 
від звичайної ді-
яльності” 

500 

6 

Списуються на 
фінансові ре-
зультати витрати, 
пов’язані з лікві-
дацією об’єкта 

793 “Результат ін-
шої звичайної дія-
льності” 

976 “Списання не-
оборотних акти-
вів” 

1000 

7 

Списуються на фі-
нансові резуль-
тати доходи, 
отримані від лік-
відації об’єкта 

746 “Інші доходи 
від звичайної дія-
льності” 

793 “Результат 
іншої звичайної 
діяльності” 

500 

II. Ліквідація об’єкта основних засобів унаслідок надзвичайних подій 

1 
Списується сума 
зносу устаткуван-
ня, що ліквідується 

131 “Знос основних 
фондів” 

104 “Машини і 
обладнання” 20 000 

2 
Списується залиш-
кова вартість об-
ладнання, що лік-
відується 

991 “Втрати від 
стихійного лиха” 

104 “Машини і 
обладнання” 30 000 

3. 

Нараховується під-
ряднику за вико-
нані роботи з ос-
таточної 
ліквідації об’єкта 

991 “Втрати від сти-
хійного лиха” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

2500 

4 Нараховується по-
датковий кредит 

641 “Розрахунки  
за податками” 

631 “Розрахунки з 
вітчизняними по-
стачальниками” 

500 

5 

Оприбуткову-
ються різні мате-
ріали від остато-
чної ліквідації 
об’єкта 

209 “Інші матеріали” 
751 “Відшкодуван-
ня збитків від над-
звичайних подій” 

4000 
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6 
Одержано частко-
ве відшкодування 
від страхової ком-
панії 

311 “Поточні ра-
хунки в національ-
ній валюті” 

751 “Відшкоду-
вання збитків від 
надзвичайних по-
дій” 

13 000 

Закінчення табл. 5.26 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, грн 
Д-т К-т 

7 

Списуються на фі-
нансові резуль-
тати витрати від 
надзвичайних по-
дій  
(30 000 + 2500) 

794 “Результат 
надзвичайних по-
дій” 

991 “Витрати від 
стихійного лиха” 32 500 

8 

Списується на фі-
нансові резуль-
тати одержаний 
дохід у вигляді 
відшкодування 
збитків (4000 + 13 
000) 

751 “Відшкоду-
вання збитків від 
надзвичайних по-
дій” 

794 “Результат над-
звичайних подій” 37 000 

 
 

ВАТ “Київприлад” передало до статутного капі-
талу пов’язаній особі ВАТ “Станкозавод” будівлю 

цеху первісною вартістю 150 000 грн з нарахованим зносом 45 000 
грн. В установчому договорі будівля оцінена в 135 000 грн. 

Таблиця 5.27 
ОБЛІК ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВНЕСОК  

ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ІНШОГО ПІДПРИЄМСТВА 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, грн 
Д-т К-т 

1 Списана сума зно-
су будівлі 

131 “Знос основних 
засобів” 

103 “Будинки  
та споруди” 45 000 

2 
Відображається за-
лишкова вартість 
будівлі як пере-
дана інвестиція 

143 “Інвестиції непо-
в’язаним особам” 

103 “Будинки  
та споруди” 105 000 

Приклад 1 
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3 

Різниця між спра-
ведливою й за-
лишковою варті-
стю інвестиції 
відображається в 
складі доходів 

143 “Інвестиції не-
пов’язаним особам” 

746 “Інші доходи 
від звичайної діяль-
ності” 

30 000 

Таблиця 5.28 
БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА  

(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 45 000 грн, ЗНОС — 30 000 грн) 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, грн 
Д-т К-т 

1 Списана сума зносу 
переданого об’єкта 

131 “Знос основних  
засобів” 

10 “Основні  
засоби” 30 000 

2 Списується залиш-
кова вартість 

976 “Списання не-
оборотних активів” 

10 “Основні  
засоби” 15 000 

3 
Відображається 
податкове зобов’я-
зання з ПДВ  
(15 000 ⋅ 20 %) 

976 “Списання не-
оборотних активів” 

641 “Розрахунки 
за податками” 3000 

4 
Списується на фі-
нансові резуль-
тати витрати з 
передачі об’єкта 

793 “Результати 
іншої звичайної 
діяльності” 

976 “Списання не-
оборотних активів” 18 000 

5 
Відображається 
збиток від безо-
платної передачі 

44 “Нерозподілені 
прибутки” 

793 “Результати 
іншої звичайної 
діяльності” 

18 000 

Таблиця 5.29 
ОБЛІК ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

(ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ — 20 000 грн, ЗНОС — 5000 грн,  
ДОГОВІРНА ЦІНА — 36 000 грн) 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума, 

грн Д-т К-т 

1 
Відображається 
договірна вартість 
продажу верстата 

377 “Розрахунки з 
іншими дебіто-
рами” 

742 “Дохід від 
реалізації необо-
ротних активів” 

36 000 
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2 
Нараховуються по-
даткові зобов’язан-
ня з ПДВ 

742 “Дохід від реа-
лізації необорот-
них активів” 

641 “Розрахунки 
за податками” 6000 

3 Списується сума зно-
су верстата 

131 “Знос основ-
них засобів” 

103 “Будинки та 
споруди” 5000 

4 
Списується залиш-
кова вартість верс-
тата 

972 “Собівартість 
реалізованих не-
оборотних активів” 

103 “Будинки та 
споруди” 15 000 

Закінчення табл. 5.29 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, 
грн 

Д-т К-т 

5 
Одержано оплату за 
реалізований вер-
стат 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

377 “Розрахунки з 
іншими дебіто-
рами” 

36 000 

6 
Списується на фі-
нансові результати 
доход від продажу 
верстата 

742 “Дохід від реа-
лізації необорот-
них активів” 

793 “Результат ін-
шої звичайної ді-
яльності” 

30 000 

7 
Списується на фі-
нансові результати 
залишкова вартість 
верстата 

793 “Результат ін-
шої звичайної  
діяльності” 

972 “Собівартість 
реалізованих необо-
ротних активів” 

15 000 

Передача основних засобів як внесок у статутний капітал ін-
шого підприємства регламентується Законом України “Про під-
приємства в Україні” від 27.03.91 р. за № 887-ХІ та Законом 
України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. № 1576-ХП 
та П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затвердженого наказом 
Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91 та зареєстрованого в 
Мінюсті України 17.05.2000 р. № 284. 

Підприємство, що здійснює внески, виступає інвестором, а 
одержувач — об’єктом інвестування або емітентом корпоратив-
них прав. 

Оцінка внесків основними засобами узгоджується установчи-
ми документами учасників, виходячи зі справедливої вартості на 
дату внесення, а якщо її визначити неможливо, — то за собівар-
тістю, з урахуванням зменшення корисності (П(С)БО 12, п. 9). 

Згідно з підпунктом 3.2.8 Закону України “Про ПДВ” не є 
об’єктом оподаткування операції з “передачі основних фондів як 
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внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її  
цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпо-
ративні права”. 

З урахуванням цього операції з внесків основними засобами в 
інвестора відображаються відповідними бухгалтерськими записами. 

Згідно з Законом України “Про господарські товариства” від 
19.09.91 р. № 1576-ХП учасники (засновники) товариств мають 
право на одержання компенсації своєї частки в активах підпри-
ємства при виході зі складу учасників: 

• будівлями, спорудами, обладнанням і іншими матеріальними 
цінностями; 

• грошовими коштами; 
• цінними паперами; 
• правом користування землею, водою та іншими природними 

ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням тощо. 
На порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з 

передачі підприємством-емітентом основних засобів їх заснов-
ником впливають: 

1) пов’язана чи не пов’язана особа засновника з підприємст-
вом-емітентом; 

2) чи саме ті основні фонди, що повертаються, були раніше 
внесені до статутного фонду підприємства; 

3) чи повернення здійснюють саме тим засновникам, які такі 
основні фонди вносили; 

4) чи були здійснені внески не основними фондами, а іншими 
активами (грішми, акціями, правом користування і т. д.). 

Якщо ж одна з указаних вимог не дотримується, то операції з 
повернення оподатковуються ПДВ. 

Порядок відображення в обліку операцій з повернення іншому 
підприємству його внесків наведено в табл. 5.29. 

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 “Основні засоби” безоплатно пе-
реданий об’єкт виключається з активів, тобто списується з балансу. 

На здійснення операції з безоплатної передачі об’єктів основ-
них засобів підприємство складає акт за типовою формою № 03-1 
“Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 
засобів” у двох примірниках: перший для себе, а другий переда-
ється одержувачу (звичайно при наданні доручення від нього). До 
першого примірника додається інвентарна картка обліку переда-
ного об’єкта. 

Безоплатна передача об’єктів основних засобів згідно з Зако-
ном України “Про оподаткування прибутку підприємств” (п. 1.31) 
та Законом України “Про податок на додану вартість” належать до 
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операцій реалізації та оподатковується. Зобов’язання з податку на 
додану вартість нараховується передаючою стороною, на залиш-
кову вартість об’єкта. Податок на прибуток сплачує одержувач 
об’єкта, якщо він не зареєстрований як неприбуткова або благо-
дійна організація. 

Порядок відображення в обліку операцій з безоплатної пере-
дачі об’єкта наведено в табл. 5.29. 

Облік передачі основних засобів в обмін на інші активи розк-
рито в розділі II “Облік надходження основних засобів”.  

Втрати від нестачі основних засобів, виявленої інвентариза-
цією, або їх крадіжка визначаються та відображаються в обліку 
залежно від того, встановлені винні особи, чи ні. 

Під час встановлення винних осіб сума відшкодування розра-
ховується відповідно до пункту 10 “Порядку визначення розміру 
збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріа-
льних цінностей”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
від 22.01.96 р. № 116, за формулою: 

2,акциз]ПДВІА)(Б[Р інфвз ⋅++−=  

де Рз — розмір збитків, грн; 
Бв — балансова вартість об’єкта на дату встановлення факту 

нестачі (крадіжки), грн; 
А — амортизація (знос) об’єкта, грн;  
Іінф — загальний індекс інфляції;  
ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн. 
Якщо винні особи не встановлені у звітному періоді, залиш-

кова вартість із донарахуванням на неї податкового зобов’язання 
списується на фінансові результати і відображається в позаба-
лансовому обліку згідно з чинним законодавством до 5 років, а 
потім списується. У разі встановлення винної особи в одному зі 
звітних періодів до п’ятирічного строку позову списана сума з 
позабалансового обліку знімається та згідно з Порядком № 116, 
здійснюється нарахування на винуватця, за вищенаведеною 
формулою. 

Відображення в обліку різних варіантів наводиться табл. 
5.32—5.34. 

5.7. Облік орендних операцій з основними засобами 
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про оренду необоротних активів і її розкриття у фі-
нансовій звітності визначаються П(С)БО 14 “Оренда”. 

П(С)БО 14 не поширюється на такі операції: 
• орендні угоди, пов’язані з розвідкою та використанням 

природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок); 
• угоди щодо використання авторських і суміжних прав; 
• угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів. 
Підприємство, що взяло будь-яке майно в оренду, вважається 

орендарем, а той, хто надав це майно, — орендодавцем. У ролі 
сторін таких відносин можуть виступати як юридичні, так і фі-
зичні особи. 

Оренда — це угода, за якою орендар набуває права користу-
вання необоротним активом за плату протягом погодженого з 
орендодавцем строку. 

Означені відносини регулюються договором оренди. У ньому 
обговорюються склад і вартість переданих в оренду об’єктів ос-
новних засобів, розмір орендної плати, тривалість оренди, 
обов’язки сторін з виконання договірних умов. 

Виходячи з умов, на яких орендарю передається орендодавцем 
у користування власність, оренда поділяється на операційну й 
фінансову. 

Операційна оренда — це господарська операція фізичної чи 
юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права ко-
ристування основними засобами на строк, що не перевищує 
строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких 
основних засобів їхньому власнику після закінчення строку оре-
ндної угоди. При цьому право власності на орендовані засоби 
залишається в орендодавця протягом усього строку дії договору 
оренди. 

Прийняті в операційну оренду основні засоби зараховуються 
на позабалансовий рахунок 01 “Орендовані необоротні активи” за 
вартістю, що зазначається в договорі. 

Регістрами аналітичного обліку таких основних засобів є копія 
інвентарної картки об’єкта або витяг з інвентарної книги, що по-
винні бути додані бухгалтерією орендодавця до акта прийман-
ня-передачі орендованих об’єктів. Ці картки (витяги) зберіга-
ються бухгалтерією орендаря окремо. 

Прийняті в операційну оренду основні засоби обліковуються в 
орендаря за інвентарними номерами орендодавця. 

Нарахування амортизації об’єкта розглядуваної оренди здій-
снюється орендодавцем. Належна за користування першим плата 
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в орендаря визнається іншими операційними витратами відпові-
дного звітного періоду. 

Витрати орендаря на поліпшення такого об’єкта відобража-
ються орендарем як капітальні інвестиції у створення інших не-
оборотних активів, які обліковуються на субрахунку 117 “Інші 
необоротні матеріальні активи” (із заведенням окремої інвентар-
ної картки) і щодо них нараховується знос прямолінійним або 
виробничим методом. 

На підставі документів, що засвідчують повернення об’єкта 
орендодавцю, бухгалтерія орендаря списує його з позабалансо-
вого рахунка 01 “Орендовані необоротні активи” та вилучає з 
картотеки відповідну інвентарну картку (витяг) і зберігає разом з 
актом приймання-передачі. 

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орен-
дарю всіх ризиків і вигод, пов’язаних із правом користування та 
володіння активом. 

Оренда, відповідно до П(С)БО 14 “Оренда”, вважається фі-
нансовою за наявності хоч би однієї з наведених нижче ознак: 

1) орендар набуває права 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 на дату придбання; 

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

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з почат-
ку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість  
об’єкта оренди. 

Мінімальні орендні платежі — платежі, що підлягають сплаті 
орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості 
податків, що мають бути сплачені орендодавцем, і непередбаченої 
орендної плати), збільшені на суму його гарантованої ліквіда-
ційної вартості. 

Гарантованою ліквідаційною вартістю є: 
1) для орендаря — частина ліквідаційної вартості, яка гаран-

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

рантується до сплати орендарем або незалежною третьою сторо-
ною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантію. 

Орендар відображає в обліку одержаний у фінансову оренду 
об’єкт бухгалтерським записом: 

Д-т 10 “Основні засоби” 
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К-т 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” — за найменшою 
на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу 
або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. 

Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у 
фінансову оренду об’єкт як дебіторську заборгованість орендаря в 
сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквіда-
ційної вартості за вирахуванням фінансового доходу (доходу від 
реалізації необоротних активів). 

Основні бухгалтерські проведення з фінансової оренди наве-
дені в табл. 5.30. 

Таблиця 5.30 
ФІНАНСОВА ОРЕНДА (ЛІЗИНГ) 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, грн 
Д-т К-т 

А. У орендодавця 

1 
Списано з балансу 
знос переданих в 
оренду основних 
засобів 

131 “Знос основ-
них засобів” 

10 “Основні за-
соби” 20 000 

2 Списується залиш-
кова вартість 

972 “Собівартість 
реалізованих не-
оборотних активів” 

10 “Основні за-
соби” 130 000 

3 

Відображається 
заборгованість за 
основні засоби, пе-
редані в оренду в 
сумі залишкової 
вартості 

161“Заборгованіс
ть за майно, що 
передано у фі-
нансову оренду” 

742 “Дохід від 
реалізації необо-
ротних активів” 

130 000 

4 

Відображено щомісяч-
ну суму, що підлягає 
відшкодуванню час-
тини вартості амор-
тизованого об’єкта 
фінансової оренди 

377“Розрахунки з 
іншими  
дебіторами” 

161“Заборгованіс
ть за майно, що  
передано у фі-
нансову оренду” 

10 000 

5 
Нараховано платіж як 
винагороду за пере-
дане майно в оренду 

373 “Розрахунки 
по перерахованих 
доходах” 

732“Відсотки 
одержані” 1500 

6 
Отримано кошти в 
погашення залиш-
кової вартості об’єк-
та фінансової оренди 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

377 “Розрахунки  
з іншими дебіто-
рами” 

10 000 
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7 Отримано винаго-
роду 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

373“Розрахунки 
по перерахованих 
доходах” 

1500 

8 Визначено фінан-
совий результат:    

 а) у частині пере-
дачі об’єкта 

793 “Результати 
іншої звичайної 
діяльності” 
742 “Дохід від 
реалізації необо-
ротних активів” 

972 “Собівартість 
реалізованих не-
оборотних активів” 
793 “Результати 
іншої звичайної 
діяльності” 

130 000 

 б) у частині одер-
жаного доходу 
(винагороди) 

732 “Відсотки  
одержані” 

793 “Результати 
іншої звичайної 
діяльності” 

1500 

Закінчення табл. 5.30 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, грн 
Д-т К-т 

Б. У орендаря 

1 
Отримано у фінан-
сову оренду осно-
вний засіб 

10 “Основні за-
соби” (орендова-
ні) 

531 “Зобов’язання 
фінансової оренди” 130 000 

2 Нараховано амор-
тизацію 23 “Виробництво” 

131 “Знос основних 
засобів” (орендо-
ваних) 

10 000 

3 
Відображено суму 
винагороди орен-
додавцю 

23 “Виробництво” 
685 “Розрахунки з 
іншими кредито-
рами” 

1500 

4 
Нараховано щомі-
сячну суму частини 
вартості об’єкта фі-
нансової оренди 

531 “Зобов’язання 
з фінансової оре-
нди” 

61 “Поточна за-
боргованість за дов-
гостроковими 
зобов’язаннями” 

10 000 

5 
Погашено заборго-
ваність із винаго-
роди 

685 “Розрахунки з 
іншими кредито-
рами” 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

1500 

6 Те ж з орендної 
плати 

61 “Поточна за-
боргованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями” 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

10 000 
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7 

Викуплено об’єкт 
оренди після за-
кінчення строку 
договору за зали-
шковою вартістю 

61 “Поточна за-
боргованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями” 

311 “Поточні ра-
хунки в націона-
льній валюті” 

70 000 

8 

Перехід об’єкта орен-
ди у власність орен-
даря після закін-
чення строку 
фінансової оренди 

10 “Основні за-
соби” (власні) 

10 “Основні за-
соби” (орендова-
ні) 

130 000 

9 
Одночасно відо-
бражено суму на-
рахованого зносу 

131 “Знос основ-
них засобів” 
(орендованих) 

131 “Знос основ-
них засобів” 
(власних) 

60 000 

 
5.8. Облік нематеріальних активів 

Якщо первинним є матеріальний компонент, то об’єкт слід 
обліковувати в складі матеріальних активів (основних чи інших). 

Важливою ознакою нематеріального активу є те, що він ви-
користовується понад один рік. 

Вартісна межа нематеріального активу не обмежується. 
Особливості обліку окремих видів нематеріальних активів та 

операцій з ними регулюються іншими П(С)БО: 
― П(С)БО 9 “Запаси” — нематеріальні активи, які утриму-

ються підприємством для продажу в ході звичайної діяльності; 
― П(С)БО 14 — нематеріальні активи, передані або отримані 

підприємством на умовах фінансової оренди (крім авторських і 
суміжних з ними прав); 

― П(С)БО 17 — відстрочені податкові активи; 
― П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” — фінансові активи; 
― П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” — гудвіл1

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться по-
об’єктно з узагальненням інформації за однорідними групами, 
визначеними П(С)БО 8. 

Групою нематеріальних активів є сукупність однотипних за 
призначенням і умовами використання нематеріальних активів. 

, що вини-
кає в результаті об’єднання підприємств. 

                    
1 Гудвіл (ділова репутація) — комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибу-

тку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, включаючи викорис-
тання кращих управлінських здібностей (робіт, послуг), нових технологій. 
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Їх синтетичний облік ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні 
активи за окремими субрахунками, які визначені для обліку 
окремих груп нематеріальних активів”. Такими групами є: 

1. Субрахунок 121 “Права користування природними ресур-
сами” (права на користування кадрами, у тому числі на розробку 
родовищ, корисних копалин; права на користування геологічною 
та іншою інформацією про стан та можливості господарського 
використання природного середовища в цілому або його елемен-
тів, яка міститься у звітах, картах і інших матеріалах; права на 
використання водних, біологічних і інших ресурсів, яке впливає 
на життєдіяльність підприємства (населеного пункту, регіону). 

2. Субрахунок 122 “Права користування майном” (право по-
купця на подальше господарське або інше використання земельної 
ділянки, будівель чи інших необоротних матеріальних активів; 
право на оренду землі, приміщень тощо). 

При цьому не слід ототожнювати плату за право на оренду 
майна та орендні платежі. Платіж за право на оренду є платою за 
право на можливе використання об’єкта оренди. 

3. Субрахунок 123 “Права на знаки для товарів і послуг” (за-
свідчені свідоцтвом права на позначення, за якими товари й пос-
луги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг 
інших осіб: товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо). 

4. Субрахунок 124 “Права на об’єкти промислової власності” 
(винаходи, промислові зразки, корисні моделі, сорт рослин, по-
роди тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції 
тощо). 

5. Субрахунок 125 “Авторські та суміжні з ними права” (облік 
прав на обнародувані та необнародувані твори в галузі науки,  
літератури й мистецтва, виражені в усній, письмовій чи будь-якій 
іншій формі, а також права на програми для ЕОМ, бази даних 
тощо). 

6. Субрахунок 126 “Гудвіл” (облік гудвілу — перевищення 
вартості придбання над часткою покупця в справедливій вартості 
здобутих ідентифікованих активів і зобов’язань на дату придбання). 

7. Субрахунок 127 “Інші нематеріальні активи” (облік об’єктів 
права користування економічними, організаційними та іншими 
вигодами, зокрема: право на місце на товарній, фондовій біржі; 
право на здійснення певної діяльності (витрати на отримання лі-
цензій та інших спеціальних дозволів); право на економічні ви-
годи від користування монопольним становищем на ринку; право 
на користування податковими господарськими та іншими приві-
леями). 
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Аналітичний облік нематеріальних активів і їх зносу ведеться у 
Відомості обліку нематеріальних активів, нарахування амортиза-
ції (зносу) (форма № ВНА — 1). 

П(С)БО 8 визначено, що придбаний або отриманий нематері-
альний актив відображається в балансі, тобто визнається як актив, 
якщо: 

1) існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбу-
тньому економічні вигоди, пов’язані з використанням такого ак-
тиву; 

2) можна достовірно визначити його вартість. 
Створені самим підприємством гудвіл, газетні заголовки, 

назви видань, список клієнтури та інші об’єкти, що мають таку 
субстанцію, не визнаються як нематеріальні активи, а відо-
бражаються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони 
здійснені. 

Визнання окремих видів нематеріальних активів залежить від 
процесу їх створення. Такий процес поділяється на дві фази — 
дослідження та розроблення. 

Згідно з П(С)БО 8 дослідження — заплановані підприємством 
дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання й 
володіннями новими науковими і технічними знаннями. Це мо-
жуть бути: 

1) діяльність, що здійснюється з метою отримання нових знань; 
2) пошук, оцінка і остаточний вибір, застосування винаходів та 

інших знань; 
3) пошук альтернативних матеріалів, продуктів, процесів, си-

стем і послуг; 
4) формування, проектування, оцінка та остаточний вибір 

можливих альтернатив для нових або вдосконалених матеріалів, 
приладів, процесів, систем і послуг. 

Нематеріальні активи, отримані в результаті дослідження, не 
визнаються активами підприємства. Витрати на проведення таких 
досліджень списуються й відображаються в складі інших витрат 
операційної діяльності в тому періоді, у якому вони виникли. 
Нематеріальні активи можуть бути отримані в результаті розро-
блення. 

Розроблення — застосування підприємством результатів дос-
ліджень і інших знань для планування та проектування нових або 
значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, 
систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи 
використання. Розроблення може бути пов’язане з такою діяль-
ністю: 
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1) проектуванням, спорудженням і випробуванням прототипів 
і моделей об’єктів виробництва та використання; 

2) проектуванням інструментів, форм штампів, із застосуван-
ням нової технології; 

3) проектуванням, будівництвом і експлуатацією пілотного 
підприємства, яке не має економічних масштабів для комерцій-
ного виробництва; 

4) проектуванням, спорудженням і випробуванням обраних 
альтернатив для нових або вдосконалених матеріалів, приладів, 
продуктів, процесів, систем і послуг. 

Для відображення результатів розроблення в складі нематері-
альних активів повинні бути дотримані такі умови, за яких: 

― підприємство має намір, технічну можливість та ресурси для 
доведення об’єкта розроблення до стану, у якому він придатний 
для реалізації або використання; 

― підприємство може отримати в майбутньому економічну 
вигоду від реалізації або використання об’єкта розроблення; 

― підприємство має достовірну інформацію для визначення 
витрат, пов’язаних з розробленням нематеріальних активів. 

Якщо такі умови відсутні, витрати, понесені підприємством у 
процесі розроблення, відображаються в складі інших витрат опе-
раційної діяльності підприємства. 

Відповідно до пункту 11 П(С)БО 8 придбані нематеріальні 
активи зараховуються на баланс підприємства за первісною ва-
ртістю, яка складається з ціни (вартості) придбання (крім отри-
маних торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не 
підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо 
пов’язаних із придбанням нематеріального активу й доведенням 
його до стану, в якому він придатний для використання за при-
значенням. 

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до пер-
вісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) 
повністю або частково за рахунок кредиту банку. 

Пунктом 18 П(С)БО 8 визначено, що первісна вартість нема-
теріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних з 
удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їхніх 
можливостей і терміну використання, які сприятимуть збіль-
шенню очікуваних майбутніх економічних вигод. 

Наприклад, юридичні послуги на оформлення права власності 
на торговельну марку є необхідним етапом для подальшого ви-
користання цієї марки й отримання економічних вигод. Тому ви-
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трати на такі послуги враховуються (капіталізуються) у первісній 
вартості цієї торговельної марки. 

Витрати, які дозволяють отримати тільки первісно визначені 
майбутні економічні вигоди (і не більше того) і підтримують 
об’єкт нематеріальних активів у придатному для використання 
стані, належать до складу витрат того звітного періоду, у якому 
вони виникли. Так, якщо підприємство придбало програмне 
забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку, але під 
час корисного використання цього забезпечення були внесені 
зміни до законодавчих і нормативних документів, які регулю-
ють ведення бухгалтерського обліку, і з цієї причини здійсню-
ється адаптація програмного забезпечення, то витрати, 
пов’язані з цими операціями, відносяться до витрат звітного 
періоду. 

Методологія обліку операцій із придбання нематеріальних 
активів залежить від способу їх придбання або отримання. 

Незалежно від способу придбання нематеріального активу він 
повинен бути оприбуткований на підставі первинного документа. 
В останньому має бути наведена детальна характеристика об’єкта, 
його первісна вартість, строк корисного використання, норма 
амортизації (зносу), підрозділ, у якому використовуватиметься 
об’єкт, підписи осіб, які прийняли об’єкт. До первинного доку-
мента додаються такі, що містять інформацію про самий об’єкт 
або порядок його використання, а також документи, що підтвер-
джують ті чи інші майнові права підприємства (свідоцтва). Та-
кими первинними документами можуть бути акти, аналогічні 
типовим актам приймання-передачі основних засобів (типова 
форма № 03-1). 

Придбання (виготовлення) нематеріального активу облікову-
ється як капітальні інвестиції з використанням субрахунка 154 
“Придбання (створення) нематеріальних активів”. 

Придбаваючи нематеріальний актив за грошові кошти, підп-
риємство включає до його первісної вартості ціну придбання, 
сплачену постачальнику, за вирахуванням непрямих податків 
(ПДВ), що відшкодовуються підприємству, та інші витрати, без-
посередньо пов’язані з його придбанням і доведенням до стану 
його можливого використання за призначенням. 

Нематеріальні активи можуть бути виготовлені силами підп-
риємства (господарським способом). У даному разі всі фактичні 
витрати на підставі первинних документів відображаються за де-
бетом субрахунка 154 “Придбання (створення) нематеріальних 
активів” і кредиту різних рахунків: 20, 66, 65 та інших, — а потім 
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на фактичну собівартість таких об’єктів дебетується рахунок 12 і 
кредитується рахунок 154. 

Придбання нематеріальних активів може здійснюватись у ре-
зультаті обміну на подібні й неподібні об’єкти. Методика такого 
обліку нематеріальних активів викладена в розділі “Облік над-
ходження основних засобів”. 

Амортизація нематеріальних активів здійснюється за прямолі-
нійним методом, виходячи зі строку корисного використання об’єк-
та, який установлюється підприємством, але не більше 20 років. 

У процесі нарахування амортизації амортизується первісна 
вартість, а ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. 

Списання нематеріальних активів оформляється актом на 
списання довільної форми або використовується акт форми 03-3 
на списання основних засобів. 

Переоцінка нематеріальних активів здійснюється за методи-
кою переоцінки основних засобів. 

Здійснюючи її, потрібно мати на увазі, що під час переоцінки 
повинен бути присутній активний ринок. Активний ринок — 
ринок, якому притаманні такі умови: 

• предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є 
однорідними; 

• у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і по-
купців; 

• інформація про ринкові ціни є загальнодоступною. 
Через те, що вказані умови активного ринку майже відсутні, то 

переоцінка нематеріальних активів практично неможлива. 
Бухгалтерські проведення з обміну нематеріальних активів 

аналогічні тим, що й з обміну основних засобів, тільки з викори-
станням рахунків 12 і субрахунків 133 і 154. 

 
Підприємство придбало право на використання 
торговельної марки, сплативши за нього 2400 грн 

(ПДВ — 400 грн). Крім того, підприємство сплатило юридичній 
фірмі за оформлення цього права 360 грн (ПДВ — 60 грн). Таким 
чином, первісна вартість торгівельної марки становитиме 2300 
грн. Бухгалтерські записи з придбання об’єктів нематеріальних 
активів за грошові кошти наведені в табл. 5.31. 

Таблиця 5.31 
ОБЛІК НАДХОДЖЕНЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Приклад 1 
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№ Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума 
Д-т К-т 

1 
Отримано рахунок за придбання 
права на використання торговель-
ної марки 

154 631 2000 

2 Відображено податковий кредит з 
ПДВ 641 631 400 

3 Отримано рахунок юридичної фі-
рми за оформлення права 154 631 300 

4 Відображено податковий кредит з 
ПДВ 641 631 60 

5 Введено в експлуатацію придбаний 
об’єкт нематеріального активу 123 154 2300 

5.9. Інвентаризація 

Підприємства й організації всіх форм власності відповідно до 
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні від 16.07.99 р. № 996-ХІV та “Інструкцією про інвен-
таризацію основних засобів, нематеріальних активів, товар-
но-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і роз-
рахунків”, затвердженою Міністерством фінансів України 
11.08.94 р. № 69, зобов’язані здійснювати інвентаризацію основ-
них засобів не менше одного разу на рік. 

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник 
підприємства, який видає наказ про створення відповідної комісії. 

До початку інвентаризації основних засобів необхідно вивести 
залишки цінностей на день інвентаризації та перевірити: наявність і 
стан інвентарних карток (інвентарних книг); наявність і стан техні-
чних паспортів або іншої технічної документації; наявність доку-
ментів на передані та прийняті в оренду основні засоби, передані на 
зберігання й тимчасове користування. За відсутності документів 
необхідно забезпечити їх одержання чи оформлення. 

У випадках раптової інвентаризації основні засоби підготов-
люються для перевірки в присутності інвентаризаційної комісії. 

До початку інвентаризації матеріально відповідальні особи 
дають розписку про те, що всі прибуткові чи видаткові документи 
здані в бухгалтерію, а всі цінності, які надійшли під їхню відпо-
відальність, оприбутковані. 
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В обов’язковому порядку інвентаризаційна комісія здійснює 
огляд об’єктів в натурі і заносить в інвентаризаційні описи типо-
вої форми повне їх найменування, призначення за інвентарними 
номерами. 

У разі виявлення об’єктів, відсутніх в обліку, а також об’єктів 
щодо яких в обліку немає даних, що їх характеризують, комісія 
зобов’язана внести в інвентаризаційний опис потрібні відомості й 
технічні показники стосовно цих об’єктів. 

Щодо виявлених необлікованих об’єктів установлюються 
причини їх появи чи створення, куди списані такі витрати, з ві-
дображенням у протоколі засідання інвентаризаційної комісії. 

Оцінка заново виявлених і не взятих на облік з моменту 
останньої інвентаризації об’єктів повинна бути здійснена, вихо-
дячи зі справедливої вартості на дату проведення інвентаризації. 

Об’єкти основних засобів заносяться в інвентаризаційні описи 
за найменуванням за основним їх призначенням. Якщо ж об’єкт 
підлягав модернізації, модифікації, добудові, дообладнанню, ре-
конструкції, унаслідок чого змінилося основне його призначення, 
він вноситься в опис за найменуванням, що відповідає його но-
вому призначенню. 

Установлені комісією непридатні для експлуатації об’єкти 
заносяться в окремі інвентаризаційні описи. 

Будівлі, споруди, машини, устаткування й силові установки, 
комп’ютерна та обчислювальна техніка заносяться в інвентари-
заційні описи індивідуально з вказівкою інвентаризаційного но-
мера, місця виготовлення, року випуску, призначення, продук-
тивності і т. д. 

Доросла продуктивна й робоча худоба заносяться в спеціальні 
для цього інвентаризаційні описи, де вказуються номер тварини 
(бирка, тавро), кличка, рік народження, порода, вгодованість, 
жива вага (крім коней і верблюдів) і балансова вартість. Пле-
мінне поголів’я всіх видів тварин заноситься в окремі описи ін-
дивідуально. 

Інші тварини, що належать до основних засобів і облікову-
ються груповим порядком, включаються в описи за віковими 
статевими групами з вказівкою кількості голів і живої ваги кожної 
групи. Порода указується за даними бонітування тварин. 

Дані про інвентаризацію однотипних предметів господарсь-
кого інвентарю, інструментів, верстатів і т. д. однакової вартості, 
які обліковуються на типовій інвентарній картці групового обліку 
(книзі інвентарного обліку), наводяться в описах за груповою 
назвою з вказівкою кількості цих предметів. 
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Інвентарні номери, що присвоєні об’єктам, як правило, не по-
винні змінюватися за винятком випадків, коли об’єкти помилково 
обліковуються в певній групі не за своїм техніко-виробничим 
призначенням або коли неправильна нумерація. 

Об’єкти основних засобів, які в момент інвентаризації пере-
буватимуть за межами підприємства (кораблі, тепловози, авто-
мобілі в далеких рейсах, машини та обладнання, передані підря-
дникам у капітальний ремонт і т. п.) повинні бути 
проінвентаризовані до моменту їх тимчасового вибуття. 

Виявлені інвентаризацією неоприбутковані об’єкти зарахову-
ються до складу відповідної класифікаційної групи основних за-
собів із присвоєнням їм інвентарного номера з одночасним відо-
браженням їх як іншого доходу від операційної діяльності. 

Виявлені інвентаризацією нестачі та втрати від псування ос-
новних засобів до прийняття рішення про конкретних винних осіб 
відображаються на забалансових рахунках, а після встановлення 
винних — відносяться до дебіторської заборгованості і включа-
ються до складу іншого операційного доходу як відшкодування 
раніше списаних активів. Під час нарахування суми відшкоду-
вання слід керуватися “Порядком визначення розмірів збитків від 
розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цін-
ностей”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.01.96 р. № 116 (табл. 5.32—5.34). 

Порядок інвентаризації основних засобів поширюється і на 
інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи. 

 
Виявлена нестача кондиціонера первісною варті-
стю 5000 грн і зносом — 2000 грн. 

Нестача відображається записами, відповідними до умов ви-
явлення нестачі. 

І. У випадку, коли нестача й винна особа встановлені в одному 
звітному періоді, розмір збитку Рз визначається за наведеною 
формулою:  

Рз = [(5000 – 2000) · 1,002 + (3003 · 20 %) + 0] = 7208 грн. 

Таблиця 5.32 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума, 

грн Д-т К-т 

Приклад 1 
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13 
Відображається спи-
сання зносу нестачі 
кондиціонера 

131 “Знос основ-
них засобів” 

106 “Інструмен-
ти, прилади, ін-
вентар” 

2000 

14 
Відноситься на винну 
особу залишкова вар-
тість кондиціонера 

375 “Розрахунки 
за відшкодування 
завданих збитків” 

106 “Інструмен-
ти, прилади, ін-
вентар” 

3000 

15 

Донараховується на 
винного різниця між 
сумою збитку, яка пі-
длягає відшкодуванню 
(згідно з п. 2 Порядку 
№ 116), і залишковою 
вартістю нестачі (7208 
– 3000) 

375 “Розрахунки 
за відшкодуван-
ня завданих 
збитків” 

719 “Інші доходи 
від операційної 
діяльності” 

4208 

16 

Відображається сума 
відшкодування збит-
ку, яка підлягає сплаті 
до бюджету: штрафні 
санкції ПДВ 

719 “Інші доходи 
від операційної 
діяльності”  
719 “Інші доходи 
від операційної 
діяльності” 

642 “Розрахунки 
за обов’язковими 
платежами” 641 
“Розрахунки за 
податками” 

3507 
701 

Закінчення табл. 5.32 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума, 

грн Д-т К-т 

17 Отримано відшкоду-
вання від винної особи 

301 “Каса”  
311 “Поточний 
рахунок” 661 “Роз-
рахунки з оплати 
праці” 

375 “Розрахунки 
за відшкодуван-
ня завданих 
збитків” 

7208 

18 

Перераховується до 
бюджету:  
— сума збитку 
(штрафні санкції),  
— сума ПДВ 

642 “Розрахунки 
за обов’язковими 
платежами”  
641 “Розрахунки 
 за податками 

311 “Поточний 
рахунок у наці-
ональній валюті”  
311 “Поточний 
рахунок у наці-
ональній валюті” 

 
 
 

3507  
701 

II. Якщо нестача й винна особа не встановлені у звітному періоді їх 
виявлення, здійснюється списання нестачі на фінансові результати 
(збитки) в розмірі залишкової вартості (3000 грн) і нарахованого на 
нього ПДВ (600 грн), з відображенням на забалансовому рахунку 07 
“Списані активи”, субрахунку 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати 
від псування цінностей”. 

Таблиця 5.33 
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№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків Сума, 

грн Д-т К-т 

1 
Відображається спи-
сання зносу нестачі 
кондиціонера 

131 “Знос основних 
засобів” 

106 “Інструменти, 
прилади, інвентар” 2000 

2 
Списується залиш-
кова вартість кон-
диціонера 

976 “Списання 
необоротних акти-
вів” 

106 “Інструменти, 
прилади, інвентар” 3000 

3 
Нараховується по-
даткове зобов’язан-
ня на залишкову вар-
тість 

976 “Списання 
необоротних акти-
вів” 

641 “Розрахунки за 
податками” 600 

4 
Списується на фі-
нансові результати 
втрати від нестачі 
кондиціонера 

793 “Результати ін-
шої звичайної діяль-
ності” 

976 “Списання 
необоротних акти-
вів” 

3600 

5 
Сума нестач відо-
бражається на по-
забалансовому об-
ліку 

072 “Невідшкодо-
вані нестачі і 
втрати від псу-
вання цінностей” 

 3600 

III. У разі, коли винна особа встановлена в інші періоди про-
тягом п’ятирічного обліку на забалансовому рахунку. 

Таблиця 5.34 

№  Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Сума, 
грн 

Д-т К-т 

1 

Нараховується забор-
гованість за винною 
особою після визнання 
нею (добровільно чи за 
рішенням суду). Сума 
визначається згідно з п. 
2 Порядку № 116. 

375 “Розрахунки 
за відшкодуван-
ня завданих збит-
ків” 

716 “Відшкоду-
вання раніше 
списаних акти-
вів” 

7208 

2 
Списана сума недо-
стачі з позабалансо-
вого обліку 

 
072 “Невідшко-
довані нестачі й 
втрати від псу-
вання цінностей” 

3600 

3 
Відноситься на винну 
особу залишкова вар-
тість кондиціонера 

375 “Розрахунки 
за відшкодування 
завданих збитків” 

106 “Інструмен-
ти, прилади, ін-
вентар” 

3000 
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4 

Відображається сума 
відшкодування збит-
ку, яка підлягає сплаті 
до бюджету:  
(7208 – 3000) = 4208.  
У частині відшкоду-
вання  
збитку ПДВ 

716 “Відшкоду-
вання раніше 
списаних акти-
вів” 716 “Відш-
кодування рані-
ше списаних 
активів” 

642 “Розрахунки 
за обов’язковими 
платежами”  
641 “Розрахунки 
за податками” 

3507  
 
 

701 

5 
Отримано відшкоду-
вання збитку від вин-
ної особи 

301 “Каса”  
311 “Поточний 
рахунок”  
661 “Розрахунки 
з оплати праці” 

375 “Розрахунки 
за відшкодуван-
ня завданих збит-
ків” 

7208 

6 

Перераховується до 
бюджету:  
— сума відшкодуван-
ня збитку 
— сума ПДВ 

642 “Розрахунки 
за обов’язковими 
платежами” 641 
“Розрахунки за 
податками 

311 “Поточний 
рахунок у наці-
ональній валюті”  
311 “Поточний 
рахунок у наці-
ональній валюті” 

3507  
 
 

701 

7 
Списується на фінан-
сові результати сума 
доходу (7208 – 4208) 

716 “Відшкоду-
вання раніше 
списаних активів 

793 “Результати 
іншої звичайної 
діяльності” 

3600 

 
5.10. Розкриття інформації  

про основні засоби та нематеріальні активи  
в примітках до фінансової звітності 

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основ-
них засобів наводиться така інформація: 

1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби 
відображені в балансі. 

2. Методи амортизації, що застосовуються підприємством, і 
діапазон строків кожного використання (експлуатації). 

3. Наявність і рух у звітному році: 
3.1. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на початок 

звітного року. 
3.2. Первісна вартість основних засобів, визнаних активом, з 

виділенням вартості основних засобів, отриманих у результаті 
об’єднання підприємств. 

3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу 
основних засобів у результаті переоцінки. 
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3.4. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних 
засобів, які вибули. 

3.5. Сума нарахованої амортизації. 
3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена у 

звіті про фінансові результати у звітному періоді. 
3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми 

зносу основних засобів. 
3.8. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на кінець 

звітного року. 

4. У примітках до фінансової звітності також наводиться така 
інформація: 

4.1. Вартість основних засобів, щодо яких існують перед-
бачені чинним законодавством обмеження володіння, корис-
тування та розпорядження. 

4.2. Вартість переданих у заставу основних засобів. 
4.3. Сума капітальних вкладень на придбання й будівництво 

основних засобів за звітний рік. 
4.4. Сума укладених угод на придбання в майбутньому ос-

новних засобів. 
4.5. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не 

використовуються (консервація, реконструкція тощо). 
4.6. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизова-

них основних засобів, які продовжують використовуватись. 
4.7. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з 

експлуатації для продажу. 
4.8. Первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки 

основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансу-
вання. 

5. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація 
про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки 
основних засобів і обмеження щодо його розподілу між власни-
ками (учасниками). 

5.1. У примітках до консолідованої фінансової звітності щодо 
кожної групи основних засобів наводиться сума курсових різниць 
у зв’язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у 
фінансовій звітності дочірніх підприємств. 

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи не-
матеріальних активів з виділенням інформації стосовно ство-
рення їх підприємством наводиться така інформація: 
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1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні 
активи відображені в балансі. 

2. Методи амортизації та діапазон строків корисного викори-
стання нематеріальних активів. 

3. Наявність і рух у звітному році: 
3.1. Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів 

і сума зносу на початок звітного року. 
3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані 

активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отри-
маних у результаті об’єднання підприємств. 

3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу 
нематеріальних активів у результаті переоцінки. 

3.4. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу нематері-
альних активів, які вибули. 

3.5. Сума нарахованої амортизації. 
3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена у 

звіті про фінансові результати у звітному періоді. 
3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума 

зносу нематеріальних активів. 
3.8. Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу на кінець 

звітного періоду. 
4. Крім того, у примітках до фінансової звітності наводиться 

така інформація: 
4.1. Вартість нематеріальних активів, щодо яких існує об-

меження права власності (наприклад, узятих в оренду). 
4.2. Вартість переданих у заставу нематеріальних активів. 
4.3. Сума угод на придбання в майбутньому нематеріальних 

активів. 
4.4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, 

включена до складу витрат звітного періоду. 
4.5. Первісна вартість, залишкова вартість і метод оцінки не-

матеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань. 
 



 209 

 
 
 
 

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

6.1. Визначення, визнання класифікація  
та первісна оцінка виробничих запасів 

Для здійснення процесу виробництва та іншої господарської 
діяльності необхідні предмети праці — сировина, матеріали, 
комплектуючі вироби, паливо тощо, з яких або за допомогою ко-
трих виготовляється продукція, виконуються роботи, надаються 
послуги. Такі предмети праці називаються запасами. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про запаси регулюються П(С)БО 9 “Запаси”. Запаси — 
це активи, які утримуються підприємством для подальшого про-
дажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у 
процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту ви-
робництва, утримуються для споживання під час виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління 
підприємством.  

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що 
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’я-
зані з їх використанням, та коли їхня вартість може бути достовірно 
визначена. 

Важливою умовою раціональної організації обліку виробничих 
запасів є обґрунтуванна їх класифікація. 

Розрізняють такі групи виробничих запасів: 
♦ сировина й матеріали; 
♦ купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; 
♦ паливо; 
♦ тара й тарні матеріали; 
♦ будівельні матеріали; 
♦ матеріали, що переробляються; 
♦ інші матеріали. 
Наведеним групам відповідають субрахунки активного інвен-

тарного рахунка 20 “Виробничі запаси”. 
Для ведення аналітичного обліку групи запасів підрозділя-

ються на підгрупи, а потім — на види, сорти, марки, типорозміри. 

Тема 6 
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На підприємстві для відповідної класифікації розробляють но-
менклатуру — цінник, тобто систематизований перелік викорис-
товуваних запасів, у якому кожному найменуванню, розміру, со-
рту встановлено номенклатурний номер (шифр), одиниця виміру 
та облікова ціна. 

Номенклатурний номер проставляється в усіх первинних до-
кументах і регістрах аналітичного обліку, що дає можливість ве-
сти облік їх наявності та руху. 

Таким чином, одиницею обліку виробничих запасів є їхній 
номенклатурний номер. 

6.2. Оцінка виробничих запасів на дату балансу 

Важливе значення для організації обліку виробничих запасів 
має їх правильна оцінка, вибір якої регулюється П(С)БО 9. 

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на 
баланс підприємства за первісною вартістю. 

До первісної вартості запасів, придбаних за плату, включа-
ються такі фактичні витрати: 

• суми, що сплачуються згідно з договорами постачальнику 
(продавцю), за вирахуванням непрямих податків; 

• суми ввізного мита під час імпортування запасів; 
• суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які 

не відшкодовуються підприємству; 
• транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю за-

пасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні 
роботи та перевезення запасів усіма видами транспорту до місця 
їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків тра-
нспортування запасів). 

Транспортно-заготівельні витрати включаються до складу со-
бівартості придбаних запасів безпосередньо прямим способом або 
відображаються загальною сумою на окремому субрахунку обліку 
запасів і щомісячно розподіляються між сумою залишку останніх 
на кінець звітного місяця та сумою запасів, що вибули (викорис-
тані, реалізовані, безоплатно передані тощо). Методика їх розпо-
ділу викладена нижче; 

• інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням за-
пасів, доведенням їх до стану, в якому вони придатні для вико-
ристання в запланованих цілях. 

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними 
силами підприємства, уважається їхня виробнича собівартість; 
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тих, що одержані підприємством безоплатно, — їхня справедлива 
вартість з урахуванням витрат на доведення їх до стану можли-
вого використання. 

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті об-
міну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих 
запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує 
їхню справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих за-
пасів є їхня справедлива вартість. Різниця між балансовою та 
справедливою вартістю переданих запасів включається до складу 
витрат звітного періоду. 

Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні 
одиніці, визнається справедлива вартість отриманих запасів. 

Справедлива вартість виробничих запасів визначається відпо-
відно до П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”. 

Не включаються до первісної вартості запасів, а відносяться до 
витрат звітного періоду: 

♦ понаднормові витрати та нестачі запасів; 
♦ проценти за користування позиками; 
♦ витрати на збут; 
♦ загальногосподарські та інші витрати, які безпосередньо не 

пов’язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до 
стану, в якому вони придатні для використання в запланованих 
цілях. 

Первісна вартість запасів, зазвичай, не змінюється, але П(С)БО 
9 п. 24 передбачає, що останні відображаються в бухгалтерському 
балансі за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чи-
стою вартістю реалізації. 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на 
дату балансу знизилася їхня ціна, або вони зіпсовані, застаріли чи 
іншим чином втратили первісно очікувані економічні вигоди. 

Чиста вартість реалізації запасів визначається в результаті їх 
переоцінки (уцінки). Втрати від уцінки запасів є витратами звіт-
ного періоду. 

6.3. Документальне оформлення  
руху виробничих запасів 

Усі операції з руху виробничих запасів оформлюються пер-
винними документами. 

Форми цих документів затверджені наказом Міністерства 
статистики України від 21.06.1996 р. № 493. 
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Виробничі запаси, які надходять на підприємство, оприбутко-
вуються матеріально відповідальними особами (завідувачами 
складами, комірниками та іншими особами) на підставі товар-
но-транспортних накладних, рахунків-фактур та інших супрово-
джувальних документів, і оформляються прибутковим ордером 
типової форми № М-3 або № М-4 (зразок 6.1). 

Зразок 6.1 

_________________________  Типова міжвідомча форма № М-4 
(підприємство, організація) 
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Якщо в результаті приймання виробничих запасів будуть 

встановлені кількісні та якісні розбіжності з даними супрово-
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джувальних документів постачальника, а також при прийманні 
запасів, що надійшли без документів комісія підприємства складає 
акт про приймання матеріалів типової форми № М-7. 

Для скорочення обсягів роботи дозволяється замість випису-
вання прибуткових ордерів оформляти приймання запасів спосо-
бом відміток (штамп) відповідальної особи на супроводжувальних 
документах. 

Приймання запасів від власних підрозділів підприємства (не-
використання матеріалів, відходів оформляється накладними на 
внутрішнє переміщення матеріалів (ф. № М-11). 

Упровадження запасів у виробництво оформляється ліміт-
но-забірними картами (ф. № М-8 і 9) і накладними-вимогами 
(ф. № М-11). 

Лімітно-забірні картки призначені для оформлення відпус-
кання матеріалів, які систематично споживаються під час виго-
товлення продукції, а також для поточного контролю за дотри-
манням установлених лімітів відпускання запасів на виробничі 
потреби. Вони також використовуються для оперативного обліку 
відпускання запасів у межах затвердженого ліміту. 

Лімітно-забірні картки виписують у двох примірниках відді-
лом постачання або плановим відділом, один з яких передається 
цеху-одержувачу, а другий — на склад. У названій картці вказу-
ється ліміт (норма) відпускання запасів (на певний період — мі-
сяць, квартал), а під час відпускання матеріалів робиться запис 
про фактичну кількість відпущених матеріалів і визначається за-
лишок ліміту. 

Кожного місяця лімітно-забірні картки передаються до бухгал-
терії для списання матеріалів на виробництво. 

Накладна-вимога на відпускання (внутрішнє переміщення) 
матеріалів (ф. № М-11) використовується для оформлення опера-
цій разового (не систематичного) відпускання матеріалів для го-
сподарських цілей, а також для оформлення внутрішнього пере-
міщення запасів зі складу на склад, з цеху на склад. 

Відпускання запасів, їх використання можуть оформлятися й 
іншими первинними документами: актом-вимогою на заміну 
(додаткове відпускання) матеріалів (ф. № 10); накладною на від-
пускання товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20), актом про 
витрату давальницьких матеріалів (ф. № М-23) тощо. 

Усі первинні документи на оприбуткування та відпускання 
запасів матеріально відповідальними особами в установлені 
строки за реєстром приймання-здачі документів (ф. № М-13) пе-
редаються для обробки до бухгалтерії. 
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6.4. Аналітичний і синтетичний облік  
наявності та руху виробничих запасів 

Проблема організації аналітичного обліку (за номенклатур-
ними номерами) вирішується з прийманням облікової політики 
підприємства. За великої номенклатури запасів доцільно засто-
совувати оперативно-бухгалтерський метод. За цим методом кі-
лькісно-сортовий облік запасів на складах ведеться матеріально 
відповідальними особами в картках складського обліку (ф. № М-12) 
— (зразок 6.2), які відкриваються бухгалтерією на кожний но-
менклатурний номер запасів. Матеріально відповідальна особа 
в цих картках записує кожну операцію з надходження та від-
пускання матеріалів і визначає залишок запасів. Підставою для 
записів є первинні документи на оприбуткування та відпус-
кання запасів. 

Бухгалтерія постійно контролює правильність ведення склад-
ського обліку відповідно до первинних документів. Контроль 
здійснюється за графіком безпосередньо на складі в присутності 
матеріально відповідальної особи. Бухгалтер перевіряє правиль-
ність записів і визначення залишків, що підтверджує своїм під-
писом у картці. Потім за реєстром забирає первинні документи 
для бухгалтерської обробки. 

Після такого контролю картки складського обліку перетво-
рюються з регістрів оперативного обліку в регістри оператив-
но-бухгалтерського обліку та в бухгалтерії не потрібно вести 
аналітичний облік наявності та руху запасів за кожним номенк-
латурним номером. Бухгалтерія здійснює означений тільки в 
грошовому виразі та за однорідними групами (чорні метали; ко-
льорові метали; хімікати тощо) в розрізі синтетичних рахунків, 
субрахунків, місць зберігання та матеріально відповідальних осіб. 

Для погодження даних кількісного складського обліку з вар-
тісним бухгалтерським застосовуються книги залишків матеріалів 
(сальдові відомості). Вони відкриваються щодо кожної матеріа-
льно відповідальної особи окремо. У ці регістри на кожне перше 
число місяця матеріально відповідальні особи переносять з карток 
складського обліку перевірені бухгалтерією залишки матеріалів. 
Книги (відомості) заповнюються відповідно до номенклатурних 
номерів і однорідних груп. 

У бухгалтерії ці дані оцінюються за обліковими цінами, за 
якими ведеться аналітичний облік руху та наявності матеріалів у 
розрізі однорідних груп. Таким чином буде одержана інформація 
про вартість матеріалів за даними складського обліку та відомо-
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стями бухгалтерії. Такі записи повинні збігатися, тому що склад-
ський і бухгалтерський облік ведуться за даними одних і тих са-
мих первинних документів та оцінюються за одними цінами. 
Якщо за якоюсь групою дані про залишки (сальдо) неоднакові, то 
бухгалтерія здійснює перевірку та виявляє помилки. 

Оперативно-бухгалтерський метод доцільно застосовувати як 
за ручної, так і за комп’ютерної обробки інформації. 

У разі невеликої номенклатури запасів у бухгалтерії може ве-
стися аналітичний о блік наявно сті та р уху запасів у р о зр ізі но-
менклатурних номерів як у кількісному, так і у вартісному виразі. 
На підставі одержаних від матеріально відповідальних осіб при-
бутково-видаткових документів бухгалтер оформлює відомості 
оприбуткування та списання (відпускання) матеріалів, які вико-
ристовуються для щомісячного складання оборотних відомостей у 
розрізі номенклатурних номерів, тобто кількісно-сумарного об-
ліку, де й відображається інформація про залишки матеріалів на 
початок місяця, надходження та списання й залишок на кінець 
місяця. Контроль за узгодженістю даних бухгалтерського та 
складського обліку здійснюється бухгалтерією способом звіряння 
даних оборотних відомостей і даних карток складського обліку. 
Цей метод може застосовуватися в умовах широкого викорис-
тання обчислювальної техніки. 

На практиці за невеликої кількості номенклатурних номерів 
запасів можуть застосовуватися матеріальні звіти, в яких матері-
ально відповідальні особи відображають дані про залишки і рух 
запасів у розрізі номенклатурних номерів, але тільки в кількісних 
вимірниках, а бухгалтерія після перевірки цих даних на підставі 
первинних документів обчислює вартість цих запасів. У резуль-
таті такого обліку відпадає необхідність у веденні оборотних ві-
домостей. 

Зразок 6.2 
КАРТКА № 200 

СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ 

С
кл

ад
 

С
те

ла
ж

 

К
ом

ір
ка

 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

С
ор

т 

П
ро

фі
ль

 

Ро
зм

ір
 

М
ар

ка
 

Н
ом

ен
кл

ат
ур

ни
й 

но
ме

р 

Н
ор

ма
 за

па
су

 

1  кг — 1 — 2,5 мм — 201105 5000 



 216 

НАЙМЕНУВАННЯ МАТЕРІАЛУ: СТАЛЬ КУТОВА 
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 Контроль 
 (підпис і дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Залишок  
на 1 січня — — 4900 Петренко Г. М. 

01.01 

02.01 03 1 Цеху № 2 — 1000 3900 Марченко Т. В. 
02.01 

06.01 10 2 
ВАТ  
“Металургійний  
комбінат” 

50 000 — 53 900 Марченко Т. В. 
06.01 

і т. д. 

Для накопичення інформації про наявність і рух виробничих 
запасів використовується активний рахунок 20 “Виробничі запа-
си”, до якого відкривається дев’ять субрахунків, наведених в п. 6.1 
цієї теми. 

На дебеті рахунка 20 “Виробничі запаси” і відповідних суб-
рахунках відображаються дані про надходження запасів з різних 
джерел (від постачальників, підзвітних осіб, власного виробниц-
тва, засновників підприємства тощо). 

За кредитом цього рахунка та його субрахунків відображається 
інформація про вибуття (списання) запасів на різні цілі (вироб-
ництво та інші внутрішньогосподарські потреби, відпускання на 
сторону), а також суми уцінки виробничих запасів. 

Облік придбання запасів на рахунку 20 “Виробничі запаси” та 
його субрахунках ведеться за фактичною собівартістю придбання, 
тобто за первісною вартістю з урахуванням витрат на транспор-
тування та заготівлю запасів. Якщо є можливість, такі витрати 
відносять на конкретний номенклатурний номер прямим спосо-
бом. У більшості випадків це зробити практично неможливо. Тому 
транспортно-заготівельні витрати групують на окремому субра-
хунку, який визначає підприємство. Це, як правило, субрахунки 
другого порядку до субрахунків рахунка 20. 

Підставою для обліку надходження виробничих запасів є на-
ведені вище первинні документи. Облік розрахунків з постача-
льниками буде розглянуто в темі “Облік зобов’язань”. 
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Таблиця 6.1 
БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ  

З ОПРИБУТКУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

№ Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн 

1 Оприбуткування виробничих запасів, 
одержаних від постачальників:    

 
— на купівельну вартість запасів  
(без ПДВ) 20 63 30 000 

 — на суму ПДВ 641 63 6000 

2 Перерахування постачальникам вар-
тості одержаних виробничих запасів 63 31 36 000 

 Відображення операцій з придбання 
запасів з передоплатою постачальникам    

3 Перераховано передоплату (аванс) 
постачальникам 371 31 36 000 

4 Відображено суму податкового кредиту 641 644 6000 

5 Оприбутковані виробничі запаси в 
умовах передоплати (авансу):    

 — покупна вартість (без ПДВ) 20 63 30 000 
 — відображена сума ПДВ 644 63 6000 
 — закриті розрахунки з передоплати 

(авансах) 63 371 36 000 

6 
Відображені розрахунки з транспор-
тними підприємствами щодо переве-
зення виробничих запасів (без ПДВ) 

20 63 
(685) 1000 

 Відображено ПДВ 641 63 2000 

7 Перераховано транспортній організа-
ції за послуги  

63 
(685) 31 1200 

8 
Оприбутковані безоплатно одержані 
виробничі запаси за справедливою 
вартістю 

20 719 500 

 
Списання запасів на виробничі та інші цілі здійснюється на 

підставі первинних документів, які наведені вище. 
Важливим моментом при списанні запасів є визначення їхньої 

вартості. 
Згідно з П(С)БО оцінки вибуття запасів можуть бути такі: 
1) оцінка за ідентифікованою собівартістю відповідної 

одиниці запасів застосовується при відпускання запасів, що ви-
конуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, 
які не замінюють одне одного; 
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2) оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться за 
кожною одиницею запасів діленням сумарної вартості залишку 
таких запасів на початок звітного місяця та вартості одержаних у 
звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок 
звітного місяця й одержаних у звітному місяці запасів; 

3) оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, 
що запаси використовуються (списуються на виробництво, на 
продаж) у тій послідовності, в якій вони надходили на підприєм-
ство та відображені в бухгалтерському обліку (перший надійшов 
— перший списаний). При цьому вартість залишку запасів на кі-
нець звітного місяця визначається за собівартістю останніх за 
часом їх надходження; 

4) оцінка вибуття запасів за методом ЛІФО базується на 
припущенні, що запаси використовуються в послідовності, що є 
протилежною їх надходженню на підприємство та відображенню 
в бухгалтерському обліку. Запаси, які відпускаються у виробни-
цтво, списуються за первісною вартістю останніх за часом їх на-
дходження. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного 
місяця визначається за собівартістю перших за часом одержання 
запасів. 

Наведемо приклад зміни собівартості реалізації за різних ме-
тодів оцінки вибуття запасів. 

При обранні оцінки вибуття запасів за методом ФІФО, ЛІФО 
або середньозваженої собівартості допускається ведення системи 
періодичного обліку запасів. 

Первинні дані подані в (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Запаси Кількість 
одиниць, шт. 

Ціна за оди-
ницю, грн 

Вартість,  
грн 

Залишок на 01.01.2004 р. 300 30,00 9000,00 

Придбано 10.01.2004 р. 100 31,00 3100,00 

15.01.2004 р. 200 35,00 7000,00 

20.01.2004 р. 400 38,00 15 200,00 

Усього придбано 700 — 25 300,00 

Реалізовано 12.01.2004 р. 200 — — 

25.01.2004 р. 500 — — 

Залишок на 01.02.2004 р. 300 — — 
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Метод ФІФО: перше надходження — перший видаток (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Запаси Кількість 
одиниць, шт. 

Ціна за оди-
ницю, грн 

Вартість,  
грн 

Залишок на 01.01.2004 р. 300 30,00 9000,00 

Придбано 10.01.2004 р. 100 31,00 3100,00 

15.01.2004 р. 200 35,00 7000,00 

20.01.2004 р. 400 38,00 15 200,00 

Усього придбано 700 — 25 300,00 

Реалізовано 300 30,00 9000,00 

 

100 31,00 3100,00 

200 35,00 7000,00 

100 38,00 3800,00 

Усього реалізовано 700 — 22 900,00 

Залишок на 01.02.2004 р. 300 38,00 11 400,00 

Зміна собівартості реалізації за використання методу серед-
ньозваженої собівартості наведено в (табл. 6.4). 

Таблиця 6.4 

Запаси Кількість 
одиниць, шт. 

Ціна за оди-
ницю, грн 

Вартість,  
грн 

Залишок на 01.01.2004 р. 300 30,00 9000,00 

Придбано 10.01.2004 р. 100 31,00 3100,00 

15.01.2004 р. 200 35,00 7000,00 

20.01.2004 р. 400 38,00 15 200,00 

Усього придбано 700 — 25 300,00 

Усього товарів для продажу  1000 — 34 300,00 

Реалізовано 700 34,30 24 010,00 

Залишок на 01.02.2004 р. 300 34,30 10 290,00 * 

 
*Розрахунок середньозваженої собівартості: 
34 300 грн : 1000 шт. = 34,30 
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Метод ЛІФО: останнє надходження — перший видаток ілюс-
трує (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Запаси Кількість 
одиниць, шт. 

Ціна за оди-
ницю, грн 

Вартість,  
грн 

Залишок на 01.01.2004 р. 300 30,00 9000,00 

Придбано 10.01.2004 р. 100 31,00 3100,00 

15.01.2004 р. 200 35,00 7000,00 

20.01.2004 р. 400 38,00 15 200,00 

Усього придбано 700 — 25 300,00 

Реалізовано  300 38,00 15 200,00 

 100 35,00 7000,00 

 200 31,00 3100,00 

Усього реалізовано 700 — 25 300,00 

Залишок на 01.02.2004 р. 300 30,00 9000,00 

 
 
Як ми бачимо, найбільша вартість списаних запасів при методі 

ЛІФО, за якого найменший прибуток у підприємства від опера-
ційної діяльності у фінансовій звітності. 

5) оцінка за нормативними затратами полягає в застосуванні 
норм витрат на одиницю продукції, встановлених підприємством 
з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, 
виробничих потужностей і чинних цін. Для забезпечення макси-
мального наближення нормальних затрат до фактичних норм за-
трат і ціни повинні регулярно в нормативній базі перевірятися та 
переглядатися; 

6) оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні під-
приємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торгове-
льної націнки товарів. Цей метод застосовують підприємства, що 
мають значну та змінну номенклатуру товарів із приблизно од-
наковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих 
товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) 
вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці 
товари. Означена сума визначається як добуток продажної (розд-



 221 

рібної) націнки на реалізовані товари і вартості реалізованих то-
варів та середнього відсотку торговельної націнки. Останній ви-
значається діленням суми залишку торговельних націнок на по-
чаток звітного місяця та торговельних націнок у продажній 
вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної 
(роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця 
та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці 
товарів. 

Кожний із цих методів має свої переваги та недоліки. Так, ме-
тод ідентифікованої собівартості конкретної одиниці запасів ви-
магає постійної інформації про рух запасів за конкретним номе-
нклатурним номером, а номенклатура значно збільшується. Цей 
метод рекомендується застосовувати для найважливішими для 
підприємства виробничих запасів. Він дає змогу точно визначити 
вартість однорідних запасів, але вимагає великих витрат на ве-
дення обліку. 

Метод середньозваженої собівартості виробничих запасів дає 
об’єктивну оцінку наявності та руху запасів, але не забезпечує 
достатній контроль за правильним їх списанням на витрати дія-
льності. 

При використанні методу ФІФО для оцінки використання ви-
робничих запасів вартість їхніх залишків наближається до рин-
кової, але тільки на кінець звітного періоду. Собівартість виго-
товленої продукції в цій ситуації може бути заниженою. 

У разі застосування методу ЛІФО собівартість виготовленої 
продукції найбільш наближена до ринкових цін. 

Підприємство в наказі про облікову політику самостійно ви-
значає вид оцінки запасів під час їх вибуття. 

Якщо підприємство для поточного обліку застосовує (постійні) 
ціни та окремо групує транспортно-заготівельні витрати, то у 
процесі списання запасів виникає потреба в операції з розрахунку 
і списанню транспортно-заготівельних витрат. Методика цього 
розрахунку викладена в П(С)БО 16. Транспортно-заготівельні 
витрати розподіляються між вартістю використаних (списаних) 
запасів і їхнім залишком на кінець місяця. Для цього визначається 
середній відсоток транспортно-заготівельних витрат до облікової 
вартості запасів на початок місяця та тих, які надійшли протягом 
місяця. Потім вартість використаних (списаних) запасів пере-
множується на середній відсоток і так визначається сума транс-
портно-заготівельних витрат, яка підлягає списанню. Приклад 
розрахунку наведено в табл. 6.6—6.7. 
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Таблиця 6.6 
РОЗРАХУНОК 

РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ (ТЗВ) 

Показники 
Вартість запасів  
за обліковими 

цінами 
ТЗВ 

Фактична 
собівартість 

запасів 

1. Залишок запасів на початок 
місяця 125 000 10 000 135 000 

2. Придбано запасів за місяць 1 175 000 55 000 1 230 000 

Разом  1 300 000 65 000 1 365 000 

3. Середній відсоток ТЗВ  
(гр. 2 : гр. 3 · 100) — 5 % — 

4. Списано запасів 1 150 000 57 500 1 207 500 

5. Залишок запасів на кінець 
місяця 150 000 7500 157 500 

 
Розрахована сума транспортно-заготівельних витрат спису-

ється з кредиту рахунка 20 “Виробничі запаси” в дебет тих самих 
рахунків, на які списана вартість запасів за обліковими цінами. 

Таблиця 6.7 
РОЗРАХУНОК 

РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ 

№  Зміст операції Дебет  
рахунка 

Кредит  
рахунка 

1 
Списується вартість виробничих запасів (за облі-
ковими цінами), які використані в основному й 
допоміжних виробництвах для виготовлення 
продукції (виконання робіт)  

23 20 

2 

Списується вартість допоміжних матеріалів, палива, 
запасних частин (за обліковими цінами), які вико-
ристані для технічного обслуговування та поточного 
ремонту обладнання, а також на інші загальновиро-
бничі потреби основних і допоміжних цехів 

91 20 

3 
Списується вартість виробничих запасів (за облі-
ковими цінами), використаних для виправлення 
виробничого браку 

24 20 

4 
Списується вартість запасів (за обліковими ціна-
ми), які використані для загальногосподарських 
потреб 

92 20 
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Закінчення табл. 6.7 

№  Зміст операції Дебет  
рахунка 

Кредит  
рахунка 

5 
Списується вартість запасів, які використані для 
пакування продукції та на інші цілі під час реалі-
зації продукції 

93 20 

6 
Списується вартість запасів (за обліковими ціна-
ми), які використані на соціально-культурні пот-
реби (невиробнича сфера) 

949 20 

7 
Списується сума транспортно-заготівельних ви-
трат, що відноситься до списаних (за обліковими 
цінам) протягом місяця запасів 

23, 24, 
91, 92, 
93, 949 

20 

 Інше вибуття запасів   

8 Списується собівартість реалізованих іншим під-
приємствам запасів 943 20 

9 
Списується вартість запасів, які повертаються 
постачальникам у результаті порушення ними 
умов договору поставки 

374 20 

10 
Списується собівартість запасів, знищених, зіп-
сованих унаслідок стихійного лиха, пожежі та 
інших надзвичайних подій 

99 20 

Бухгалтерські проведення зі списання запасів (кредит рахунка 
20) відображають у журналі № 5. 

6.5. Особливості обліку малоцінних  
і швидкозношуваних предметів 

У виробничій діяльності підприємства використовуються за-
соби праці відносно невисокої вартості та невеликого строку 
служби. Такі предмети називаються малоцінними та швидкоз-
ношуваними (далі — МШП), і належать вони до класу запасів. 

МШП визнаються активами, якщо існує ймовірність того, що 
підприємство одержить у майбутньому економічну вигоду від їх 
використання та їхня вартість може бути достовірно визначена. 

Відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” МШП охоплюють предмети, 
які використовуються протягом не більше 1-го року або норма-
льного операційного циклу, якщо він більше року. 

У наказі про облікову політику підприємства встановлюється 
вартісна межа для розміщення основних та малоцінних засобів. 
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До МШП належать інструменти, господарський інвентар, 
спецодяг і спецвзуття тощо. 

Малоцінні предмети, строк використання яких більше ніж 1 рік 
(спецінструменти та спеціальні пристрої тощо), обліковуються в 
складі основних засобів як інші необоротні матеріальні активи на 
субрахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”. На 
відміну від МШП, їхня вартість погашається нарахуванням зносу, 
що передбачено П(С)БО 7 “Основні засоби”. 

Для обліку МШП використовується активний основний інве-
нтарний рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. 
За дебетом рахунка відображається надходження предметів, а за 
кредитом — їх списання. 

Аналітичний облік МШП ведеться за їхніми видами (однорі-
дними групами), установленими, виходячи з умов діяльності пі-
дприємства. Складський облік предметів здійснюється аналогічно 
обліку виробничих запасів. 

Документальне надходження МШП на підприємство формулю-
ється аналогічно операціям з надходження виробничих запасів. 

Згідно з наказом Мінстату України від 22 травня 1996 р. № 145 
застосовуються спеціальні типові форми первинних документів 
для їх обліку в місцях експлуатації та з їх списання: 

― № МШ-1 “Відомість поповнення (вилучення) постійного 
запасу інструментів (пристроїв); 

― № МШ-2 “Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних 
предметів” (зразок 6.3); 

― № МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточування інстру-
ментів (пристроїв)”; 

― № МШ-4 “Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних 
предметів” (зразок 6.4); 

― № МШ-5 “Акт на списання інструментів (пристроїв) та об-
мін їх на придатні” (зразок 6.5); 

― № МШ-6 “Особиста картка №__ обліку спецодягу і захис-
них засобів”. 

Первинна вартість МШП у процесі їх оприбткування визна-
чається аналогічно до виробничих запасів (згідно з П(С)БО 9 
“Запаси”). 

Вартість МШП, переданих в експлуатацію, списується з бала-
нсу на витрати діяльності, але для контролю за їх зберіганням 
ведеться оперативний кількісний облік за місцями експлуатації. 
Для цього використовуються типові форми № МШ-2, МШ-6 “Ін-
вентарні описи”. У цих документах фіксується надходження та 
списання предметів у кількісному виразі. 
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Зразок 6.3 

  ТИПОВА ФОРМА № МШ-2 
ТОВ “Весна”  Затверджена наказом  

Мінстату України 
від 22 травня 1996 р. № 145 підприємство, організація  

  

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 18800011  Код за УКУД  

КАРТКА ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 

П. І. Б.  Федоров П. В.  
Цех, відділ, дільниця Комора Табельний номер 

Професія  механік  
Посада  механік  ремонтний склад № 2 041 

 
Предмет Видано Повернуто Акт вибуття 

Строк  
служби 

Номер 
паспорта найменування, 

марка, розмір 
номенкла-

турний  
номер 

дата кількість 
підпис  

робітника  
(бригадира) 

дата кількість підпис  
комірника номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Молоток 035 01.02.02 1 Федоров 05.06.02  Григоренко   11 міс. 1235 
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Зразок 6.4 
  ТИПОВА ФОРМА № МШ-4 

Затверджена наказом  
Мінстату України 
від 22 травня 1996 р. № 145 

ТОВ “Весна”  
підприємство, організація  

  
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 18800011  Код за УКУД  

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Посада  
  

підпис, прізвище, ім’я, по батькові 
“____” _______________ 200__ р. 

АКТ ВИБУТТЯ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Номер документа Дата складання Код виду операції Цех, відділ, дільниця Склад   

10 01.07.02 Списання № 4 № 2   
 

Кореспондуючий рахунок Предмет Одиниця виміру 

Кількість Ціна Сума 
Код  

причини  
вибуття 

рахунок 
субрахунок 

код  
аналітичного обліку 

найменування,  
розмір, марка 

номенк-
латурний  

номер 
код наймену-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23 01 Лама па наст. 1221 — Штука 1 50,00 50,00 11 

          

Причина вибуття Поломка, що не підлягає ремонту  
Мастер, виконавець роботи Харитоненко Н. А.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Зворотна сторона форми № МШ-4 
 
 
 

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові 

Табель- 
ний 

номер 

Номен-
клатур-
ний но-

мер 

Дата 
 видачі 

Підпис особи,  
яка здала мало-
цінні та швид-
козношувані  

предмети 

Розрахунок утримання з винуватців 

Підпис  
винуватця  

в поламанні 
(втраті) 

вид  
утримання 

 

   

 

відсоток  
зносу 

вартість  
за відра-
хуванням 

зносу 

розмір  
(відсоток)  
утримання 

сума  
до утри-
мання 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Оніщенко 022 1221 05.01.92 Оніщенко 100 % — — — — 

 
 

Керівник (відділу, цеху, дільниці) Якименко Л. П.  Комірник Яковлєв Б. Г. 
 
Бухгалтер Неконенко А. П. 
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Зразок 6.5 
  ТИПОВА ФОРМА № МШ-5 

ТОВ “Весна”  Затверджена наказом  
Мінстату України 
від 22 травня 1996 р. № 145 підприємство, організація  

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 18800011  Код за УКУД  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Посада  _______________________  
 ___________________________  

підпис, прізвище, ім’я, по батькові 
“____” _______________ 200__ р. 

 
АКТ НА СПИСАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ (ПРИСТРОЇВ) ТА ОБМІН ЇХ НА ПРИДАТНІ 

Номер документа Дата складання Код виду операції ЦІС 
Здавальник 

Причина списання та обліку 
цех, дільниця ІРК 

10 10.07.02 05 — № 6 — Фізичний знос 
 

Інструмент (пристрій) Одиниця виміру 
Ціна Пред’явлено  

(кількість) 

Видано в порядку  
обміну та списано з ЦІСу 

Списано з цеху (ІРК)  
через відсутність  

інструменту на складі 
найменування, 
розмір, марка 

номенклатурний  
номер код наймену-

вання кількість сума кількість сума 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Свердло 21356 02 Штука 6,00 71 71 426,00 — — 
       Усього 
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Обмін дозволяю  _______________________________________________________________________________________  

начальник інструментального (планового) відділу 
Вказані в акті непридатні інструменти 
Здав-прийняв комірник ІРК  _____________________________________________________________________________  
Обмін зробив комірник ЦІСу  ____________________________________________________________________________  
 

Перелічені в цьому акті непридатні інструменти та пристрої пораховані поштучно, вилучені з ЦІСу і підлягають 
оприбуткуванню за ціною можливого використання: 

 

Склад-оде
ржувач 

Матеріали, що одержані  
від списання інструментів Одиниця виміру 

Кількість Ціна Сума 
Номери документів  

про приймання  
матеріалів найменування номенклатурний номер код найменування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Свердло Лом металевий 1111 03 кг 10 1,00 10,00 Накладна № 7 

       Усього 
 

Голова комісії  нач. цеху  Сидоров   Сидоров С. С.  
  посада  підпис  П. І. Б 

Члени комісії  майстер  Хохлов   Хохлов Н. Г. 
  посада  підпис  П. І. Б 

  бухгалтер  Суприненко   Суприненко А. Н. 
  посада  підпис  П. І. Б 

       
  посада  підпис  П. І. Б 
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Таблиця 6.8 
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ МШП 

№  Зміст операції Дебет  
рахунка 

Кредит 
 рахунка 

1 Оприбутковані МШП, одержані від постачаль-
ників:   

 — за купівельною вартістю 22 63 
 — на суму податкового кредиту з ПДВ 641 63 
 — на суму, перераховану постачальнику  

(з ПДВ) 63 31 

2 Відображено витрати з транспортування МШП 
сторонніми організаціями:   

 — за чинними тарифами 22 63 
 — на суму податкового кредиту з ПДВ 641 63 
 — на сплачену суму (з ПДВ) 63 31 

3 Оприбутковані МШП (інструменти тощо), виготов-
лені власними силами (допоміжними підрозділами):   

 — за фактичною собівартістю 22 23 

4 Оприбуткування МШП, одержаних від інших 
джерел:   

 — унесених до статутного капіталу 22 40 (46) 
 — одержаних безоплатно 22 745 
 — виявлених як надлишки під час інвентари-

зації 22 719 

5 Списання з балансу за первісною вартість МШП, 
переданих в експлуатацію:   

 — цехам основного та допоміжних виробництв 
для виготовлення конкретних видів продукції 
(виконання робіт, надання послуг) 23 22 

 — цехам основного та допоміжних виробництв 
(інструменти та пристрої загальновиробничого 
призначення) 91 22 

 — підрозділам загальногосподарського зна-
чення 92 22 

 — складу готової продукції для панування го-
тової продукції 93 22 

 — обслуговуючим виробництвам і господарс-
твам і на соціально-культурні потреби 949 22 

6 Під час списання з експлуатації предметів, що 
зносилися (зіпсувалися), оприбутковано відходи 
корисного використання за справедливою вартістю 209 716 

Операції зі списання МШП відображаються в журналі № 5. 
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6.6. Інвентаризація виробничих запасів 

Інвентаризація виробничих запасів провадиться згідно з Інструк-
цією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, роз-
рахунків та інших статей балансу, затвердженою Мінфіном України. 

Інвентаризація — перелік, перерахування, зважування, пере-
мірювання в натурі виробничих запасів, що знаходяться в місцях 
зберігання, та зіставлення наявності з даними бухгалтерського об-
ліку. 

Основними завданнями інвентаризації запасів є виявлення 
фактичної наявності та дотримання умов зберігання; виявлення 
запасів, які не використовуються, перевірка реальності відобра-
ження вартості запасів у балансі підприємства. 

Інвентаризація виробничих запасів провадиться за місцем збе-
рігання та за матеріально відповідальними особами. Дата здійс-
нення повної або часткової (вибіркової) інвентаризації встанов-
люється керівником підприємства. Ним же затверджується і склад 
інвентаризаційної комісії, строки проведення інвентаризації та 
оформлення її результатів. 

Матеріальні запаси під час інвентаризації записуються в описи 
(типові форми) за кожним окремим найменуванням із зазначен-
ням номенклатурного номера, виду, групи, сорту та кількості 
(рахунком, вагою або мірою). 

На виявлені в процесі інвентаризації непридатні або зіпсовані 
матеріальні цінності додатково складаються акти, в яких указу-
ються причини, ступінь і характер пошкодження матеріальних 
цінностей, а також винні особи, які допустили їх псування.  

Тара вписується до опису за видами, цільовим призначенням і 
якісним складом (нова, потребує ремонту тощо). 

На тару, що стала непридатною, інвентаризаційною комісією 
складається акт на списання із зазначенням причин псування. 

Під час інвентаризації МШП, наданих в особисте користування 
працівникам, припускається складання групових інвентаризаційних 
описів із зазначенням відповідальних за ці предмети осіб, стосовно 
яких відкриті особові картки, із проставлянням підпису в описі. 

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цін-
ностей, виявляються відхилення від даних книг обліку і причини 
відхилень. Інвентаризаційні описи (акти) разом з висновками ро-
бочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих ре-
зультатів. При цьому бухгалтерія складає порівняльну відомість, в 
якій послідовно виконуються такі розрахункові процедури: здій-



 232 

снюється взаємний залік лишків і нестач унаслідок пересортування; 
здійснюється розрахунок природної нестачі (у виняткових випад-
ках з особливого дозволу керівника робляться уточнювальні за-
писи, наприклад, знайдено арифметичну помилку або інші неточ-
ності в роботі); визначаються кінцеві результати інвентаризації. 

Якщо вартість нестач перевищуватиме вартість лишків, то різ-
ниця має бути віднесена на винних матеріально відповідальних осіб. 

Взаємний залік лишків і нестач унаслідок пересортування 
може бути допущений тільки щодо товарно-матеріальних ціннос-
тей одного і того самого найменування і в кількості за умови, що 
лишки та нестачі утворилися за один і той самий період, що під-
лягав перевірці, та в тієї самої матеріально відповідальної особи. 

За результатами проведеної інвентаризації складається про-
токол, в якому зазначаються стан складського господарства, ре-
зультати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і 
лишків при пересортуванні, списування нестач у межах норм 
природного убутку, а також понад нормативні нестачі та втрати 
від псування цінностей, запропоновані заходи щодо попере-
дження нестач і втрат надалі. Протокол інвентаризаційної комісії 
повинен бути розглянутий і затверджений у 5-денний термін ке-
рівником підприємства. 

Результати інвентаризації після затвердження керівником 
відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому 
місяці, в якому проведена (закінчена) інвентаризація, але не піз-
ніше грудня звітного року. У пояснювальній записці до річного 
звіту підприємства, установи наводяться відомості про результати 
проведених протягом року інвентаризацій. 

Відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, несвоєчасне або неякісне проведення інвента-
ризації матеріальних цінностей, а також невжиття заходів з від-
шкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, краді-
жок, безгосподарності тягнуть за собою накладення штрафу від 8 
до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, 
здійснені особою, яка протягом року підлягала адміністратив-
ному стягненню, зумовлюють накладення штрафу від 10 до 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порядок відображення результатів інвентаризації матеріа-
льних цінностей такий: 

1. Загальна сума нестач, якщо винуватця не встановлено: 
Дебет субрахунку № 947 “Нестачі та втрати від псування цін-

ностей” 
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Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали” Кредит су-
брахунку № 203 “Паливо” тощо. 

2. Списується нестача, зарахована за пересортуванням:  
Дебет субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”  
Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”. 
3. Відноситься на рахунок матеріально відповідальних осіб різ-

ниця у вартості матеріалів, зарахованих за пересортуванням: 
Дебет рахунка № 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих 

збитків” 
Кредит субрахунку № 201 “Сировина і матеріали”. 
4. Оприбутковуються виявлені лишки матеріалів (з уключен-

ням суми до валових доходів): 
Дебет субрахунку № 201 “Сировина і матеріали” 
Кредит субрахунку № 745 “Дохід від безкоштовно отриманих 

активів”. 
5. Сума нестач у межах норм природного убутку: 
Дебет рахунка № 91 “Загальновиробничі витрати” 
Кредит субрахунку № 20 “Виробничі запаси”. 
6. Якщо на час виявлення нестачі винуватця не встановлено, 

то одночасно зі списанням цінностей на витрати балансова вар-
тість списаного активу зараховується на позабалансовий раху-
нок № 07 “Списані активи”. 

7. Нестачі, віднесені на рахунок матеріально відповідальної особи: 
Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням за-

вданих збитків” 
Кредит рахунка № 71 “Інший операційний дохід”. 
8. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами (відпо-

відно до Постанови Кабінету Міністрів України “Порядок ви-
значення розміру збитків від нестач, розкрадання, знищення 
(порчі) матеріальних цінностей” від 22.01.96 р. № 116): 

Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки по відшкодуванню ма-
теріальних збитків” 

Кредит рахунка № 71 “Інший операційний дохід”. 
9. На суму нарахованого ПДВ: 
Дебет субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням ма-

теріальних збитків” 
Кредит субрахунку № 641 “Розрахунки за податками”. 
10. Погашення різниці між ринковими та обліковими цінами як 

готівкою, так і “за рахунок заробітної плати матеріально від-
повідальної особи” (одноразово або частинами відповідно до рі-
шення інвентаризаційної комісії адміністрації підприємства або 
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рішення народного суду, наприклад, по 20 % щомісячно до оста-
точного погашення заборгованості): 

Дебет рахунка № 30 “Каса” 
Дебет рахунка № 31 “Рахунки в банках” 
Дебет рахунка № 66 “Розрахунки з оплати праці” 
Кредит субрахунку № 375 “Розрахунки за відшкодуванням 

матеріальних збитків”. 
11. Різниця між розрахунковими та обліковими цінами має 

бути внесена до бюджету: 
Дебет рахунка № 71 “Інший операційний дохід”  
Кредит субрахунку № 641 “Розрахунки за податками”. 
12. Перерахування до бюджету різниці між розрахунковими 

та обліковими цінами, штрафних санкцій: 
Дебет рахунка № 641 “Розрахунки за податками” 
Кредит рахунка № 31 “Рахунки в банках”. 
13. Штрафи від 8 до 15 і від 10 до 20 неоподатковуваних мі-

німумів доходів громадян: 
Дебет рахунків № 30, 31, 66 
Кредит рахунка № 641 “Розрахунки за податками”. 
14. Перерахування до бюджету нарахованої суми ПДВ: 
Дебет рахунка № 641 “Розрахунки за податками” 
Кредит субрахунку № 311 “Поточні рахунки в національній 

валюті”. 

6.7. Розкриття інформації про виробничі  
запаси у фінансовій звітності 

П(С)БО 9 “Запаси” передбачено, що в Примітках до фінансової 
звітності підприємства розкривають інформацію про: 

♦ методи оцінки запасів; 
♦ балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих кла-

сифікаційних груп; 
♦ балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чи-

стою вартістю реалізації; 
♦ балансову вартість запасів, переданих у переробку, на комі-

сію, у заставу; 
♦ суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою прове-

дена оцінка запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату 
балансу. 

Якщо для оцінки запасів використовується метод ЛІФО, то в 
Примітках наводиться різниця між вартістю запасів, відображе-
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ною на дату балансу в обліку та звітності (найменшою з вартості), 
обчисленою з застосуванням методу середньозваженої собівар-
тості, ФІФО, чистої вартості реалізації. 
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ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА  
ТА ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

7.1. Визначення, визнання  
та класифікація витрат виробництва 

Випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) потребує 
здійснення певних витрат, тобто витрат виробництва. 

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» витрати 
виробництва — це зменшення економічних вигід у вигляді ви-
буття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зме-
ншення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 
рахунок його вилучення або розподілу між власниками). 

Витрати визнаються витратами певного звітного періоду од-
ночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійс-
нюються.  

Витрати, які неможливо прямо пов’язувати з доходом певного 
періоду, відображаються в складі витрат періоду, в якому вони 
були здійснені. 

Це загальні положення, які стосуються витрат усієї діяльності 
підприємства. 

У цій темі розглядатиметься методика обліку витрат виробни-
цтва, які становлять собівартість готової продукції (робіт, пос-
луг). 

Собівартість продукції — виражені в грошовій формі витра-
ти підприємства на виробництво продукції (виробнича собівар-
тість). 

У виробничу собівартість продукції згідно з П(С)БО 16 «Ви-
трати» не включаються адміністративні витрати, витрати на збут, 
інші операційні витрати тощо. 

До собівартості продукції включається вартість використаних 
у процесі виробництва сировини й основних матеріалів, комплек-
туючих виробів, палива, енергії на оплату праці та відрахування 
до соціальних фондів, загальновиробничі витрати, інші витрати, 
пов’язані з виготовленням продукції на рівні виробничих підроз-
ділів (цехів). 

Тема 7 
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Витрати на виробництво різні за своїм економічним змістом, 
напрямками використання, місцем виникнення та іншими озна-
ками. У таблиці 7.1 наведено класифікацію виробничих витрат. 

Таблиця 7.1 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

№ Ознаки Витрати  

1 
За центрами відповідаль-
ності (місцем виникнення 
витрат) 

Витрати виробництва, цеху, дільниці, тех-
нологічного переділу, служби 

2 За видами продукції (ро-
біт, послуг) 

Витрати на виробництво, типового пред-
ставника виробів, групу однорідних виро-
бів, виробниче замовлення (одноразове), 
напівфабрикати, валову, товарну, реалізо-
вану продукцію 

3 За однорідним складом 
витрат Одноелементні, комплексні 

4 За видами витрат Витрати за економічними елементами, ви-
трати за статтями калькуляції 

5 За способами перенесен-
ня вартості на продукцію Витрати прямі, непрямі 

6 
За ступенем впливу обся-
гу виробництва на рівень 
витрат 

Витрати змінні, постійні 

7 За календарними періо-
дами Витрати поточні, довгострокові, одноразові 

8 За доцільністю витрат Продуктивні, непродуктивні (доцільні, не-
доцільні) 

9 За відношенням до собі-
вартості продукції Витрати на продукцію, витрати періоду 

 
Залежно від характеру та призначення виробничих процесів 

структурні підрозділи підприємства (місця виникнення витрат) 
поділяються на основні, допоміжні (підсобні). 

До основних належать виробництва, цехи, дільниці, які без-
посередньо беруть участь у виготовленні продукції (заготівельні, 
механічно-обробні, збиральні тощо). 

Допоміжні (підсобні) виробництва призначені для обслуго-
вування основних (енергетичні, ремонтні, транспортні тощо). 
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Усі витрати виробництва включаються в собівартість окремих 
об’єктів обміну (окремих виробів, груп однорідних виробів, 
окремих замовлень). 

Одноелементні витрати складаються тільки з одного елемента 
витрат, а комплексні — з кількох економічних елементів. 

Економічний елемент — це економічно однорідний вид ви-
трат; серед них розрізняють: 

♦ матеріальні витрати; 
♦ витрати на оплату праці; 
♦ відрахування на соціальні заходи; 
♦ амортизація; 
♦ інші витрати. 
Склад кожного елемента витрат дається в П(С)БО 16 «Витра-

ти», а групування за елементами показує, що витрачено. 
Для визначення собівартості конкретного об’єкта калькулю-

вання витрати виробництва групуються за статтями кальку- 
ляції. 

Номенклатура статей калькуляції залежить від технологічних і 
організаційних особливостей підприємства (підрозділу підприєм-
ства). Статті калькуляції встановлюються самим підприємством у 
наказі про облікову політику (або рекомендуються органом управ-
ління). 

Номенклатура статей калькуляції може бути така: 
1. Сировина та основні матеріали. 
2. Комплектуючі вироби та купівельні напівфабрикати. 
3. Паливо й енергія на технологічні цілі. 
4. Зворотні відходи (вираховуються). 
5. Основна заробітна плата робітників. 
6. Додаткова заробітна плата. 
7. Відрахування на соціальне страхування. 
8. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування. 
9. Загальновиробничі витрати. 

10. Втрати від браку. 
11. Виробнича собівартість. 
Важливим моментом для визначення собівартості є розподіл 

витрат на прямі та непрямі. 
Прямі — це витр ати,  які мо жуть бути віднесені безпосеред-

ньо на конкретний об’єкт витрат (вид продукції і т. д.) економіч-
но можливим способом. 

Непрямими є витрати, що не можуть бути віднесені безпосе-
редньо на певний об’єкт обміну витрат. Ці витрати належать до 
кількох (багатьох) видів продукції, і їх потрібно розподіляти між 
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об’єктами обліку пропорційно вибраній базі (пряма заробітна 
плата робітників тощо). 

Витрати виробництва групуються і за іншими ознаками, наве-
деними в табл. 7.1. 

Підприємство самостійно визначає об’єкти обліку витрат, 
об’єкти та одиниці калькулювання. 

7.2. Облік прямих виробничих витрат 

Для узагальнення інформації про витрати на виробницто при-
значений рахунок бухгалтерського обліку 23 «Виробництво». 

Він використовується для обліку на окремих субрахунках ви-
трат: 

1) промислових і сільськогосподарських підприємств на вироб-
ництво продукції; 

2) підрядних, геологічних і проектних організацій на виконан-
ня будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-
вишукувальних дослідних робіт; 

3) підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг; 
4) науково-дослідних підприємств  на виконання науково-

дослідних і конструкторських робіт; 
5) підприємств громадського харчування на випуск власної 

продукції; 
6) підприємств торгівлі, постачання та збуту на здійснення ді-

яльності з продажу товарів; 
7) дорожніх господарств на утримання та ремонт автомобіль-

них шляхів; 
8) інших підприємств та організацій; 
9) допоміжних (підсобних) виробництв; 

10) на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасових 
споруд, демонтаж припиненого будівництвом об’єкта). 

Рахунок 23 «Виробництво» — активний, основний, витратний, 
призначений для обліку господарських засобів. 

За дебетом цього рахунка відображаються прямі матеріальні, 
трудові та інші витрати, а також виробничі накладні витрати на 
втрати від браку продукції (робіт, послуг); з кредиту списуються 
суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробницт-
вом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та пос-
луг (у дебет рахунка 90). За кредитом субрахунків обліку витрат 
допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних 
робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 «Інші необоротні 
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матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предме-
ти» та субрахунків обліку витрат основного виробництва спису-
ється собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) вироб-
ництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії,  
пари, транспортних і ремонтних послуг тощо). 

Основні бухгалтерські проведення з обліку виробництва наве-
дено в (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 

№ 
оп. Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 
Нараховано амортизацію основних 
засобів та нематеріальних активів, 
що використовуються у виробництві 

23 «Виробни-
цтво» 

13 «Знос не-
оборотних ак-
тивів» 

2 
Відпущено зі складу товарно-мате-
ріальні цінності на потреби вироб-
ництва 

23 «Вироб-
ництво» 

20 «Виробни-
чі запаси» 

3 Відпущено у виробництво МШП 23 «Виробни-
цтво» 

22 «Малоцін-
ні та швидко-
зношувані 
предмети» 

4 
Відображено вартість послуг, нада-
них допоміжним виробництвом цеху 
основного виробництва (передача 
продукції з цеху в цех) 

23 «Виробни-
цтво» 

23 «Виробни-
цтво» 

5 
Списано на витрати виробництва 
втрати від технічно неминучого бра-
ку 

23 «Виробни-
цтво» 

24 «Брак у 
виробництві» 

6 Використано частину готової проду-
кції на потреби виробництва 

23 «Виробни-
цтво» 

26 «Готова 
продукція» 

7 Оплачено готівкою витрати вироб-
ництва 

23 «Виробни-
цтво» 30 «Каса» 

8 
Оплачено з поточного або валютно-
го рахунка, з інших рахунків у банку 
витрати виробництва 

23 «Виробни-
цтво» 

31 «Рахунки в 
банках» 

9 Оплачено з підзвітних сум витрати 
виробництва 

23 «Виробни-
цтво» 

372 «Розраху-
нки з підзвіт-
ними особами» 



 240 

Продовження табл. 7.2 

№ 
оп. Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

10 
Списано на собівартість продукції, 
робіт і послуг суми незадоволених 
претензій 

23 «Виробни-
цтво» 

374 «Розра-
хунки за пре-
тензіями» 

11 
Віднесено на витрати виробництва 
відповідну частину витрат майбутніх 
періодів 

23 «Виробни-
цтво» 

39 «Витрати 
майбутніх пе-
ріодів» 

12 Проведено дооцінку незавершеного 
виробництва 

23 «Виробни-
цтво» 

423 «Дооцін-
ка активів» 

13 
Проведені відрахування до резерву 
на оплату відпусток виробничим ро-
бітникам 

23 «Виробни-
цтво» 

471 «Забезпе-
чення виплат 
відпусток» 

14 
Акцептовано рахунок постачальника 
за послуги, надані для потреб вироб-
ництва (вода, пара, енергія, зв’язок 
тощо) 

23 «Виробни-
цтво» 

63 «Розраху-
нки з поста-
чальниками 
та підрядни-
ками» 

15 

Нараховано заробітну плату робіт-
никам виробництва і проведені від-
рахування на соціальне страхування 
від зарплати згідно з чинним законо-
давством 

23 «Виробни-
цтво» 

66 «Розраху-
нки з оплати 
праці»,  
65 «Розраху-
нки за стра-
хування» 

16 
Відображено послуги, призначені 
для потреб виробництва, надані до-
чірніми підприємствами та внутріш-
німи підрозділами 

23 «Виробни-
цтво» 

682 «Внутрі-
шні розраху-
нки»,  
683 «Внутрі-
шньо-
господарські 
розрахунки» 

17 

Відображено заборгованість перед 
іншими підприємствами за надані 
ними послуги для потреб виробниц-
тва (у т. ч. з оренди, транспорту то-
що) 

23 «Виробни-
цтво» 

685 «Розра-
хунки з ін-
шими креди-
торами» 

18 
Оприбутковано лишки незавершено-
го виробництва, виявлені під час ін-
вентаризації в цехах допоміжних ви-
робництв 

23 «Виробни-
цтво» 

71 «Інший опе-
раційний до-
хід» 
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Продовження табл. 7.2 

№ 
оп. Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

19 
Включено до собівартості продукції, 
робіт і послуг відповідну частку за-
гальновиробничих витрат 

23 «Виробни-
цтво» 

91 «Загально-
виробничі ви-
трати» 

20 
Віднесено на собівартість продукції, 
робіт і послуг вартість матеріальних 
цінностей, яких не вистачає в межах 
норм природного убутку 

23 «Виробни-
цтво» 

947 «Нестачі і 
втрати від 
псування цін-
ностей» 

21 
Відображено зарахування на баланс 
інших необоротних матеріальних ак-
тивів, виготовлених у допоміжних 
(підсобних) виробництвах 

11 «Інші не-
оборотні ма-
теріальні ак-
тиви» 

23 «Виробни-
цтво» 

22 
Відображено вартість послуг допо-
міжних виробництв, наданих для ка-
пітального будівництва 

15 «Капіталь-
ні інвестиції» 

23 «Виробни-
цтво» 

23 
Повернено невикористані у вироб-
ництві матеріальні цінності; відо-
бражено вартість зворотних відходів 

20 «Виробничі 
запаси» 

23 «Виробни-
цтво» 

24 

Списано собівартість виготовлених у 
допоміжних (підсобних) виробницт-
вах виробів, споруд, інструменту 
тощо, що відповідають критеріям 
визнання їх малоцінними та швидко-
зношуваними предметами 

22 «Малоцінні 
та швидкоз-
ношувані пре-
дмети» 

23 «Виробни-
цтво» 

25 Відображено втрати від невиправно-
го браку 

24 «Брак у ви-
робництві» 

23 «Виробни-
цтво» 

26 Оприбутковано напівфабрикати вла-
сного виробництва 

25 «Напівфаб-
рикати» 

23 ««Вироб-
ництво» 

27 Оприбутковано на склад готову про-
дукцію 

26 «Готова 
продукція» 

23 «Виробни-
цтво» 

28 
Частину витрат допоміжних цехів 
включено до суми матеріального 
збитку, що підлягає відшкодуванню 
винними особами 

375 «Розраху-
нки за відшко-
дуванням зав-
даних збитків» 

23 «Виробни-
цтво» 

29 

Включено до складу витрат майбут-
ніх періодів відповідну частину ви-
трат виробництва (у галузях із се-
зонним виробництвом, при освоєнні 
нових виробництв тощо) 

39 «Витрати 
майбутніх пе-
ріодів» 

23 «Виробни-
цтво» 
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Продовження табл. 7.2 

№ 
оп. Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

30 
Списано витрати виробництв у час-
тині наданих ними послуг (продук-
ції) дочірнім підприємствам і внут-
рішнім підрозділам 

682 «Внутрішні 
розрахунки»,  
683 «Внутріш-
ньогосподарсь-
кі розрахунки» 

23 «Виробни-
цтво» 

31 

Списано на результати діяльності 
собівартість виконаних робіт або на-
даних послуг підприємствам, які для 
обліку витрат застосовують лише 
рахунки класу 8 

791 «Резуль-
тат основної 
діяльності» 

23 «Виробни-
цтво» 

32 Відображено суму уцінки незавер-
шеного виробництва 

84 «Інші опера-
ційні витрати» 

23 «Виробни-
цтво» 

33 

Відображено (списано) недостачу 
матеріальних цінностей, які знахо-
дяться в незавершеному виробництві 
(використовують підприємства, що 
застосовують рахунки класу 9 або 
одночасно рахунки і класу 8, і класу 9) 

84 «Інші опе-
раційні витра-
ти» 

23 «Виробни-
цтво» 

34 

Списано на витрати поточного при-
родного убутку від втрат матеріаль-
них цінностей, які знаходяться в не-
завершеному виробництві внаслідок 
надзвичайних подій (здійснюється 
підприємствами, що не використо-
вують рахунки класу 9) 

85 «Інші ви-
трати» 

23 «Виробни-
цтво» 

35 Відображено вартість послуг, нада-
них на сторону 

903 «Собівар-
тість реалізо-
ваних робіт і 
послуг» 

23 «Виробни-
цтво» 

36 
Відображено вартість робіт (основ-
ного або допоміжного виробництва), 
пов’язаних з дослідженнями та роз-
робками 

941 «Витрати 
на досліджен-
ня і розробки» 

23 «Виробни-
цтво» 

37 
Відображено собівартість реалізова-
ної частини незавершеного вироб-
ництва 

943 «Собівар-
тість реалізо-
ваних вироб-
ничих запа-
сів» 

23 «Виробни-
цтво» 
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Закінчення табл. 7.2 

№ 
оп. Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

38 Проведено уцінку незавершеного 
виробництва 

946 «Втрати 
від знецінення 
запасів» 

23 «Виробни-
цтво» 

39 
Відображено виявлену під час інвен-
таризації недостачу матеріальних цін-
ностей у цехах допоміжних вироб-
ництв (незавершеного виробництва) 

947 «Нестачі і 
втрати від 
псування цін-
ностей» 

23 «Виробни-
цтво» 

40 
Списано на збиток втрати незавер-
шеного виробництва внаслідок сти-
хійного лиха, пожеж тощо 

99 «Надзвичай-
ні витрати» 

23 «Виробни-
цтво» 

Синтетичний облік витрат виробництва ведеться в журналі № 5. 

7.3. Облік загальновиробничих витрат 

До собівартості готової продукції включаються, крім прямих 
витрат, загальновиробничі витрати. 

До складу таких витрат відносяться витрати на утримання й 
експлуатацію обладнання та на управління й обслуговування ви-
робництва. 

Відповідно до Плану рахунків вони групуються за дебетом 
рахунка 91 «Загальновиробничі витрати». 

Як правило, ці витрати в калькуляції показуються за окремими 
статтями. 

До складу витрат на утримання та експлуатацію облад-
нання належать: 

♦ витрати на утримання й експлуатацію виробничого підій-
мання-транспортного обладнання, цехового транспорту та ін-
струментів, приладів зі складу основних засобів, інших малоцін-
них необоротних активів (амортизація, вартість енергії, вартість 
мастильних матеріалів, зарплата з нарахуванням робітників, які 
обслуговують виробниче та підіймально-транспортне обслугову-
вання тощо); 

♦ витрати на ремонти, що здійснюються підприємством для 
підтримання об’єкта в робочому стані. 

Усі ці витрати обліковуються за кожним цехом окремо в роз-
різі аналітичних статей (видів) витрат. Щомісячно зібрані з дебе-
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ту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», із кредиту різних 
рахунків (13, 20, 65, 66 та інших) розподіляються між об’єктами 
обліку (видами продукції і т. д.) пропорційно вибраній базі (ма-
шино-години, пряма заробітна плата робітників, уся сума прямих 
витрат, обсяг перероблених основних матеріалів тощо). 

До складу загальновиробничих витрат належать: 
― витрати на управління та обслуговування виробництва (ви-

трати на утримання працівників апарату управління цехів, діль-
ниць, їхня заробітна плата з нарахуваннями на відрядження, на 
оплату послуг за участь у семінарах тощо); 

― витрати з операційної оренди виробничих основних засобів, 
витрати некапітального характеру, пов’язані з удосконаленням 
технологій і організацією виробництв; 

― витрати на обслуговування виробничого процесу; 
― витрати на охорону праці; 
― витрати, пов’язані з забезпеченням пожежної та сторожової 

охорони; 
― витрати зв’язку; 
― податки, збори, інші обов’язкові платежі (плата за землю, 

податок із власників транспортних засобів, за використання при-
родних ресурсів тощо); 

― витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів 
природоохоронного призначення та інші витрати загальновироб-
ничого призначення. 

Ці витрати групуються за кожним підрозділом підприємства (це-
хом) і відображаються за дебетом рахунка 91 і кредитом різних ра-
хунків (13, 20, 65, 66 і т. д.). Щомісячно ці витрати розподіляються 
між об’єктами обліку (видами продукції) пропорційно вибраній базі. 

Для списання витрат з рахунка 91 в дебет рахунка 23 необхід-
но їх розділити на змінні та постійні. 

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, 
які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни 
обсягу виробництва. Ці витрати повністю відносять на собівар-
тість виготовленої продукції записом з дебету 23 «Виробництво» 
і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати». 

Постійні загальновиробничі витрати — це витрати, які зали-
шаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу ви-
робництва. Вони поділяються на витрати, які відносять на собівар-
тість виготовленої продукції записом з дебету рахунка 23 
«Виробництво» і кредиту рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» 
та на собівартість реалізованої продукції записом з дебету субраху-
нку 901 «Собівартість реалізованої продукції». Базою для поділу є 
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показник нормальної потужності підприємства (машино-години, 
нормо-години відпрацьованого часу, обсяг виробництва тощо). 

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в 
табл. 7.3. 

Таблиця 7.3 
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

№ Ознаки Усього 
На одиницю 

бази розподілу  
(1 машино-

година) 

Включення  
загальновироб-

ничих витрат до: 

  

1 База розподілу за нормальною 
потужністю, машино-годин 10 000 ×   

2 Загальновиробничі витрати за 
нормальною потужністю, грн 70 000    

 з них:     
 змінні (ряд. 3 гр. 4 =  

= ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3) 50 000 5 × × 

 Постійні (ряд. 5 гр. 4) =  
= ряд. 4 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3) 20 000 2 × × 

3 База розподілу за фактичною 
потужністю, машино-години:     

3.1 1-й звітний період 8000 × × × 
3.2 2-й звітний період 10 500 × × × 

4 Фактичні загальновиробничі 
витрати, грн:     

4.1 1-й звітний період 68 100    
 з них:     
 змінні 48 000 × 48 000 × 
 Постійні — усього 

(ряд. 8 гр. 3 – ряд. 9 гр. 3) 20 100 × × × 

 Постійні розподілені 
(ряд. 6 гр. 3 × ряд. 3 гр. 4) 16 000 × 16 00

0 × 

 Постійні нерозподілені 
(ряд. 10 гр. 3 × ряд. 10.1 гр. 3) 4100 × × 4100 

4.2 2-й звітний період 77 950    
 з них:     
 Змінні 57 750 × 57 75

0 × 

 Постійні — усього (ряд. 11 гр. 
3 – ряд. 12 гр. 3) 20 200 × × × 

 у тому числі:     

 
Постійні розподілені (ряд. 7  
гр. 3 × ряд. 3 гр. 4), але не біль-
ше суми фактичних постійних 
загальновиробничих витрат 

20 200 × 20 20
0 × 

 Постійні нерозподілені (ряд. 10 
гр. 3 × ряд. 10.1 гр. 3) 0 × × 0 
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Таким чином, суму перевитрат постійних витрат відносять у 
дебет субрахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції», а 
витрати в межах норм — у дебет рахунка 23 «Виробництво». Ра-
хунок 91 щомісяця закривається, і сальдо немає. 

7.4. Облік інших витрат виробництва 

До складу інших виробничих витрат належать такі, що 
пов’язані з випробуванням продукції на її якість. Такі витрати, як 
правило, є прямими, та на підставі первинних документів їх від-
носять у дебет рахунка 23 «Виробництво» з кредиту відповідних 
рахунків (20, 65, 66 і т. д.) і включають до собівартості конкрет-
них видів продукції. 

У собівартість продукції відносяться прямим способом і втра-
ти від виробничого браку. Такі втрати оформляються на рахунку 
24 «Брак у виробництві», де з дебетом відображаються собівар-
тість невиправного браку, витрати на виправлення виправного 
браку, а за кредитом — справедлива вартість невиправного бра-
ку, відшкодування витрат винуватцями браку. 

Втрати від виробничого браку списуються в дебет рахунка 23 
«Виробництво» з кредиту рахунка 24 «Брак у виробництві». 

7.5. Зведений облік витрат і визначення  
собівартості готової продукції 

Зведений облік ведеться з метою визначення всіх витрат вироб-
ництва щодо кожного об’єкта обліку (виду продукції, однорід-
ної групи продукції, виробничого замовлення тощо) та встано-
влення собівартості з об’єкта калькуляції і калькуляційної 
одиниці. 

Зведений облік може вестися одним з методів: нормативним, 
попередільним, позамовним. 

Сутність нормативного методу полягає в тому, що фактичні 
витрати в поточному обліку підрозділяються на витрати в межах 
виробничих норм та відхилення від норм (економія, перевитра-
ти). Окремо відображається вплив змін норм. Алгебраїчний під-
сумок цих складових показує суму фактичних витрат. Застосу-
вання цього методу (або його елементів) дає змогу оперативного 
контролю за формуванням собівартості продукції. 
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Нормативний метод може застосовуватися в будь-якій галузі 
та на будь-якому підприємстві, де є витрати виробництва. 

Попередільний метод застосовується на підприємствах, де 
виробничий процес організується за переділами, стадіями, фаза-
ми і на цих переділах виробляються напівфабрикати, які потім 
використовуються для виготовлення продукції на цьому самому 
підприємстві або реалізуються на сторону. 

Наприклад: пряжа — сурова тканина — готова тканина. 
У зведеному обліку всі витрати — прямі та загальновиробничі 

— групуються з дебету рахунка 23 «Виробництво». 
Для визначення собівартості готової продукції необхідно ви-

трати за місяць скоригувати на собівартість незавершеного вироб-
ництва, якщо воно є на підприємстві. 

До незавершеного виробництва належить продукція, яка не 
пройшла всі технологічні операції на підприємстві, не прийнята 
відділом контролю якості та не передана на зберігання.  

Обсяг незавершеного виробництва на кінець місяця визнача-
ється за допомогою інвентаризації або розрахунку. 

Методика оцінки незавершеного виробництва обирається під-
приємством. Це може бути фактична виробнича собівартість, но-
рмативна (планова) собівартість. 

За наявності незавершеного виробництва собівартість готової 
продукції визначається за формулою: 

НВп + Вм – Б – Нок = Св, 
де НВп — собівартість незавершеного виробництва на початок 
місяця; 

Вм — витрати за місяць; 
Б — собівартість невиправного браку; 
НВк — собівартість незавершеного виробництва на кінець мі-

сяця; 
Св — собівартість готової продукції. 
Якщо на підприємстві відсутнє незавершене виробництво, то 

всі витрати за місяць становитимуть собівартість готової продук-
ції (випущеної). 

Якщо на підприємстві в процесі виробництва крім основної 
продукції одержують і побічну, то вона оцінюється за справедли-
вою вартістю (собівартістю, вартістю можливого використання, 
вартістю реалізації), і на цю суму зменшується собівартість осно-
вної продукції. 

Зведений облік ведеться у відомості, орієнтовна форма якої 
наведена нижче (зразок 7.1 а; б;). 
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Зразок 7.1 (а) 
ВІДОМІСТЬ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО за 20___ р. 
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матеріалів 

Витрати  
на незавершене виробництво  

на початок місяця 

Перерахунок незавершеного  
виробництва на початок  

місяця (у разі зміни норм) 
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звітний місяць 
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1  Сировина та матеріали           
 1 Матеріали Б           
 2 _________ В           
  тощо           
2  Разом           

3  
Купівельні напівфабрикати та комплек-
туючі вироби, роботи і послуги виробни-
чого характеру сторонніх підприємств 

          

4  Паливо й енергія на технологічні цілі           
5  Зворотні відходи (вираховуються)           
6  Основна заробітна плата           
7  Додаткова заробітна плата           
  Відрахування на соціальне страхування           
  Тощо __________________________           
  УСЬОГО           
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Зразок 7.1 (б) 
 

Разом витрат із залишком неза-
вершеного виробництва 
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_________ 

Примітка: За наявності понаднормових витрат їх списують не на виробничу собівартість виготовленої продукції, а на собівар-
тість реалізованої продукції (робіт, послуг). 
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Облік випуску готової продукції здійснюється на підставі пер-
винних документів довільної форми (актів, накладних); протягом 
місяця ведеться накопичувальна відомість, в якій у розрізі конк-
ретних видів продукції розміщують дані про випуск у кількісно-
му виразі та з оцінкою за плановою собівартістю або ж за цінами 
реалізації (якщо вони постійні). 

Після обчислення фактичної виробничої собівартості випуще-
ної продукції складається бухгалтерське проведення з дебету ра-
хунка 26 «Готова продукція» і кредиту рахунка 23 «Виробницт-
во». Цей запис здійснюється в журналі № 5 (кредит рахунка 23). 

7.6. Облік готової продукції 

Готова продукція — це продукція, яка пройшла на підприєм-
стві всі технологічні операції, відповідає нормам, стандартам 
якості та передана на зберігання (склад, майданчик, інше місце). 
Складський і аналітичний облік готової продукції ведеться за 
аналогією обліку виробничих запасів, тобто за номенклатурними 
номерами в картках складського обліку, в обігових відомостях. 

Поточний облік може здійснюватися за постійними облікови-
ми цінами (планова собівартість, ціни реалізації) з окремим облі-
ком відхилень від вартості за обліковими цінами. 

Відхилення розподіляються між залишком продукції на кінець 
місяця та вартістю продукції, списаної за обліковими цінами, за 
методикою розподілу транспортно-заготівельних витрат. 

Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції на-
ведено в табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 

№ 
оп. Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

1 Оприбутковано на складі готову 
продукцію 

26 «Готова про-
дукція» 

23 «Виробницт-
во» 

2 
Відображено в складі готової 
продукції напівфабрикати влас-
ного виробництва, призначені 
для реалізації на сторону 

26 «Готова про-
дукція» 

25 «Напівфаб- 
рикати» 

3 
Отримано готову продукцію в 
результаті здійснення спільної 
діяльності 

26 «Готова про-
дукція» 

37 «Розрахунки  
з різними дебі-
торами» 

4 Відображено суму дооцінки го-
тової продукції 

26 «Готова про-
дукція» 

423 «Дооцінка 
активів» 
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Продовження табл. 7.2 

№ 
оп. Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

5 Виявлено під час інвентаризації 
лишки готової продукції 

26 «Готова про-
дукція» 

719 «Інші дохо-
ди від операцій-
ної діяльності» 

6 
Оприбутковано матеріали як 
готову продукцію, призначену 
для власних потреб 

20 «Виробничі 
запаси» 

26 «Готова про-
дукція» 

7 
Оприбутковано МШП як готову 
продукцію, призначену для вла-
сних потреб 

22 «Малоцінні 
та швидкозно-
шувані предме-
ти» 

26 «Готова про-
дукція» 

8 Використано готову продукцію 
для внутрішніх потреб цехів 

23 «Виробницт-
во» 

26 «Готова про-
дукція» 

9 
Відображено вартість готової 
продукції, виданої зі складу пі-
дзвітній особі 

372 «Розрахунки 
з підзвітними 
особами» 

26 «Готова про-
дукція» 

10 
Виявлено під час інвентаризації 
недостачу готової продукції, 
яку віднесено на винну особу 

375 «Розрахунки 
за відшкодуван-
ням завданих 
збитків» 

26 «Готова про-
дукція» 

11 
Відображено вартість готової 
продукції, переданої в спільну 
діяльність 

377 «Розрахунки 
з іншими дебі-
торами» 

26 «Готова про-
дукція» 

12 

Списано на фінансові результа-
ти первісну вартість готової 
продукції (у випадку, коли під-
приємства для узагальнення ін-
формації про витрати застосо-
вують тільки рахунки класу 8) 

791 «Результат 
основної діяль-
ності» 

26 «Готова про-
дукція» 

13 Використано готову продукцію для 
виробничо-господарських потреб 

808 «Витрати 
товарів» 

26 «Готова про-
дукція» 

14 

Відображено суму витрат від 
знецінення запасів, псування цін-
ностей; списано готову продук-
цію, непридатну для продажу; 
проведено уцінку готової проду-
кції, яка втратила свої первісні 
якості (якщо підприємство не ви-
користовує рахунки класу 9) 

84 «Інші опера-
ційні витрати» 

26 «Готова про-
дукція» 
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Продовження табл. 7.2 

№ 
оп. Зміст господарської операції 

Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

15 
Списано вартість готової продук-
ції, втраченої внаслідок надзви-
чайної події (якщо підприємство 
не застосовує рахунки класу 9) 

85 «Інші затра-
ти» 

26 «Готова про-
дукція» 

16 Списано собівартість реалізова-
ної готової продукції 

901 «Собівартість 
реалізованої гото-
вої продукції» 

26 «Готова про-
дукція» 

17 Використано готову продукцію 
для адміністративних потреб 

92 «Адміністра-
тивні витрати» 

26 «Готова про-
дукція» 

18 Використано готову продукцію 
для позавиробничих потреб 

93 «Витрати на 
збут» 

26 «Готова про-
дукція» 

19 
Списано вартість готової продук-
ції, використаної для досліджень, 
що здійснює підприємство 

941 «Витрати на 
дослідження і 
розробки» 

26 «Готова про-
дукція» 

20 
Списано витрати, пов’язані зі 
знеціненням (уцінкою) готової 
продукції 

946 «Втрати від 
знецінення запа-
сів» 

26 «Готова про-
дукція» 

21 

Списано недостачу готової про-
дукції, що виявлена в процесі її 
збереження та реалізації, якщо 
на час встановлення недостачі 
винуватця не визначено 

947 «Нестачі і 
втрати від псу-
вання цінностей» 

26 «Готова про-
дукція» 

22 

Списано на інші витрати опера-
ційної діяльності вартість гото-
вої продукції, використаної для 
потреб житлово-комунальних і 
обслуговуючих господарств, ди-
тячих дошкільних закладів, бу-
динків відпочинку, санаторіїв та 
інших закладів оздоровчого та 
культурного призначення тощо 

949 «Інші витра-
ти операційної 
діяльності» 

26 «Готова про-
дукція» 

23 

Списано первісну вартість гото-
вої продукції, втраченої внаслі-
док стихійного лиха (повеней, 
землетрусів, граду тощо), у ре-
зультаті техногенних катастроф і 
аварій, інших надзвичайних подій 

99 «Надзвичайні 
витрати» 

26 «Готова про-
дукція» 

Бухгалтерські записи з кредиту рахунка 26 «Готова продук-
ція» відображуються в журналі № 5. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток 1 
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ  
ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

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

Сфера застосування 
Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

Клас 1. Необоротні активи 

10 Основні засоби 

101  
102 
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109 

Земельні ділянки  
Капітальні витрати на поліпшення земель 
Будинки та споруди  
Машини та обладнання  
Транспортні засоби  
Інструменти, прилади та інвентар  
Робоча і продуктивна худоба  
Багаторічні насадження  
Інші основні засоби 

Усі види діяльності 

11 Інші необоротні ма-
теріальні активи 

111  
112 
 113  
114  
115  
116  
117 

Бібліотечні фонди  
Малоцінні необоротні матеріальні активи  
Тимчасові (не титульні) споруди  
Природні ресурси  
Інвентарна тара  
Предмети прокату 
Інші необоротні матеріальні активи 

Усі види діяльності 



 

254 

Продовження дод. 1 

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

Сфера застосування 

Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

12 Нематеріальні активи 

121 
122  
123  
124 
125  
126  
127 

Права користування природними ресурсами  
Права користування майном  
Права на знаки для товарів і послуг  
Права на об’єкти промислової власності  
Авторські та суміжні з ними права  
Гудвіл  
Інші нематеріальні активи 

Усі види діяльності 

13 Знос необоротних 
активів 

131  
132 
133 

Знос основних засобів  
Знос інших необоротних матеріальних активів  
Знос нематеріальних активів 

Усі види діяльності 

14 Довгострокові фінан-
сові інвестиції 

141 
 

142 
143 

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом об-
ліку участі в капіталі  
Інші інвестиції пов’язаним сторонам  
Інвестиції непов’язаним сторонам 

Усі види діяльності 

15 Капітальні інвестиції 

151  
152 
153  

 
154 
155 

Капітальне будівництво  
Придбання (виготовлення) основних засобів  
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів  
Придбання (створення) нематеріальних активів  
Формування основного стада 

Усі види діяльності 
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16 Довгострокова дебі-
торська заборгованість 

161 
 

162  
163 

Заборгованість за майно, що передано у фінансо-
ву оренду  
Довгострокові векселі одержані  
Інша дебіторська заборгованість 

Усі види діяльності 

17 Відстрочені податко-
ві активи  За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності 

18 Інші необоротні ак-
тиви  За видами активів Усі види діяльності 

19 Негативний гудвіл  За видами об’єктів інвестування Усі види діяльності 

Клас 2. Запаси 

20 Виробничі запаси 

201 
202 

 
203 
204 
205 
206 
207 
208 

 
209 

Сировина й матеріали 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 
Паливо 
Тара й тарні матеріали 
Будівельні матеріали 
Матеріали, передані в переробку 
Запасні частини 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 
Інші матеріали 

Усі види діяльності 

21 Тварини на вирощу-
ванні та відгодівлі 

211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 

Молодняк тварин на вирощуванні 
Тварини на відгодівлі 
Птиця 
Звірі 
Кролі 
Сім’ї бджіл 
Доросла худоба, що вибракувана з основного стада 
Худоба, що прийнята від населення для реалізації 

Сільське господарство, підпри-
ємства інших галузей з підсоб-
ним сільськогосподарським ви-
робництвом 
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Продовження дод. 1 

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

Сфера застосування 

Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

22 Малоцінні та швидко 
зношувані предмети  За видами предметів Усі види діяльності 

23 Виробництво  За видами виробництва Усі види діяльності 

24 Брак у виробництві  За видами продукції Галузі матеріального виробни-
цтва 

25 Напівфабрикати  За видами напівфабрикатів Промисловість 

26 Готова продукція  За видами готової продукції Промисловість, сільське госпо-
дарство та ін. 

27 
Продукція сільського-
сподарського вироб-
ництва 

 
За видами продукції 

Сільське господдарство, підп-
риємства інших галузей з під-
собним сільськогосподарським 
виробництвом 

28 Товари 

281 
282 
283 
284 
285 

Товари на складі 
Товари в торгівлі 
Товари на комісії 
Тара під товарами 
Торгова націнка 

Усі види діяльності 

29 ...    
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Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 

30 Каса 301 
302 

Каса в національній валюті 
Каса в іноземній валюті Усі види діяльності 

31 Рахунки в банках 
311 
312 
313 
314 

Поточні рахунки в національній валюті 
Поточні рахунки в іноземній валюті 
Інші рахунки в банку в національній валюті 
Інші рахунки в банку в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

32 ...    

33 Інші кошти 
331 
332 
333 
334 

Грошові документи в національній валюті 
Грошові документи в іноземній валюті 
Грошові кошти в дорозі в національній валюті 
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

34 Короткострокові век-
селі одержані 

341 
 

342 

Короткострокові векселі, одержані в націона-
льній валюті 
Короткострокові векселі, одержані в іноземній 
валюті 

Усі види діяльності 

35 Поточні фінансові 
інвестиції 

351 
352 

Еквіваленти грошових коштів 
Інші поточні фінансові інвестиції Усі види діяльності 

36 Розрахунки з покуп-
цями та замовниками 

361 
362 
363 

Розрахунки з вітчизняними покупцями 
Розрахунки з іноземними покупцями 
Розрахунки з учасниками ПФГ 

Усі види діяльності 

37 Розрахунки з різними 
дебіторами 

371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 

Розрахунки за виданими балансами 
Розрахунки з підзвітними особами 
Розрахунки за нарахованими доходами 
Розрахунки за претензіями 
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 
Розрахунки з іншими дебіторами 

Усі види діяльності 



 

258 

Продовження дод. 1 

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

Сфера застосування 
Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

38 Резерв сумнівних бо-
ргів  За дебіторами Усі види діяльності 

39 Витрати майбутніх 
періодів  За видами витрат Усі види діяльності 

Клас 4. Власний капітал і забезпечення зобов’язань 
40 Статутний капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 

41 Пайовий капітал  За видами капіталу Кооперативні організації, кре-
дитні спілки 

42 Додатковий капітал 

421 
422 
423 
424 
425 

Емісійний дохід 
Інший вкладений капітал 
Дооцінка активів 
Безоплатно одержані необоротні активи 
Інший додатковий капітал 

Усі види діяльності 

43 Резервний капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 

44 Нерозподілені прибут-
ки (непокриті збитки) 

441  
442  
443 

Прибуток нерозподілений  
Непокриті збитки  
Прибуток, використаний у звітному періоді 

Усі види діяльності 

45 Вилучений капітал 
451 
452 
453 

Вилучені акції  
Вилучені вклади й паї  
Інший вилучений капітал 

Усі види діяльності 
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46 Неоплачений капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 

47 Забезпечення майбут-
ніх витрат і платежів 

471 
472  
473  
474 

Забезпечення витрат відпусток  
Додаткове пенсійне забезпечення  
Забезпечення гарантійних зобов’язань  
Забезпечення інших витрат і платежів 

Усі види діяльності 

48 
Цільове фінансуван-
ня і цільові надхо- 
дження 

 За об’єктами фінансування Усі види діяльності 

49 Страхові 
резерви 

491  
492  
493  
494 

 
495  
496 

 
497  
498 

Резерви незароблених премій  
Резерви збитків  
Інші страхові резерви  
Частка перестраховиків у резервах незаробле-
них премій  
Частка перестраховиків у резервах збитків  
Частка перестраховиків в інших страхових ре-
зервах  
Результат зміни резервів незароблених премій  
Результат зміни резервів збитків 

Страхова діяльність 

Клас 5. Довгострокові зобов’язання 

50 Довгострокові пози-
ки 

501  
 

502 
  

503  
 

504  
 

505 
 506 

Довгострокові кредити банків у національній 
валюті  
Довгострокові кредити банків в іноземній ва-
люті  
Відстрочені довгострокові кредити банків у 
національній валюті  
Відстрочені довгострокові кредити банків в 
іноземній валюті  
Інші довгострокові позики в національній валюті  
Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

Усі види діяльності 
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Продовження дод. 1 

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

Сфера застосування 
Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

51 Довгострокові вексе-
лі видані 

511 
 

512 

Довгострокові векселі, видані в національній 
валюті  
Довгострокові векселі, видані в іноземній ва-
люті 

Усі види діяльності 

52 
Довгострокові зо-
бов’язання за обліга-
ціями 

521 
522  
523 

Зобов’язання за облігаціями  
Премія за випущеними облігаціями  
Дисконт за випущеними облігаціями 

Усі види діяльності 

53 Довгострокові зобо-
в’язання з оренди 

531 
532 

Зобов’язання з фінансової оренди  
Зобов’язання з оренди цілісних майнових ком-
плексів 

Усі види діяльності 

54 Відстрочені податко-
ві зобов’язання  За видами зобов’язань Усі види діяльності 

55 Інші довгострокові зо-
бов’язання  За видами зобов’язань Усі види діяльності 

56 ...    

57 …    

58 ...    

59 ...    
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Клас 6. Поточні зобов’язання 

60 Короткострокові по-
зики 

601  
 

602  
603  

 
604  

 
605 
606 

Короткострокові кредити банків у національній 
валюті  
Короткострокові кредити банків у іноземній валюті  
Відстрочені короткострокові кредити банків у 
національній валюті  
Відстрочені короткострокові кредити банків у 
іноземній валюті  
Прострочені позики в національній валюті  
Прострочені позики в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

61 
Поточна заборгова-
ність за довгостроко-
вими зобов’язаннями 

611 
 

612 

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями в національній валюті  
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

62 Короткострокові век-
селі видані 

621  
 

622 

Короткострокові векселі, видані в національній 
валюті  
Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 

Усі види діяльності 

63 
Розрахунки з поста-
чальниками та підряд-
никами 

631  
632 
633 

Розрахунки з вітчизняними постачальниками 
Розрахунки з іноземними постачальниками 
Розрахунки з учасниками ПФГ 

Усі види діяльності 

64 Розрахунки за подат-
ками й платежами 

641  
642  
643  
644 

Розрахунки за податками  
Розрахунки за обов’язковими платежами  
Податкові зобов’язання  
Податковий кредит 

Усі види діяльності 

65 Розрахунки за стра-
хуванням 

651  
652 
653  
654  
655 

За пенсійним забезпеченням  
За соціальним страхуванням  
За страхуванням на випадок безробіття  
За індивідуальним страхуванням  
За страхуванням майна 

Усі види діяльності 



 

262 

Продовження дод. 1 
Синтетичні рахунки  

(рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) 
Сфера застосування 

Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

66 Розрахунки з оплати 
праці 

661 
662 

Розрахунки за заробітною платою 
Розрахунки з депонентами Усі види діяльності 

67 Розрахунки з учасни-
ками 

671 
672 

Розрахунки за нарахованими дивідендами  
Розрахунки з іншими виплатами Усі види діяльності 

68 Розрахунки за інши-
ми операціями 

681  
682  
683 
684 
685 

Розрахунки за авансами одержаними  
Внутрішні розрахунки 
Внутрішньогосподарські розрахунки  
Розрахунки за нарахованими відсотками 
Розрахунки з іншими кредиторами 

Усі види діяльності 

69 Доходи майбутніх 
періодів  За видами доходів Усі види діяльності 

Клас 7. Доходи й результати діяльності 

70 Доходи від реалізації 

701 
702  
703  
704 
705 

Дохід від реалізації готової продукції  
Дохід від реалізації товарів  
Дохід від реалізації робіт і послуг  
Вирахування з доходу 
Перестрахування 

Усі види діяльності 

71 Інший операційний 
дохід 

711 
712 
713  
714  

Дохід від реалізації іноземної валюти  
Дохід від реалізації інших оборотних активів  
Дохід від операційної оренди активів  
Дохід від операційної курсової різниці  

Усі види діяльності 
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715 
 716 
717 
718  
719 

Одержані штрафи, пені, неустойки  
Відшкодування раніше списаних активів  
Дохід від списання кредиторської заборгованості  
Одержані гранти та субсидії 
Інші доходи від операційної діяльності 

 

72 Дохід від участі в ка-
піталі 

721 
722  
723 

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства  
Дохід від спільної діяльності  
Дохід від інвестицій у дочірні підприємства 

Усі види діяльності 

73 Інші фінансові дохо-
ди 

731 
732  
733 

Дивіденди одержані  
Відсотки одержані  
Інші доходи від фінансових операцій 

Усі види діяльності 

74 Інші доходи 

741 
742 
 743  
744 
 745 
 746 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій  
Дохід від реалізації необоротних активів  
Дохід від реалізації майнових комплексів  
Дохід від неопераційної курсової різниці  
Дохід від безоплатно одержаних активів  
Інші доходи від звичайної діяльності 

Усі види діяльності 

75 Надзви- 
чайні доходи 

751  
752 

Відшкодування збитків від надзвичайних подій  
Інші надзвичайні доходи Усі види діяльності 

76 Страхові платежі  За видами страхування Страхова діяльність 

77 .....    

78 .....    

79 Фінансові результати 
791 
792  
793  
794 

Результат основної діяльності  
Результат фінансових операцій  
Результат іншої звичайної діяльності  
Результат надзвичайних подій 

Усі види діяльності 
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Продовження дод. 1 

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

Сфера застосування 
Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

Клас 8. Витрати за елементами 

80 Матеріальні витрати 

801  
802 

 
803  
804  
805  
806 
807 

 
808  
809 

Витрати сировини й матеріалів  
Витрати купівельних напівфабрикатів і ком-
плектуючих виробів  
Витрати палива й енергії  
Витрати тари й тарних матеріалів  
Витрати будівельних матеріалів  
Витрати запасних частин  
Витрати матеріалів сільськогосподарського 
призначення  
Витрати товарів  
Інші матеріальні витрати 

Усі види діяльності 

81 Витрати на оплату 
праці 

811 
812  
813 
814  
815 
 816 

Виплати за окладами й тарифами  
Премії та заохочення  
Компенсаційні виплати  
Оплата відпусток  
Оплата іншого невідпрацьованого часу  
Інші витрати на оплату праці 

Усі види діяльності 

82 Відрахування на со-
ціальні заходи 

821 
822 
823 
824 

Відрахування на пенсійне забезпечення 
Відрахування на соціальне страхування  
Страхування на випадок безробіття  
Відрахування на індивідуальне страхування 

Усі види діяльності 
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83 Амортизація 
831  
832 
833 

Амортизація основних засобів  
Амортизація інших матеріальних активів  
Амортизація нематеріальних активів 

Усі види діяльності 

84 Інші операційні ви-
трати  За видами витрат Усі види діяльності 

85 Інші затрати  За видами затрат Усі види діяльності 

86 .....    

87 .....    

88 .....    

89 .....    

Клас 9. Витрати діяльності 

90 Собівартість реаліза-
ції 

901 
902  
903 
904 

Собівартість реалізованої готової продукції  
Собівартість реалізованих товарів  
Собівартість реалізованих робіт і послуг 
Страхові виплати 

Усі види діяльності 

91 Загально-виробничі 
витрати  За видами витрат Усі види діяльності 

92 Адміністративні ви-
трати  За видами витрат Усі види діяльності 

93 Витрати на збут  За видами витрат Усі види діяльності 

94 Інші витрати опера-
ційної діяльності 

941  
942 
943 
944 
945  

Витрати на дослідження й розроблення  
Собівартість реалізованої іноземної валюти  
Собівартість реалізованих виробничих запасів  
Сумнівні та безнадійні борги  
Втрати від операційної курсової різниці  

Усі види діяльності 
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Закінчення дод. 1 

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

Сфера застосування 
Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

94 Інші витрати опера-
ційної діяльності 

946  
947  
948  
949 

Втрати від знецінення запасів  
Нестачі й втрати від псування цінностей  
Визнані штрафи, пені, неустойки  
Інші витрати операційної діяльності 

Усі види діяльності 

95 Фінансові 
витрати 

951  
952 

Відсотки за кредит 
Інші фінансові витрати Усі види діяльності 

96 Втрати  
від участі в капіталі 

961  
962  
963 

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства  
Втрати від спільної діяльності  
Втрати від інвестицій у дочірні підприємства 

Усі види діяльності 

97 Інші  
витрати 

971 
 972  
973  
974  
975 

 
976  
977  
978 

 
979 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій  
Собівартість реалізованих необоротних активів  
Собівартість реалізованих майнових комплексів  
Втрати від неопераційних курсових різниць  
Уцінка необоротних активів і фінансових інве-
стицій  
Списання необоротних активів  
Інші витрати звичайної діяльності  
Виплати страхових сум та страхових відшко-
дувань  
Перестрахування 

Усі види діяльності 

98 Податки на 
 прибуток 

981 
 982 

Податки на прибуток від звичайної діяльності  
Податки на прибуток від надзвичайних подій Усі види діяльності 
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99 Надзвичайні витрати 
991  
992 
993 

Втрати від стихійного лиха  
Втрати від техногенних катастроф і аварій  
Інші надзвичайні витрати 

Усі види діяльності 

Клас 0. Позабалансові рахунки 

01 Орендовані необоро-
тні активи  За видами активів Усі види діяльності 

02 Активи на відповіда-
льному зберіганні 

021  
022 
023 

 
024  
025 

Устаткування, прийняте для монтажу  
Матеріали, прийняті для перероблення  
Матеріальні цінності на відповідальному збері-
ганні  
Товари, прийняті на комісію  
Майно в довірчому управлінні 

Усі види діяльності 

03 Контрактні зобов’я-
зання  За видами зобов’язань Усі види діяльності 

04 Непередбачені акти-
ви й зобов’язання 

041 
042 

Непередбачені активи  
Непередбачені зобов’язання Усі види діяльності 

05 Гарантії та забезпе-
чення надані 

 За видами гарантій та забезпечень наданих Усі види діяльності 

06 Гарантії та забезпе-
чення отримані  За видами гарантій та забезпечень отриманих Усі види діяльності 

07 Списані активи 
071  
072 

Списана дебіторська заборгованість 
Невідшкодовані нестачі і втрати від псування 
цінностей 

Усі види діяльності 

08 Бланки суворого об-
ліку  За видами бланків Усі види діяльності 
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Додаток 2 

НАКАЗ  
ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ У 2004 РОЦІ 

1 січня 2004 р. м. Київ 
 
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-14 (далі Закон про бух-
галтерський облік), в якому визначені правові засади регулювання та 
організації ведення бухгалтерського обліку, та затвердженими Поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку, маючи право вибору, 
ухвалено даним наказом у 2004 р.: 

1. Вести бухгалтерський облік згідно з Планом рахунків та Інструк-
цією з застосування плану рахунків, затверджених Наказом Міністерст-
ва фінансів України від 30.11.99 р. № 291. 

 
Важливо згадати, що кожне підприємство самостійно розробляє 

робочий план рахунків, де вказує субрахунки, відповідно до яких працює 
підприємство в межах наказу про облікову політику. На даний момент 
ухвалені такі плани рахунків: 

♦ План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків, затвер-
джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 р. № 388; 

♦ План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, за-
тверджений наказом Головного управління Державного казначейства 
України, Міністерства фінансів України від 10.12.99 р. № 114; 

♦ План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвер-
джений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291; 

♦ спрощений план рахунків бухгалтерського обліку, затверджений 
наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186. 

Підприємство самостійно може відкривати субрахунки до рахунків: 
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,  
23 «Виробництво», 
24 «Брак у виробництві», 
25 «Напівфабрикати», 
26 «Готова продукція», 
та інших. 
 
2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забез-

печення фінансування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 
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звітності протягом встановленого терміну покладається на керівника 
підприємства. 

Ведення бухгалтерського обліку та оподаткування покладається на 
обліково-фінансову службу (бухгалтерію) підприємства на чолі з голов-
ним бухгалтером. 

 

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство са-
мостійно обирає форми його організації: 

― введення до штату підприємства посади бухгалтера або ство-
рення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; 

― користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, 
зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяль-
ність без створення юридичної особи; 

― ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централі-
зованою бухгалтерією або аудиторською фірмою; 

― самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звіт-
ності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця фор-
ма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на пі-
дприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися. 

Із Закону про бухгалтерський облік випливає, що ведення бухгалтер-
ського обліку може здійснюватися також приватним підприємцем 
(бухгалтером, аудитором). У таких випадках приватному підприємцю 
надається право підпису платіжних і облікових документів, деклара-
цій, звітів і фінансової звітності. Така форма організації ведення бух-
галтерського обліку має як плюси, так і мінуси. Радимо ознайомитися 
з листами Мінфіну України від 04.04.2001 р. № 053-2948 та від 
28.04.2001 р. № 053-1961. 

 

На головного бухгалтера покладається: 
♦ забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних 

методологічних засад бухгалтерського обліку, згідно з цим наказом, 
складання й подання в установлені строки фінансової, статистичної та 
податкової звітності; 

♦ організація управлінського обліку на підприємстві; 
♦ організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерсь-

кого обліку всіх господарських операцій; 
♦ забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях; 
♦ здійснення оподаткування згідно з чинним законодавством; 
♦ організація документообороту на підприємстві; 
♦ контроль над відображенням усіх господарських операцій у пер-

винних документах. 
3. Для ведення бухгалтерського обліку застосовувати програму 1С, 

Версія 7.7. Необхідні бухгалтерські дані роздруковувати в кінці кварта-
лу й скріпляти підписами відповідальних осіб. 
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Доцільно в пункт наказу включити детальний документооборот 
первинних документів і призначити відповідальних за кожну конкретну 
ділянку роботи з обов’язковим правом підпису документів. 

Якщо ведення бухгалтерського обліку не комп’ютеризовано, то не-
обхідно описати, які регістри обліку для накопичення даних застосовує 
підприємство. Методичні рекомендації із застосування регістрів бух-
галтерського обліку затверджені наказом Міністерства фінансів 
України від 29.12.2000 р. 

 
4. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності згідно з Законом про бухгалтерський облік і фінан-
сову звітність зобов’язую перед складанням річної фінансової звітності 
проводити інвентаризацію відповідно до «Інструкції по інвентаризації 
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінно-
стей, грошових коштів, документів і розрахунків», затвердженої нака-
зом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами та 
доповненнями. 

Створити на підприємстві постійно діючу комісію для введення в 
експлуатацію та списання МШП, основних засобів, матеріалів, необо-
ротних активів дебіторської та кредиторської заборгованості, прове-
дення інвентаризації з каси підприємства в складі: 

Голова комісії — Захаров П. П. — заступник директора, 
члени комісії — Іванченко Ю. Ю. — головний бухгалтер, 
Завірюха А. А, — економіст зі збуту, 
Хурделиця І. І. — економіст з постачання. 
5. Забезпечити протягом 2004 року незмінність відображення госпо-

дарських операцій і оцінку майна на основі чинних Положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку. 

6. Облікову політику застосовувати в такий спосіб, щоб фінансові 
звіти повністю відповідали всім вимогам Закону про бухгалтерський 
облік і кожного конкретного Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку. Застосовувати передусім ті підходи та методи обліку для веден-
ня бухгалтерського обліку та подання інформації у фінансових звітах, 
які передбачені Положеннями (стандартами) та найбільше адаптовані 
до діяльності підприємства. 

7. Згідно з П(С)БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансових звітів (крім Звіту про рух грошових коштів) здійснювати за 
принципом нарахування так, щоб результати операцій і інших подій 
були відображені в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли 
вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує або сплачує ко-
шти. Такий підхід до складання фінансових звітів дасть можливість ін-
формувати користувачів не тільки про надходження або сплату грошо-
вих коштів у минулому, а й про зобов’язання сплатити кошти або про їх 
надходження в майбутньому. 

8. Виходячи з цього принципу, доходи у Звіті про фінансові резуль-
тати відображати в тому періоді, коли вони виникли, а витрати — на 
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основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансо-
вого результату звітного періоду зіставленням доходів звітного періоду 
з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. 

Доходи підприємства від операційної діяльності класифікувати так: 
― доходи від основної операційної діяльності: 
виготовлення одягу, інформаційно-консультаційні послуги, 
― доходи іншої операційної діяльності: 
здача майна в оренду, 
транспортні послуги населенню. 
 
Підприємство наводить перелік видів основної та іншої операційної 

діяльності. 
 
9. Під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових 

звітів використовувати такі якісні характеристики: 
― зрозумілість, 
― доречність, 
― достовірність, 
― зіставність даних. 
Під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових 

звітів для правдивого відображення фінансового становища й результа-
тів діяльності підприємства використовувати такі принципи: 

• автономності підприємства, 
• неперервності діяльності, 
• періодичності, 
• історичної (фактичної) собівартості, 
• нарахування й відповідності доходів і витрат, 
• повного висвітлення, 
• послідовності, 
• обачності, 
• превалювання змісту над формою, 
• єдиного грошового вимірника. 
10. Згідно з П(С)БО 8 бухгалтерський облік нематеріальних активів 

вести за групами: 
 права користування природними ресурсами; 
 права користування майном; 
 права на знаки для товарів і послуг; 
 права на об’єкти промислової власності; 
 авторські та суміжні з ними права; 
 інші нематеріальні активи. 
Первісну вартість нематеріального активу формувати відповідно до 

п. 11—17 П(С)БО 8. 
Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним 

методом, строк корисного використання нематеріальних активів уста-
новлювати конкретно з кожним нематеріальним активом додатком до 
наказу про облікову політику підприємства. 
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Згідно з П(С)БО 8 нематеріальний актив — немонетарний актив, 
який не має матеріальної форми й утримується підприємством з ме-
тою використання протягом періоду більше 1 року. Не визнаються 
активом, а є витратами періоду: 

♦ витрати на дослідження, 
♦ витрати на підготовку й перепідготовку кадрів, 
♦ витрати на рекламу та просування продукції на ринку, 
♦ витрати на створення, реорганізацію, переміщення підприємства 

або його частини, 
♦ витрати на підвищення ділової репутації підприємства, 

вартість видань. 
У бухгалтерському обліку нараховується знос на всі нематеріальні 

активи. 
 
11. Визначити основними засобами матеріальні активи, які утриму-

ються підприємством для використання у виробництві або постачанні 
товарів і наданні послуг, для здачі в оренду іншим особам або з адміні-
стративними цілями і які використовуватимуться, як очікується, протя-
гом більше 365 календарних днів. 

Основні засоби відображати в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності за справедливою вартістю. 

Основні засоби класифікувати за групами й нараховувати амортиза-
цію за нормами згідно зі ст. 8.2, 8.3 Закону України «Про оподаткуван-
ня прибутку підприємств» 283/97-ВР у редакції від 22.05.97 р., зі зміна-
ми та доповненнями. Ліквідаційну вартість основних засобів на 
підприємстві не застосовувати. 

Первісну оцінку об’єктів основних засобів здійснювати за собіварті-
стю придбання за П(С)БО 7. 

 
Над цим пунктом наказу необхідно уважно попрацювати і правиль-

но зробити вибір. Перед підприємствами постають питання: «Як пра-
вильно організувати облік основних засобів і малоцінних швидкозношу-
ваних предметів?», «Який обрати метод нарахування зносу основних 
засобів і необоротних активів?», «Які малоцінні швидкозношувані пре-
дмети обліковувати на рахунку 22 (МШП, термін використання яких 
менше року), а які — на рахунку 112 «Необоротні активи»?, «Як прави-
льно визначити строк використання МШП? Де критерій, що визначає, 
які предмети належать до МШП, а які — до основних засобів?». На 
даний момент нормативних документів, які визначають вартісну ме-
жу основних засобів, немає. Наказ Міністерства фінансів України від 
17.12.98 р. № 258 «Про зміни граничної вартості предметів» втратив 
чинність. Відповіді на деякі питання можна знайти в Державному 
класифікаторі основних фондів ДК-013-97, затвердженому наказом 
Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сер-
тифікації від 15.08.97 р. № 507. Класифікатор чинний з 01.01.98 р. і ви-
значає предмети, які належать до основних засобів. Проблемою обліку 
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останніх є те, що повинні бути дві класифікації за групами: одна — для 
оподаткування — поділ на чотири групи згідно з Законом України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.97 р.), 
друга застосовується відповідно до плану рахунків (за субрахунками 
для бухгалтерського обліку). Згідно з П(С)БО 7 підприємство може за-
стосовувати в бухгалтерському обліку норми й методи нарахування 
амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавст-
вом. За П(С)БО 7 підприємство самостійно обирає метод нарахування 
зносу основних засобів з урахуванням очікуваного способу отримання 
економічних вигід від його використання. 

 
12. Довгострокові інвестиції в дочірні підприємства обліковувати за 

методом участі в капіталі. 
 
При відображенні у фінансовому обліку і в балансі довгострокові фі-

нансові інвестиції, які враховуються за методом участі в капіталі, збіль-
шуються на суму частки інвестора в прибутках асоційованої компанії та 
зменшуються на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування. 

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшу-
ється) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного 
капіталу об’єкта інвестування за звітний період. Це не стосується 
змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключен-
ням) означеної суми до (з) іншого додаткового капіталу інвестора або 
до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного ка-
піталу об’єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) 
акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного дохо-
ду об’єкта інвестування). Якщо сума зменшення частки капіталу інве-
стора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інве-
стування (крім змін за рахунок чистого збитку) більше іншого 
додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу інвестора 
(якщо зменшення величини власного капіталу об’єкта інвестування ви-
никло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емі-
сійного доходу об’єкта інвестування), то на таку різницю зменшуєть-
ся (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

Згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» фінансові інвестиції пер-
вісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за со-
бівартістю придбання, яка складається з ціни придбання, комісійних 
винагород, мита, податків, інших витрат, пов’язаних із придбанням 
фінансових інвестицій. На дату балансу інвестиції відображаються за 
справедливою вартістю (крім тих, які обліковуються за методом уча-
сті в капіталі). 

 
13. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх конкрет-

не найменування. 
Первісну вартість запасів, що придбані за плату, визначати за собі-

вартістю запасів згідно з П(С)БО 9. 
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Транспортно-заготівельні витрати накопичувати на 209 рахунку і в 
кінці місяця розподіляти згідно з П(С)БО 9. 

Первісну вартість запасів, що виготовляються власними силами під-
приємства, визначати за П(С)БО 16. 

Не включати до первісної вартості запасів, а відображати у витратах 
періоду: 

• понаднормові втрати й недостачі запасів; 
• проценти за користування позиками; 
• витрати на збут; 
• інші витрати, які не пов’язані з придбанням запасів. 
Запаси відображати в бухгалтерському обліку за найменшою з двох 

оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (згідно з 
П(С)БО 9). 

При відпусканні запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті 
оцінку їх здійснювати за методом ФІФО. 

Запаси, які не принесуть підприємству економічних вигід у майбут-
ньому визнавати неліквідами та списувати в бухгалтерському обліку, а 
під час складання фінансової звітності не відображати в балансі, а вра-
ховувати на забалансовому рахунку 007. 

 
Слід зауважити, що різні запаси можна списувати за різними ме-

тодами. Якщо на Вашому підприємстві є взаємозамінні запаси, то пра-
вомірно використання методів ФІФО, ЛІФО, середньозваженої варто-
сті, ідентифікаційної вартості та методу нормативних затрат у 
бухгалтерському обліку. Якщо торговельне підприємство вирішило ве-
сти облік товарів за цінами продажу, воно приймає такий облік відпус-
кання запасів для цієї конкретної групи запасів у разі невиправданості 
застосування інших методів. 

 
14. На вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які вра-

ховуються на рахунках 11, нараховувати знос згідно з Законом про 
оподаткування прибутку підприємств і обліковувати їх на рахунку 11 
до повного зносу та списання як непридатних в експлуатації. Суму зно-
су відображати на рахунку 133. 

Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, що викорис-
товуються менше 365 днів (які обліковуються на рахунку 22 і спису-
ються відразу при відпусканні в експлуатацію), під час передання в 
експлуатацію виключати зі складу активів (списувати з балансу) з по-
дальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предме-
тів за місцями експлуатації й відповідальними особами протягом стро-
ку їх фактичного використання. 

15. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймо-
вірність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та її 
можна достовірно визначити. 
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У балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги ві-
добразити за чистою вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборго-
ваності за вирахуванням сумнівних і безнадійних боргів. 

Величину резерву сумнівних боргів визначати на основі аналізу де-
біторської заборгованості, щодо якої минає термін позовної давності у 
2004 р., та безнадійної заборгованості. 

 
Можуть бути різні методи нарахування резерву сумнівних боргів, 

наприклад, метод періодизації або спрощений метод. Кожен з них не 
дасть точної оцінки. Головне те, щоб до резерву сумнівних боргів були 
зараховані суми, які протягом поточного року можуть бути визнані як 
безнадійні борги та списані з балансу згідно зі ст. 71 Цивільного кодек-
су України у зв’язку з закінченням терміну позикової давності — 3 ро-
ки. Нарахування резерву відображається в бухгалтерському обліку 
проведеннями: Д-т 94 «Інші витрати операційної діяльності», К-т 38 
«Резерв сумнівних та безнадійних боргів». 

 
16. Грошовими коштами та їхніми еквівалентами у фінансовій звіт-

ності згідно з П(С)БО 4 прийнято вважати грошові кошти на розрахун-
ковому рахунку, грошові кошти в касі підприємства, грошові кошти в 
дорозі та депозитні сертифікати терміном до 3 місяців. 

17. До «Витрат майбутніх періодів» відносити наперед сплачену 
орендну плату, суми за передплату періодичних видань, наперед спла-
чені рекламні послуги та всі інші витрати, які стосуються наступного 
облікового періоду. 

18. Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовір-
но визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у май-
бутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше ви-
знане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається 
до складу доходів звітного періоду.  

19. До складу доходів майбутніх періодів включаються суми дохо-
дів, нарахованих протягом поточного або попередніх звітних періодів, 
які будуть визначені в наступних звітних періодах. 

20. Товари, передані на комісію, не вважати реалізованими при пе-
редачі комісіонеру, тому операції в такий момент не розуміти як дохо-
ди. Доходи від реалізації товарів, переданих на комісію, визнавати та-
кими в момент отримання коштів і звіту від комісіонера. 

21. Класифікацію витрат на виробництво проводити згідно з  
П(С)БО 16. 

До виробничої собівартості продукції включати: 
― прямі витрати, 
― накладні витрати (постійні та змінні). 
Постійні виробничі накладні витрати розподіляти на кожну одини-

цю виробництва на основі нормальної виробничої потужності виробни-
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чого устаткування. За базу розподілу брати нараховану заробітну плату 
працівників основного виробництва. 

Класифікацію адміністративних витрат, витрат на збут, інших ви-
трат операційної діяльності здійснювати згідно з П(С)БО 16. 

У наказі кожне підприємство наводить постатейний перелік і 
склад статей калькулювання виробничої собівартості, загальновироб-
ничих витрат, адміністративних, витрат на збут та інших витрат 
операційної діяльності 

 
22. Затвердити систему оплати праці й систему преміювання за ко-

лективним договором підприємства. 
Система оплати праці та преміювання наводиться в додатку до 

наказу про облікову політику. 
23. Здійснювати оподаткування згідно з законодавством України. 

Відповідальність за оподаткування, ведення книги придбання товарів 
(робіт, послуг) та книги продажу товарів (робіт, послуг) покласти на 
головного бухгалтера. Відповідальними за виписку податкових наклад-
них призначити заступника головного бухгалтера. Для накопичення ва-
лових доходів і валових витрат застосовувати регістри, які передбачені 
програмою 1С. 

 
При оподаткуванні, зокрема під час обліку валових доходів і валових 

витрат, виникають проблеми. Насамперед тому, що в Плані рахунків 
відсутні рахунки для накопичення валових доходів та валових витрат. 
Через це підприємствам треба вирішувати, які регістри для накопи-
чення валових доходів і валових витрат підприємство застосовувати-
ме, і зазначити це в наказі про облікову політику підприємства. 

 
24. Здійснювати відпускання товарів, робіт, послуг пов’язаним осо-

бам за звичайними цінами. При цьому в бухгалтерському обліку засто-
совувати метод порівняльної неконтрольованої ціни. 

У разі придбання товарів, робіт, послуг у пов’язаних осіб оплату 
здійснювати виходячи з договірної ціни, але не вище звичайної. 

Згідно з П(С)БО 23 коло пов’язаних осіб: 
ЗАТ «Ельбрус» — засновник ТОВ «Перспектива», 
Дочірнє підприємство «КВ», 
ТОВ «Мир», інвестиції якого в статутному фонді ТОВ «Перспекти-

ва» становлять 52 %, 
Фізичні особи: 
♦ Іванов Іван Іванович — засновник ТОВ «Перспектива» 
♦ Іванова Марія Сидорівна — дружина засновника, 
♦ Іванов Петро Іванович — син засновника, 
♦ Іванова Олена Василівна — невістка засновника, 
♦ Іванов Іван Михайлович — батько засновника, 
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♦ Сидорова Ольга Петрівна — теща засновника; 
♦ Багатий Володимир Петрович — директор, 
♦ Багата Інна Несторівна — дружина директора, 
♦ Багатий Василь Володимирович — син директора. 
Згідно з П(С)БО 23 пов’язаними сторонами вважаються: 
― підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим 

впливом інших осіб; 
― особи, які здійснюють контроль над підприємством або суттєво 

впливають на його діяльність. 
Перелік пов’язаних сторін визначається підприємством, ураховую-

чи сутність відносин, а не лише юридичну форму (превалювання сутно-
сті над формою). 

До операцій між пов’язаними сторонами, зокрема, належать: 
― придбання або продаж готової продукції (товарів, робіт, пос-

луг); 
― придбання або продаж інших активів; 
― операції за агентськими угодами; 
― орендні операції; 
― операції за ліцензійними угодами (передавання об’єктів 

промислової власності тощо); 
― фінансові операції; 
― надання та отримання гарантій і застав; 
― операції з провідним управлінським персоналом, передбачені ко-

нтрактом (трудовим договором), та з його близькими членами ро- 
дини. 

Оцінка активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін здійс-
нюється такими методами: 

― порівнюваної неконтрольованої ціни; 
― ціни перепродажу; 
― «витрати плюс»; 
― балансової вартості. 
 
25. Протягом року не застосовувати норми П(С)БО 17 «Податок на 

прибуток», що визначено самим П(С)БО. У фінансовій звітності впро-
довж року не відображати відстрочені податкові активи або відстрочені 
податкові зобов’язання. У формі № 2 «Звіт про фінансові результати» 
відображати протягом року податок на прибуток, нарахований згідно з 
декларацією про прибуток. У фінансовій звітності за рік відображати 
відстрочені податкові активи або відстрочені податкові зобов’язання, 
які визначаються за результатами роботи за рік. Рахунок 79 «Фінансо-
ві результати» закривати поквартально. 

26. Фінансовий актив або фінансове зобов’язання відображати в ба-
лансі, якщо підприємство є стороною — укладачем угоди щодо фінан-
сового інструмента. Фінансові інструменти первісно оцінювати та відо-
бражати за їхнього фактичною собівартістю, яка складається зі 
справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів власного 
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капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий ін-
струмент, і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або ви-
буттям фінансового інструмента (комісійні, обов’язкові збори та пла-
тежі під час передання цінних паперів тощо). 

Норми (С)БО 13 застосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами (далі — підприємства) незалежно від 
форм власності (крім бюджетних установ). 

Норми (С)БО 13 не поширюються на: 
♦ фінансові інвестиції в асоційовані, спільні та дочірні підприємства; 
♦ активи та зобов’язання роботодавців щодо програм пенсійного 

забезпечення; 
♦ права й зобов’язання за договорами страхування (крім похідних 

інструментів у страхових контрактах); 
♦ права й зобов’язання щодо оренди (крім похідних інструментів, 

передбачених орендною угодою); 
♦ угоди, що передбачають платежі, виходячи з кліматичних, геоло-

гічних і інших фізичних змін навколишнього середовища; 
♦ угоди про фінансові гарантії, крім угод, які передбачають випла-

ту внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, індексу цін, 
кредитного рейтингу (індексу), валютного курсу або інших змін, що є 
базисними; 

♦ угоди про непередбачене відшкодування при об’єднанні підпри-
ємств. 

Фінансовий інструмент — контракт, який одночасно приводить 
до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства 
й фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншо-
го. Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на 
фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капі-
талу та похідні фінансові інструменти. 

Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для 
використання, та їхні еквіваленти; дебіторську заборгованість, не 
призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються 
до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фі-
нансові активи. Фінансові зобов’язання включають фінансові зо-
бов’язання, призначені для перепродажу, та інші фінансові зо-
бов’язання. До інструментів власного капіталу належать прості 
акції, частки та інші види власного капіталу. Похідні фінансові ін-
струменти включають ф’ючерсні контракти, форвардні контракти 
та інші похідні фінансові інструменти. 

 
27. Після затвердження Міністерством фінансів України наступних 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку розробляти доповнення 
до облікової політики. 

28. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  
 
Директор  Крутий В. П. 
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Не забудьте, що протягом року повинна зберігатися прийнята облі-
кова політика та облікові оцінки активів і зобов’язань у бухгалтерсько-
му обліку. Слід також дотримуватися основних принципів складання 
фінансових звітів згідно з Законом про бухгалтерський облік та затвер-
джених П(С)БО. Якщо підприємство хоче змінити облікову політику та 
облікові оцінки, то це можливо тільки з початку року. При цьому необ-
хідно керуватися П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансо-
вих звітах». Вплив зміни облікової політики на події та операції мину-
лих періодів відображається у звітності способом: 

― коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітно-
го року, 

― повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх 
звітних періодів. 
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