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ПЕРЕДМОВА 
 

Бухгалтерський облік виступає базою оцінки діяльності підприємств, 

забезпечує інформацією зовнішніх користувачів облікової інформації, 

які приймають рішення щодо інвестування капіталу в розвиток 

підприємства, банківського кредитування, придбання акцій, отримання 

дивідендів тощо. 

В умовах переходу економіки України до ринкових відносин зростає 

необхідність використання облікової інформації і контролю в управлінні 

виробничим процесом. Аналіз форм звітності підприємства дає 

можливість виявити переваги й недоліки у фінансовій діяльності, 

простежити тенденції розвитку на основі динаміки економічних 

показників і прийняти обґрунтовані рішення. 

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» передбачене обов’язкове ведення бухгалтерського обліку всіма 

господарськими суб’єктами. Мета цих методичних вказівок – допомогти 

студентам оволодіти основами та прийомами бухгалтерського обліку в 

сучасних умовах господарювання. 

 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ 
ВКАЗІВОК 

1.1. Рекомендації для проведення практичних занять 

Мета практичних завдань – формування у студентів сучасної системи 

знань про бухгалтерський облік, невід’ємним складником якого є 

набуття студентами практичних навичок ведення бухгалтерського 

обліку на рівні окремого суб’єкта господарювання – підприємства. 

На практичному занятті студенту, який працює з методичними 

вказівками, треба дотримуватися таких порад: 

- не намагатися виконувати завдання, попередньо не опрацювавши 

лекційний матеріал; 

- починаючи виконувати завдання, переконатися, що умови завдання 

зрозумілі, з’ясувати мету і кінцеві результати, до яких необхідно дійти; 

- у кожному завданні намагатися знайти елемент нового, раніше 

невідомого; 

- щоразу коротко записувати умови завдання та перебіг його 

розв’язання. 

Для успішного виконання завдань варто звертатися до матеріалів 

діючої в Україні нормативно-правової бази до Законів, Положень, 

інструкцій, до відповідних підручників, навчально-методичних 

посібників, конспектів лекцій тощо. 

1.2 Рекомендації до виконання самостійної роботи 

Під час виконання самостійної роботи студенту, який працює з 

методичними вказівками, треба дотримуватися таких порад: 
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- відповідати на поставлені запитання, використовуючи як основні, 

так і додаткові джерела; 

- конспектувати раніше невідомі факти; 

- на запитання відповідати, ретельно обдумуючи і обґрунтовуючи 

відповідь. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 
 

Бухгалтерський облік як навчальна дисципліна формує систему 

знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, 

використання облікової інформації для складання звітності, 

економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських 

рішень. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії 

та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення методів 

раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах на підставі використання прогресивних форм і 

національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації в управлінні. 

Предметом навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є 

методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.  

 

3. ЗМІСТ КУРСУ 
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 

Види господарського обліку. Бухгалтерський облік, його сутність, 

ціль, функції, основні принципи, завдання, вимоги. Облікова політика 

підприємства. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. Класифікація 

об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві. Характеристика методу 

бухгалтерського обліку і його елементів. 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Суть, поняття бухгалтерського балансу. Структура та основи 

побудови балансу. Характеристика активу і пасиву балансу. Типи 

господарських операцій та їх вплив на баланс. 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст, побудова. Класифікація 

рахунків та їх характеристика. Активні та пасивні рахунки. План 

рахунків бухгалтерського обліку, його структура та зв'язок з балансом. 

Подвійний запис, його сутність і значення. Синтетичні й аналітичні 

рахунки, їх призначення. Кореспонденція рахунків. Прості, складні 

проводки. Складання журналу реєстрації господарських операцій, Т-

моделей та оборотних відомостей. 
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Тема 4. Оцінювання та калькуляція 
Сутність та значення вартісної оцінки. Оцінка об’єктів обліку. Суть 

калькулювання. Калькуляційний облік. 

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми 
бухгалтерського обліку 

Поняття бухгалтерських документів і вимоги до їх складання, їх 

значення. Організація документообігу на підприємстві. 

Організація проведення інвентаризації, її значення і види. Вимоги до 

проведення інвентаризації. 

Форми ведення бухгалтерського обліку, їх загальна характеристика. 

Облікові регістри, їх види і форми, значення і сутність. 

Тема 6. Облік необоротних активів 

Основні нормативні документи по обліку основних засобів та 

нематеріальних активів. Поняття необоротних активів. Класифікація 

необоротних активів. 

Визначення, визнання і оцінка основних засобів за П(С)БО 7 «Основні 

засоби». Документування господарських операцій з руху основних 

засобів і їх облік. Поняття та методи нарахування зносу (амортизації) 

основних засобів за П(С)БО 7 «Основні засоби». Інвентаризація основних 

засобів. 

Визначення, визнання і оцінка нематеріальних активів за П(С)БО 8 

«Нематеріальні активи». Документування господарських операцій з руху 

нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів. 

Поняття фінансових інвестицій, їх визначення та визнання за П(С)БО 

12 «Фінансові інвестиції». Класифікація фінансових інвестицій. 

Характеристика інших необоротних активів. 

Тема 7. Облік запасів 
Основні нормативні документи з обліку запасів. Поняття запасів. 

Класифікація запасів. Визначення, визнання і оцінка запасів за П(С)БО 9 

«Запаси». Документування господарських операцій з руху запасів та їх 

облік. Методи визначення собівартості вибулих запасів за П(С)БО 9 

«Запаси». 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 

Порядок організації готівкових розрахунків. Типові первинні форми 

обліку касових операцій. Облік касових операцій. Безготівкові форми 

розрахунків. Бухгалтерський облік операцій на поточних та інших 

рахунках підприємства у банку. 

Визначення та визнання дебіторської заборгованості за П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість». Облік розрахунків з покупцями та 

замовниками й іншими дебіторами. Облік резервів сумнівних боргів. 

Порядок видачі коштів у підзвіт Відшкодування витрат на відрядження. 

Облік розрахунків з підзвітними особами. Розрахунки з відшкодування 
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матеріальних збитків. Бухгалтерський облік довгострокової 

дебіторської заборгованості. 

Тема 9. Облік фінансових інвестицій 

Основні нормативні документи по обліку інвестицій. Поняття, 

визначення, оцінка фінансових інвестицій за П(С)БО 12 «Фінансові 

інвестиції». Документування та облік господарських операцій. 

Тема 10. Облік власного капіталу 
Види капіталу та їх характеристика. Формування власного капіталу 

підприємств. Облік статутного капіталу. Облік резервного капіталу. 

Вилучений капітал – поняття та облік. Облік нерозподіленого прибутку 

підприємства. 

Тема 11. Облік зобов'язань 

Визначення та визнання зобов'язань за П(С)БО 11 «Зобов'язання». 

Класифікація зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. Облік 

поточних зобов'язань. Облік розрахунків з постачальниками і іншими 

кредиторами. 

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування 
персоналу 

Облік розрахунків з оплати праці. Види та форми оплати праці. 

Документальне оформлення особового складу, робочого часу і 

виробітку. Документальне оформлення розрахунків з оплати праці. Види 

і порядок утримань із заробітної плати. Облік нарахувань до фондів 

соціального страхування. 

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства 
Основні нормативні документи з обліку витрат діяльності 

підприємства. Загальні підходи до формування та обліку витрат 

діяльності підприємства. Облік витрат за елементами. Облік 

адміністративних витрат. Облік витрат на збут. 

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів 

Основні нормативні документи з обліку доходів і результатів 

діяльності підприємства. Формування й облік доходів. Основні вимоги 

до визнання, складу й оцінки доходів згідно з П(С)БО 15 «Дохід». 

Класифікація доходів. Документальне оформлення доходів. Рахунки для 

обліку доходів. Бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності 

підприємства та від надзвичайних подій. 

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. 

Характеристика рахунків з обліку фінансових результатів. Облік 

фінансових результатів діяльності. Порядок розподілу й використання 

прибутку. 

Тема 15. Фінансова звітність 
Фінансова звітність. Склад, призначення фінансової звітності та 

порядок її складання. Вимоги до фінансової звітності. Використання 

показників фінансової звітності для прийняття управлінських рішень. 
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4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧАННЯ ОКРЕМИХ 
ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

Тема. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 
Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- поняття господарського обліку, види господарського обліку; 

- господарські засоби та джерела господарських засобів; 

- бухгалтерський облік, його сутність, ціль, функції, основні 

принципи, завдання, вимоги; 

- облікова політика підприємства; 

- предмет бухгалтерського обліку; 

- об’єкти бухгалтерського обліку; 

- характеристика методу бухгалтерського обліку і його елементів. 

Термінологічний словник 
Бухгалтерський облік – це система: 

- суцільного, безперервного, документального спостереження за 

господарською діяльністю усіх суб’єктів, що здійснюють таку діяльність; 

- контролювання господарської діяльності з точки зору окремих її 

процесів чи господарських операцій; 

- відповідного відображення усієї отриманої під час діяльності 

інформації за допомогою бухгалтерської, фінансової та статистичної 

звітності. 

Господарський облік - це облік господарської діяльності суспільства (в 

цілому та з точки зору окремих його господарюючих суб’єктів), без 

здійснення якого стає неможливим реалізація низки найважливіших 

загальних функцій процесу управління, планування, аналізу та 

контролю. 

Елементи методу бухгалтерського обліку - оцінка, калькуляція, 

документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, баланс, 

фінансова звітність. 
Метод бухгалтерського обліку – це сукупність способів і прийомів, за 

допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в 

обліку. 

Оперативний (оперативно-технічний) облік – це система 

спостереження й контролю за окремими поточними операціями та 

процесами з метою управління ними. За його допомогою одержують 

дані про щозмінні (щоденні, щогодинні) господарські операції/процеси 

на підприємстві (наприклад, про дотримання договірних умов з 

постачання ресурсів, про витрати матеріальних цінностей, про випуск 

продукції тощо). 

Податковий облік - система обліку, яка спрямована на визначення 

розміру податку на прибуток (обрахування витрат, доходів, фінансового 
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результату діяльності); нарахування та своєчасної сплати усіх видів 

податків. 

Предмет бухгалтерського обліку - це факти господарської діяльності, 

які характеризують стан і використання ресурсів. 

Статистичний облік – це система, яка спрямована на планомірне 

збирання, систематизацію й вивчення інформації про масові кількісні та 

якісні явища в економіці та про закономірності (тенденції) її загального 

розвитку, за конкретних умов (місця й часу). 

Принципи бухгалтерського обліку – це основні засади щодо 

здійснення його функцій. Вони формуються залежно від національних 

особливостей і суспільно-економічного розвитку країни, форм власності 

чи організації підприємства, способів господарювання. 

Тести для самоперевірки 
1. Основні засади організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні 

визначені: 

а) законом; 

б) Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку; 

в) Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

2. Яке поняття є найбільш широким: 

а) бухгалтерський облік; 

б) виробничий облік; 

в) управлінський облік; 

г) фінансовий облік. 

3. Які з названих функцій виконує бухгалтерський облік: 

а) облікову (інформаційну); 

б) контрольну; 

в) адміністративну; 

г) аналітичну; 

д) соціальну. 

4.В Україні обов’язковим є ведення: 

а) бухгалтерського обліку; 

б) виробничого обліку; 

в) управлінського обліку; 

г) фінансового обліку. 

5. До об’єктів бухгалтерського обліку належать: 

а) прибуток, збитки та фінансовий результат; 

б)склад і рух робочої сили; 

в) джерела господарських засобів; 

г) господарські факти діяльності підприємства. 

6. Що таке метод бухгалтерського обліку? 

а) метод подвійного запису; 

б) метод діалектичного матеріалізму; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

в) сукупність способів і прийомів, що дозволяють бухгалтерському 

обліку здійснювати свої функції. 

7. Оберіть найбільш точне визначення предмета бухгалтерського обліку: 

а) предметом бухгалтерського обліку є продукт підприємства, процес 

його створення, руху та використання, а також пов’язані з цим грошові, 

розрахункові і кредитні операції, що змінюють майно та джерела його 

формування; 

б) предметом бухгалтерського обліку є господарські операції 

підприємства; 

в) предметом бухгалтерського обліку є господарські операції та 

розрахунки з бюджетом і фондами. 

 

Тема. Бухгалтерський баланс 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- сутність, поняття бухгалтерського балансу; 

- структура й основи побудови балансу, його зміст, послідовність і 

періодичність складання; 

- господарські операції та їхній вплив на статті балансу. Типи 

балансових змін. 

Термінологічний словник 
Бухгалтерське визначення балансу – це двобічна таблиця, ліва 

частина якої (актив) призначена для відображення ресурсів 

підприємства, а права (пасив) – для відображення джерел їхнього 

формування. 

До активу Балансу належать статті, які відображають предметний 

стан майна підприємства (стан його ресурсів/активів) і ступінь 

ліквідності майна. 

До пасиву Балансу належать статті, які показують розмір коштів 

(капіталу), вкладених у господарську діяльність підприємства, а також 

ступінь терміновості повернення зобов'язань. 

Формула балансового рівняння: АКТИВ = ПАСИВ. 

Значення балансу полягає в тому, що він є: 

- головним джерелом інформації про майновий стан і про фінансовий 

стан будь-якого суб'єкта господарювання; 

- надійною інформаційною базою для зовнішніх користувачів. 

Господарські операції за характером змін, які вони спричиняють у 

складі засобів і джерел їхнього формування, поділяють на чотири типи: 

І. Активна стаття збільшується за рахунок зменшення активної 

статті. 

ІІ. Пасивна стаття збільшується за рахунок зменшення пасивної 

статті. 

ІІІ. Активна стаття збільшується й одночасно збільшується пасивна 

стаття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

ІV. Активна стаття зменшується й одночасно зменшується пасивна 

стаття. 

Тести для самоперевірки 
1. Який за видом баланс входить до бухгалтерської звітності 

підприємства? 

а) оборотний; 

б) сальдовий; 

в) шаховий; 

г) попередній. 

2. Основоположне бухгалтерське рівняння - це: 

а) активи = капітал + зобов’язання; 

б) активи = зобов’язання + капітал; 

в) активи = пасиви. 

3. Що включається до пасиву балансу? 

а) короткострокові кредити; 

б) зобов’язання за отриманими та неоплаченими товарами; 

в) довгострокові фінансові інвестиції; 

г) спеціальні фонди; 

д) дебіторська заборгованість. 

4. У якому напрямку змінюється баланс у випадку здійснення 

господарської операції з погашення заборгованості постачальнику за 

отримані матеріали? 

а) П – А - (пасив зменшується ,актив зменшується і т. д.) 

б) П – А +; 

в) А – П +; 

г) А + А -; д) А + П +. 

 

Тема. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їхня побудова, форма; 

- сутність плану рахунків бухгалтерського обліку; 

- сутність подвійного запису. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх 

призначення. 

Термінологічний словник 
Рахунки бухгалтерського обліку – спосіб групування господарських 

операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного 

контролю за наявністю та зміною ресурсів і джерел їхнього формування 

у процесі господарської діяльності. 

План рахунків – це систематизований перелік найменувань і кодів 

рахунків із субрахунків бухгалтерського обліку, які використовують для 

відображення діяльності підприємства, установи, організації. 

Одним з найбільш значущих є групування бухгалтерських рахунків за 

ступенем їхньої деталізації: синтетичні й аналітичні. 
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Синтетичні рахунки – це балансові рахунки, що узагальнюють облік 

господарської діяльності підприємства. Вони призначені для обліку 

інформації в узагальненому вигляді, у грошовому вимірнику. Для 

детальної характеристики об'єктів бухгалтерського обліку синтетичних 

рахунків не вистачає - для цього використовуються аналітичні рахунки 

які відкриваються до синтетичних рахунків та у яких, окрім грошового 

вимірника, використовуються також й інші (натуральні, трудові) 

вимірники. 

Тести для самоперевірки 
1. Для чого призначені активні рахунки? 

а) для обліку господарських засобів і коштів; 

б) для обліку джерел господарських засобів; 

в) для обліку розрахунків; 

г) інший варіант відповіді. 

2. Для чого призначені пасивні рахунки? 

а) для обліку витрат на виробництво; 

б) для обліку господарських процесів; 

в) для обліку джерел формування господарських засобів. 

3 .В чому полягає сутність подвійного запису? 

а) одна і та ж операція відображається за дебетом і кредитом рахунка; 

б) одна операція відображається за дебетом одного і кредитом 

іншого рахунка; 

в) одна операція відображається в подвійній сумі; 

г) інші варіанти відповіді. 

4. Схематичне відображення активних рахунків: 

а) сальдо Дт, оборот Дт - зменшення, оборот Кт – збільшення; 

б) сальдо Дт, оборот Дт - збільшення, оборот Кт – зменшення; 

в) сальдо Кт, оборот Дт - зменшення, оборот Кт – збільшення; 

г) сальдо Кт, оборот Дт - збільшення, оборот Кт – зменшення; 

5. Схематичне відображення пасивних рахунків: 

а) сальдо Дт, оборот Дт - зменшення, оборот Кт – збільшення; 

б) сальдо Дт, оборот Дт - збільшення, оборот Кт – зменшення; 

в) сальдо Кт, оборот Дт - зменшення, оборот Кт – збільшення; 

г) сальдо Кт, оборот Дт - збільшення, оборот Кт – зменшення. 

 

Тема. Оцінювання та калькуляція 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- сутність і значення вартісної оцінки, оцінка об’єктів обліку; 

- суть калькуляції. 

Термінологічний словник 
Оцінка є одним з важливих елементів бухгалтерського обліку – 

способом вартісного вимірювання усіх видів ресурсів підприємства та 
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джерел їхнього утворення. В основу оцінки ресурсів покладено оптові, 

роздрібні, середньозважені, розрахункові, облікові та інші ціни. 

Основні вимоги до оцінки – реальність (адекватність), єдність і 

цілеспрямованість оцінки. 

Калькуляція (від англ. calculation) – розрахунково-вартісна методика 

бухгалтерського обліку, за допомогою якої обраховується собівартість 

виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). 

Калькуляція (по суті)- це розрахунок собівартості одиниці продукції 

або виконаної роботи за встановленою номенклатурою витрат із 

урахуванням місця їхнього виникнення та призначення. 

Процес калькулювання - процес оцінювання результатів 

господарських процесів (постачання, виробництва, реалізації). 

Контрольні питання 

1. Для чого використовується оцінка? 

2.У чому полягає сутність калькулювання? 

3. Які є види калькуляцій? 

 

Тема. Документація та інвентаризація, техніка і форми 

бухгалтерського обліку 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- поняття бухгалтерських документів та вимоги до складання, їх 

значення; 

- класифікація бухгалтерських документів; 

- інвентаризація, її значення та види; 

- форми ведення бухгалтерського обліку, їхня загальна 

характеристика; 

- облікові регістри, їхні види та форми, значення та сутність. 

- поняття про форми бухгалтерського обліку. 

Термінологічний словник 
Документація – це спосіб оформлення господарських операцій 

відповідними документами, призначеними для первинного 

спостереження за господарськими операціями як обов'язкова умова 

відображення їхнього в обліку. 

Документообіг – це рух документів із моменту їхнього складання чи 

отримання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів 

після здійснення певних записів в облікових реєстрах. 

Інвентаризація – елемент методу бухгалтерського обліку, за 

допомогою якого забезпечується наявність облікових даних про ресурси 

підприємств. 

Облікові реєстри – це листи, пристосовані для реєстрації та 

групування в них даних про наявність ресурсів і операції з ними, 

зафіксованих первинними носіями інформації. 

Основні вимоги до складання документів – 
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своєчасність складання; вірогідність показників; правильність 

оформлення; 

заповнення всіх реквізитів. 

Первинний документ складають під час виконання господарської 

операції чи одразу після її завершення, а зведений – на основі кількох 

первинних документів (для отримання узагальнених даних).  

Планова інвентаризація - інвентаризація, яку здійснюють за завчасно 

складеним планом. 

Повна інвентаризація - суцільна перевірка всього майна підприємства 

та стан розрахункових відносин.  
Позапланова інвентаризація – інвентаризація, яку здійснюють за 

розпорядженням керівника в разі пожежі чи стихійного лиха, а також на 

вимогу слідчих органів. 
Реквізити – це показники, які характеризують сутність господарської 

операції. Основні реквізити є в кожному документі, а додаткові – 

характерні для окремих документів. 

Стандартизацією називають встановлення для бланків однотипних 

документів однакового найраціональнішого розміру та форми з певним 

розміщенням відповідних реквізитів. 

Уніфікація документів – це розробка єдиних форм документів для 

оформлення однотипних господарських операцій. 

Під формою бухгалтерського обліку треба розуміють певну систему 

взаємопов'язаних облікових реєстрів, послідовність способів ведення 

облікових записів. 

Форми ведення бухгалтерського обліку: 

- журнально-ордерна; 

- спрощена форма (для підприємств із невеликою кількістю 

господарських операцій); 

- меморіально-ордерна; 

- автоматизована. 

Часткова інвентаризація – перевірка окремих видів ресурсів. 

Тести для самоперевірки 
1. Для чого призначені облікові регістри: 

а) для реєстрації надходження засобів; 

б)для відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

в)для обліку грошових коштів; 

г) інше призначення. 

2. Форми бухгалтерського обліку бувають: 

а) журнально-ордерна; 

б) меморіально-ордерна; 

в) спрощена; 

г) групувальна. 
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3. Яка ознака покладена в основу побудови журналів - ордерів? 

а) довільна; 

б) дебетова; 

в) кредитова; 

г) змішана. 

4. Документообіг підприємства визначається: 

а) Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні»; 

б) положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; 

в) окремими наказами Міністерства фінансів; 

г) наказами та іншими нормативними документами підприємства; 

д) наказами Держкомстату. 

5. Що таке інвентаризація? 

а) співставлення облікових даних із фактичною наявністю засобів; 

б) перевірка наявності засобів із метою виявлення розкрадання; 

в) перевірка наявності та стану матеріальних цінностей, грошових 

коштів, розрахунків, джерел створення засобів і виявлення відповідності 

облікових записів. 

6. Що необхідно зробити, якщо під час інвентаризації виявлено нестачу в 

межах природного збитку? 

а) віднести на винних осіб; 

б) списати на витрати виробництва; 

в) списати за рахунок власних коштів; 

г) інший варіант відповіді. 

7. Як розподіляють інвентаризації за обсягом охоплення об’єктів? 

а) повні та часткові; 

б) планові та фактичні; 

в) планові та несподівані; 

г) інший розподіл. 

 

Тема. Облік необоротних активів 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

-визнання основних засобів; 

-амортизація та знос основних засобів; 

- документування господарських операцій з обліку основних засобів; 

- основні нормативні документи з обліку нематеріальних активів; 

- первинні документи обліку нематеріальних активів; 

- амортизація та знос нематеріальних активів; 

- документування господарських операцій з обліку нематеріальних 

активів. 

Термінологічний словник 
Під основними засобами розуміють матеріальні активи зі строком 

експлуатації понад один рік, які підприємство утримує з метою їхнього 
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подальшого використання у процесі виробництва (постачання товарів; 

надання послуг; виконання робіт), здавання в оренду іншим особам або 

для здійснення адміністративних функцій. 

Первісна вартість основних засобів – це історична (фактична) 

собівартість 

основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості 

інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання 

(створення) необоротних активів. 

Для обліку основних засобів використовуються синтетичні рахунки: 

- рахунок 10«Основні засоби»; 

- рахунок 11«Інші необоротні матеріальні активи»; 

- рахунок 15«Капітальні інвестиції». 

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується 

підприємством із метою використання протягом періоду більше одного 

року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для 

виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду 

іншим особам. 

Під розробкою розуміють застосування підприємством результатів 

досліджень та інших знань для планування і проектування нових або 

значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем 

або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання. 

Для обліку нематеріальних активів застосовується відповідний 

(активний) рахунок 12 - «Нематеріальні активи», за дебетом якого 

відбувається їх зарахування до складу нематеріальних активів. Також 

Планом рахунків для обліку витрат на придбання або створення 

матеріальних і нематеріальних необоротних активів призначений 

рахунок 15 «Капітальні інвестиції», за дебетом якого відображається 

збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних і 

нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення 

внаслідок прийняття в експлуатацію придбаних або створених 

нематеріальних активів. Для обліку витрат на придбання (створення) 

нематеріальних активів використовується субрахунок 154- «Придбання 

(створення) нематеріальних активів». 

Тести для самоперевірки 
1. Які з об'єктів не входять до складу основних засобів? 

а) земельні ділянки; 

б) транспортні засоби; 

в) багаторічні насадження; 

г) МШП. 

2. Не метод нарахування амортизації основних засобів: 

а) прямолінійний; 

б) ФІФО; 
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в) кумулятивний; 

г) виробничий. 

3. Собівартість об'єктів основних засобів, виготовлених власними 

силами, 

відображається в обліку записом: 

а) Дт 15 Кт 10; 

б) Дт 15 Кт 23; 

в) Дт 15 Кт 23 або 26. 

4. На якому рахунку відображаються витрати на придбання (створення) 

нематеріальних активів? 

а) 13; 

б) 15; 

в) 11; 12. 

5. Нематеріальні активи відносять до: 

а) необоротних активів; 

б) оборотних активів; 

в) основних засобів. 

6. Який строк використання нематеріальних активів: 

а) 10 років: 

б) 15 років; 

в) 20 років. 
 
Тема. Облік запасів 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- основні нормативні документи з обліку запасів; 

- загальна характеристика та визначення запасів; 

- первинна вартість запасів; 

- особливості обліку запасів; 

- облік придбання запасів; 

- синтетичний і аналітичний облік запасів. 

Термінологічний словник 
Виробничі запаси – це матеріальні оборотні активи, які належать до 

сфери виробництва та підлягають нормуванню, крім того, є найменш 

ліквідними з усіх активів у складі оборотних активів і можуть 

оцінюватися за різним ризиком вкладання. 

Для цілей бухгалтерського обліку виробничі запаси визнаються 

активом лише тоді, коли існує ймовірність того, що підприємство 

одержить у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їхнім 

використанням, а їхня вартість може бути вірогідно визначена. 

Відповідно до П(С)БО 9 - «Запаси» до складу виробничих запасів 

можуть бути віднесені: 

- сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби й 

інші матеріальні ресурси, призначені для виробництва продукції, 
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виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і для 

адміністративних потреб; 

- незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і 

збиранням деталей, вузлів, виробів і незавершених виробничих 

процесів; 

- малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП), які 

використовуються строком не більше одного року або одного 

операційного циклу, якщо він більше одного року. 

Тести для самоперевірки 
1. До запасів не належить стаття: 

а) Паливо; 

б) МШП; 

в) Основні засоби; 

г) Напівфабрикати. 

2. Запаси підприємства відображаються на рахунках класу: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

3. До складу виробничих запасів не можуть бути віднесені: 

а) малоцінні та швидкозношувані предмети; 

б) незавершене виробництво; 

в) матеріальні ресурси; 

г) основні засоби. 

 

Тема. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- порядок організації готівкових розрахунків; 

- типові первинні форми обліку касових операцій; 

- безготівкові форми розрахунків; 

- бухгалтерський облік операцій на поточних та інших рахунках 

підприємства в банку; 

- бухгалтерський облік довгострокової дебіторської заборгованості. 

Термінологічний словник 
Касою називається приміщення або місце здійснення готівкових 

розрахунків (прийому, видачі готівкових коштів), зберігання наявної 

готівки та інших цінностей, а також касових документів. 

Касові операції – це операції підприємств між собою та з фізичними 

особами, пов’язані з надходженням і видачею готівки під час проведення 

розрахунків через касу. 

Грошовими документами вважаються документи, які знаходяться в 

касі підприємства: оплачені путівки в санаторії, пансіонати, будинки 

відпочинку; поштові марки; проїзні квитки; лотерейні білети тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний 

рахунок (до 24-ої години наступного дня), є грошовими коштами в 

дорозі. 

Готівка – грошові кошти у касі – абсолютно ліквідний актив. 

У зв’язку з цим вона найбільше піддається розкраданням. Саме тому 

підприємства повинні, в першу чергу, здійснювати постійний контроль 

за своєчасним і правильним оформленням касових документів та їхньою 

обробкою, регулярною інвентаризацією каси. 

Дебіторська заборгованість підприємства визнається його активом, 

якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх 

економічних вигід і може бути достовірно визначена її сума. За терміном 

погашення поділяється на довгострокову та поточну. 

Тести для самоперевірки 
1. На якому рахунку відображаються касові операції підприємства? 

а) 30 ; 

б) 31; 

б) 33. 

2. Хто затверджує ліміт залишку готівки в касі підприємства на кінець 

робочого дня? 

а) обслуговуючий банк; 

б) директор і головний бухгалтер підприємства; 

в) податкова інспекція; 

г) казначейство? 

3. Для обліку товарної дебіторської заборгованості використовується 

рахунок: 

а) 37 «Розрахунки з різними дебіторами»; 

б) 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»; 

в) 68 «Розрахунки за іншими операціями; 

г) 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». 

4. За кредитом рахунка 36 - «Розрахунки з покупцями і замовниками» 

відображаються: 

а) суми продажної вартості реалізованої продукції, товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг, які включають ПДВ, акцизи та інші 

податки, що піддягають перерахуванню до бюджету та включені до 

вартості реалізації; 

б) суми заборгованості за одержані від постачальників товарно-

матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги; 

в) збільшення (одержання) доходу від реалізації продукції, товарів, 

робіт, послуг; 

г) суми платежів, які надійшли на рахунки підприємства в 

банківських установах, до каси та інші види розрахунків. 
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Тема 9. Облік фінансових інвестицій 
Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- основні нормативні документи по обліку інвестицій; 

- поняття, визначення, оцінка фінансових інвестицій за П(С)БО 12 

«Фінансові інвестиції»; 

- документування та облік господарських операцій. 

Термінологічний словник 
Амортизована собівартість фінансової інвестиції - собівартість 

фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок 

зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої 

амортизації дисконту (премії). 

Ефективна ставка відсотка - ставка відсотка, що визначається 

діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного 

відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або 

зобов'язання) та вартості її погашення. 

Контрольні учасники - учасники спільної діяльності зі створенням 

юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за 

її діяльністю. 

Метод ефективної ставки відсотка - метод нарахування амортизації 

дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця 

між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної 

ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який 

нараховується відсоток. 

Ринкова вартість фінансової інвестиції - сума, яку можна отримати 

від продажу фінансової інвестиції на активному ринку. 

Спільна діяльність - господарська діяльність зі створенням або без 

створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або 

більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. 

Спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю 

відповідно до угоди про ведення спільної діяльності. 

Суттєвий вплив - повноваження брати участь у прийнятті рішень з 

фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування 

без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, 

зокрема, можуть бути: 

1) володіння двадцятьма або більше відсотками акцій (статутного 

капіталу) підприємства; 

2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному 

органі підприємства; 

3) участь у прийнятті рішень; 

4) взаємообмін управлінським персоналом; 

5) забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною 

інформацією. 
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Оператор спільної діяльності - учасник спільної діяльності без 

створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести 

справи спільної діяльності, зокрема її бухгалтерський облік. 

Тести для самоперевірки 
1. Поточні фінансові інвестиції - це: 

а) інвестиції, строк утримання яких більше року, які можуть бути 

вільно реалізовані у будь-який момент, крім інвестицій, які є 

еквівалентами грошових коштів; 

б) інвестиції, строк утримання яких не більше одного року, які 

можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент; 

в) інвестиції, строк утримання яких не більше одного року, які 

можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, крім інвестицій, які 

є еквівалентами грошових коштів. 

2. Поточні фінансові інвестиції відображаються у складі оборотних 

активів за справедливою вартістю: 

а) для кожної інвестиції окремо; 

б) для усього інвестиційного портфеля; 

в) для інвестицій, згрупованих за строком придбання. 

3. Сума зменшення балансової вартості фінансових інвестицій 

відображається у складі: 

а) Інших витрат; 

б) фінансових витрат; 

в) втрат від участі в капіталі. 

4. На дату балансу фінансові інвестиції відображаються за: 

а) номінальною вартістю; 

б) первісною вартістю; 

в) справедливою вартістю. 

5. До фінансових інвестицій, що надають право власності, належать: 

а) внески до статутного капіталу інших підприємств; 

б) облігації; 

в) довгострокові векселі; 

г) боргові цінні папери. 

 

Тема 10. Облік власного капіталу 
Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- види капіталу та їх характеристика; 

- формування власного капіталу підприємств; 

- облік статутного капіталу; 

- облік резервного капіталу; 

- вилучений капітал – поняття та облік; 

- облік нерозподіленого прибутку підприємства. 

Термінологічний словник 
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Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов’язань; 

Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання 

якого були здійснені ці витрати; 

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати; 

Тести для самоперевірки 
1. В результаті збільшення справедливої вартості основних засобів на 

дата балансу: 

а) збільшиться балансова вартість основних засобів; 

б) оцінка основних засобів не зміниться; 

в) збільшиться сальдо рахунку «Додатковий капітал»; 

г) збільшиться балансова вартість основних засобів та інший 

додатковий капітал. 

2. Власний капітал – це: 

а) сума активів підприємства при його створенні; 

б) частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань; 

в) статутний капітал підприємства; 

г) статутний капітал, резервний капітал. 

3. Внесок до статутного капіталу у вигляді автомобіля: 

а) Дт 104 Кт 46; 

б) Дт 46 Кт 401; 

в) Дт 105 Кт 401; 

г) Дт 105 Кт 46. 

4. Підприємство отримало безкоштовно комп’ютер справедливою 

вартістю 8000 грн. для управлінських цілей. Внаслідок цієї операції: 

а) збільшиться інший додатковий капітал; 

б) збільшаться адміністративні витрати; 

в) збільшаться інші доходи; 

г) збільшаться операційні витрати. 

 

Тема 11. Облік зобов'язань 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- визначення та визнання зобов'язань за П(С)БО 11 «Зобов'язання»; 

- класифікація зобов'язань; 

- облік довгострокових зобов'язань; 

- облік поточних зобов'язань; 

- облік розрахунків з постачальниками і іншими кредиторами. 

Термінологічний словник 
Зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 
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до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні 

вигоди; 

Забезпечення - зобов'язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. 

Непередбачене зобов'язання - це: 

1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та 

існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не 

відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими 

підприємство не має повного контролю; або 

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але 

не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання 

зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі 

економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно 

визначити. 

Обтяжливий контракт - контракт, витрати (яких не можна 

уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні 

вигоди від цього контракту. 

Сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх 

еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення 

зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства. 

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за 

вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде 

потрібна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності 

підприємства. 

Тести для самоперевірки 
1. За якою вартістю відображаються в балансі довгострокові 

зобов’язання, на які відображаються відсотки? 

а) сумою погашення; 

б) теперішньою вартістю; 

в) чистою вартістю; 

г) номінальною вартістю. 

2. При погашенні заборгованості перед банком за отриманими 

кредитами встановлена така черговість платежів: 

а) у першу чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, 

потім – прострочена заборгованість, решта – направляється на 

погашення основної суми кредиту; 

б) у першу чергу погашається прострочена заборгованість, потім – 

сплачуються відсотки за користування кредитом, решта направляється 

основної суми кредиту; 

в) у першу чергу погашається основна сума кредиту, потім – 

прострочена заборгованість, решта направляється на погашення 

відсотків за користування кредитом; 
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г) у першу чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, 

потім – основна сума кредиту, потім прострочена заборгованість. 

3. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про зобов’язання та розкриття її у звітності визначаються: 

а) у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні»; 

б) НП(С)БО 2 “Зобов’язання”; 

в) НП(С)БО 10 “Зобов’язання”; 

г) НП(С)БО 11 “Зобов’язання”. 

4. Відповідно до П(С)БО з метою бухгалтерського обліку зобов’язання 

поділяються на : 

а) довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов’язання; 

б) довгострокові, поточні; 

в) реальні, потенційні; 

г) відсоткові, безвідсоткові. 

 

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування 
персоналу 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- облік розрахунків з оплати праці; 

- види та форми оплати праці; 

- документальне оформлення особового складу, робочого часу і 

виробітку; 

- документальне оформлення розрахунків з оплати праці; 

- види і порядок утримань із заробітної плати; 

- облік нарахувань до фондів соціального страхування. 

Термінологічний словник 
Основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно 

до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 

посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 

(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для 

службовців. 

Додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі 

умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, 

пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать 

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і 

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, 

або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір 

заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може 

провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також 

погодинну норму праці (обсяг робіт). 
Тести для самоперевірки 

1. Витрати на оплату праці складаються з: 

а) основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших 

виплат; 

б) погодинної або відрядної заробітної плати, додаткової заробітної 

плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат; 

в) основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат, витрати на соціальні заходи; 

г) основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат. 

2. Нарахована заробітна плата продавцям відображається у обліку 

записом: 

а) Дебет 92 Кредит 661; 

б) Дебет 661 Кредит 301; 

в) Дебет 93 Кредит 661; 

г) Дебет 23 Кредит 661. 

3. Додаткова заробітна плата – це: 

а) винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами 

праці; 

б) винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм, за 

трудові успіхи і винахідництво та особливі умови праці; 

в) виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і 

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства 

або які здійснюються понад встановлених зазначеними актами норм. 

4. Нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності по 

догляду за дитиною віком до 14 років відображається у обліку записом: 

а) Дебет 949 Кредит 661; 

б) Дебет 652 Кредит 661; 

в) Дебет 949 Кредит 6631; 

г) Дебет 652 Кредит 6632. 

5. Якими податками і внесками обкладається сума допомоги з 

тимчасової непрацездатності (лікарняні)? 

а) жодними; 

б) такими ж, якими обкладається сума зарплати, оскільки з метою 

оподаткування лікарняні прирівнюються до зарплати; 

в) тільки ЄСВ (спеціальний режим оподаткування) і ПДФО, оскільки 

це прямо передбачене законами; 

г) тільки ПДФО. 
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6. Нарахована заробітна плата робітникам за виробництво продукції 

відображається у обліку записом: 

а) Дебет 92 Кредит 661; 

б) Дебет 661 Кредит 301; 

в) Дебет 93 Кредит 661; 

г) Дебет 23 Кредит 661. 

7. При обчисленні суми відпускних розраховують середню заробітну 

плату, виходячи із заробітку за: 

а) останній місяць; 

б) останні шість місяців; 

в) останні дванадцять місяців. 

 

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- основні нормативні документи з обліку витрат діяльності 

підприємства; 

- загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності 

підприємства; 

- облік витрат за елементами; 

- облік адміністративних витрат; 

- облік витрат на збут. 

Термінологічний словник 
Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 

або розподілення власниками); 

Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат. 

Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що 

може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства 

протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням 

запланованого обслуговування виробництва. 

Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності 

підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом 

(виконанням) витрат. 

Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо 

до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом. 

Тести для самоперевірки 
1. Діяльність яка призводить до зміни розміру капіталу підприємства: 

а) фінансова діяльність; 

б) інвестиційна діяльність; 

в) операційна діяльність. 

2. Основна діяльність підприємства: 

а) інвестиційна; 
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б) операційна; 

в) фінансова. 

3. Витратами не визначаються: 

а) попередня оплата робіт; 

б) попереднє придбання обладнання; 

в) витрати на сировину. 

4. Елементи витрат за економічним змістом є: 

а) різнотипними; 

б) різнорідними; 

в) однорідними; 

г) однотипними. 

 

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- основні нормативні документи з обліку доходів і результатів 

діяльності підприємства; 

- формування й облік доходів; 

- основні вимоги до визнання, складу й оцінки доходів згідно з 

П(С)БО 15 «Дохід»; 

- класифікація доходів; 

- документальне оформлення доходів; 

- рахунки для обліку доходів; 

- бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності підприємства 

та від надзвичайних подій; 

- поняття фінансових результатів та порядок їх формування; 

- характеристика рахунків з обліку фінансових результатів; 

- облік фінансових результатів діяльності; 

- порядок розподілу й використання прибутку. 

Термінологічний словник 
Балансова вартість валюти - вартість іноземної валюти, визначена 

за валютним курсом грошової одиниці України до іноземної валюти на 

дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу. 

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

власників); 

Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками 

(власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі 

підприємства. 

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а 

також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її 

проведення; 
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Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних 

активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною 

еквівалентів грошових коштів; 

Інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до 

фінансових результатів підприємства; 

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також 

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; 

Основна діяльність - операції, пов’язані з виробництвом або 

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 

створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу; 

Проценти - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів 

або сум, що заборговані підприємству. 

Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за 

користування або за надання права на користування будь-яким 

авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва 

або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях 

інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки 

для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, 

зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, 

дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, 

правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового 

досвіду (ноу-хау). 

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і 

складу власного та позикового капіталів підприємства; 

Тести для самоперевірки 
1. Операції з реалізації основних засобів відносяться до: 

а) операційної діяльності підприємства; 

б) фінансової діяльності підприємства; 

в) іншої діяльності підприємства. 

2. Якщо кредитовий оборот рахунку 79 перевищує його дебетовий 

оборот, то фінансовим результатом діяльності підприємства є: 

а) прибуток; 

б) збиток; 

в) визначити неможливо за недостатністю інформації. 

3. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход 

відображається: 

а) в момент надходження активу; 

б) після погашення зобов’язань, які призводять до збільшення 

власного капіталу підприємства; 

в) після збільшення активу, що зумовлює зростання власного 

капіталу за рахунок внесків учасників підприємства; 
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в) в момент збільшення активу або зменшення зобов'язання, що 

зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу 

за рахунок внесків учасників підприємства). 

4. Дохід, пов’язаний з наданням послуг, має визнаватися, виходячи: 

а) з укладеного договору; 

б) з ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу; 

в) з оплати послуг (включаючи аванс); 

г) вірної відповіді не запропоновано. 

5. Залучення грошових коштів на довгостроковий і короткий період – це: 

а) операційна діяльність; 

б) фінансова діяльність; 

в) інвестиційна діяльність; 

г) основна діяльність. 

 
Тема 15. Фінансова звітність 

Із цієї теми передбачається вивчення таких питань: 

- фінансова звітність; 

- склад, призначення фінансової звітності та порядок її складання; 

- вимоги до фінансової звітності; 

- використання показників фінансової звітності для прийняття 

управлінських рішень. 

Термінологічний словник 
Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і 

власний капітал; 

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів; 

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду; 

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і 

вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про 

доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід; 

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної 

одиниці; 

Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують 

інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень; 

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для 

провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від 

реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, 

які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової 

звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено 

відповідними національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової 

звітності; 

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при 

відображенні їх результатів у фінансовій звітності; 

Розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів 

фінансової звітності; 

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошей та їхніх 

еквівалентів; 

Стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, 

установленим цим Національним положенням (стандартом). 

Сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін 

капіталу за рахунок операцій з власниками); 

Суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на 

рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації 

визначається відповідними національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової 

звітності та керівництвом підприємства; 

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів підприємства за звітний період. 

Тести для самоперевірки 
1. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона: 

а) розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, 

що вони мають достатні знання; 

б) дає можливість порівнювати фінансові звіти підприємства за різні 

періоди; 

в) не містить помилок та перекручувань, які здатні вплинути на 

рішення користувачів; 

г) впливає на прийняття рішень користувачами. 

2. Принцип превалювання сутності над формою передбачає: 

а) відокремлення активів та зобов’язань підприємства від активів та 

зобов’язань інших підприємств; 

б) події та операції розкриваються відповідно до їх сутності та 

економічної реальності; 

в) співставлення доходів з витратами відповідного періоду. 

3. Принцип обачності передбачає метод оцінки, який забезпечує: 
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а) можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди 

часу; 

б) запобігання зниження оцінки зобов’язань та витрат та завищенню 

оцінки активів і доходів; 

в) узагальнення всіх операцій в єдиній грошовій одиниці. 

4. Принцип повноти передбачає: 

а) реєстрацію на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій без 

будь-яких винятків; 

б) постійне застосування підприємствами обраних методів обліку із 

року в рік; 

в) розкриття інформації про склад статутного фонду (акціонерного 

капіталу) у примітках до балансу. 

5. Метою складання Звіту про власний капітал є: 

а) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду; 

б) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу 

підприємства і залученого капіталу; 

в) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом року; 

г) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу 

протягом звітного кварталу. 

6. Доречність інформації передбачає: 

а) відсутність інформації щодо капіталу та необ’єктивних суджень; 

б) корисність інформації та її суттєвість; 

в) зрозумілість та простоту сприйняття; 

г) можливість порівняти інформацію за різні звітні періоди. 
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